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Hoyringsskriv viðvíkjandi lógaruppskoti um at byggja sambýli til fólk við 

menningartarni og fjølbreki 

 

MEGD hevur hesar viðmerkingar.  

MEGD tekur undir við lógaruppskotinum at betra umstøðurnar hjá verandi húsfólkum á 

Eirargarði, og at nýtt nútíðarhóskandi sambýli verður bygt.  

 

MEGD ynskir at vísa á almennu viðmerkingarnar, sum staðfesta, at Eirargarður 14-16 er 

gamal, slitin og ótíðarhóskandi, og gleðist um, at nýggir nútíðarhóskandi bústaðir verða 

bygdir til fólk, sum bera brek.  

 

Innrætting  

MEGD tekur undir við, at uppskotið tryggjar virðiligar umstøður og meira privatlív hjá 

húsfólkunum við at byggja minni eindir, sum harvið ger tað meira heimligt. Ein the-køkur í 

hvørjum búrúmi ger, at tey, sum kunnu gera sær máltíðir, kunnu vera so sjálvbjargin sum 

møguligt (§ 26 í ST sáttmálanum)1.  

Thekøkur í øllum búrúmum ger tað møguligt hjá familjuni, sum kemur at vitja at gera ein 

drekkamunn.  

 

MEGD tekur undir við, at tað verður gjørt eitt sansarúm.  

 

Fíggjar- og tíðarætlan 

Týdningarmikið er, at tíðarætlanin heldur, og at nøktandi játtan verður fyri alt tíðarskeiðið frá 

2019-2022. Verkætlanin eigur ikki at verða ávirkað av løgtingsvalinum, og hvør kemur at 

mynda nýggja samgongu.   

 

Ástøði 

MEGD metir tað vera áhugavert,  at saman við fysisku karmunum verður hugsað um,  hvør 

mentan skal vera á sambýlinum, har háttalagið GENTLE TEACHING varð sent við 

uppskotinum. Hugsunarhátturin er áhugaverdur, har støðið verður tikið í relatiónini. 

Áhugavert hevði verið at sæð kelduávísing og granskingaúrslit, har háttalagið er roynt í 

samband við málbólkin, og hvussu hetta kann integrerast við støði í føroyskari mentan og 

ynskjum hjá húsfólkunum.   

  

Vinaliga fyri MEGD 

Jónvør Christiansen, aðalskrivari 

                                                 
1 ST Sáttmálin: https://megd.fo/st-sattmalin  
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