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Góði borgari
Kósin komandi 10 árini
Við Visjón 2032 ynskir býráðið í Vága komm
unu, at borgarar, vinnulív og starvsfólk fáa eina 
greiða mynd av tí framtíð, sum vit arbeiða fram 
ímóti. Hetta er ein felags kós at halda okkum 
til, bæði í gerandisdegnum og í sambandi við 
langtíðar raðfestingar.

Ein kommuna við eini felags visjón hevur lættari 
við at fremja sítt arbeiði. Fyrisitingin hevur lætt
ari við at skipa sítt arbeiði, borgarin veit hvønn 
veg kommunan fer og uttan hýsis áhugabólkar 
vita, hvat kommunan stendur fyri.

Okkara kommuna gerst ríkari, tá verandi borg
arar trívast og nýggir borgarar velja at flyta 
higar. Kappingin við aðrar kommunur um 
nýggj ar borgarar er hørð. Men tá vit sjálvi kenna 
okkara ferðamál, kunnu vit av álvara bjóða 
øðrum við á túrin komandi árini. Vit í Vága 
komm  unu ynskja at taka okkum væl av nýggj
um borgarum, so tey kenna seg vælkomnan 
og fáa holla kunning um viðurskiftini her vesturi. 
Tí er ein greið visjón eisini av gerandi í okkara 
sam skifti úteftir.
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Borgarar og vinnulív tikin við uppá ráð
Í fyrireikandi arbeiðinum hava vit tosað við 
áhuga bólkar, umsiting, vinnu og feløg. Á tann 
hátt hava vit kortlagt væntanir og tørv hjá 
ymisk u bólkunum. Hetta hevur givið okkum eitt 
innlit í hvat borgarin, feløg og virkir vóna fer at 
henda komandi árini.

Við støði í hesum áhugamálum og væntanum 
hevur býráðið og umsitingin umrøtt, bjóðað av 
og skapt eina mynd av eini samlaðari visjón fyri 
Vága kommunu til 2032. Visjónin lýsir eina 
kommunu, sum við støðufesti í staðbundnum 

jørðildi hevur sett sær fyri at menna komm
ununa til tey krøv, ið vaksandi ættarliðið setur 
til trivnað og umstøður.

Bjarni Prior 
borgarstjóri
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Ein framfýsin og fevnandi kommuna
Yvirskipaða visjónin fyri Vága kommunu er, at 
kommunan skal verða framfýsin og fevnandi.

Á ferðini komandi 10 árini mótvegis 2032 
strembar Vága kommuna eftir at gerast ein 
tann mest áhugaverda kommunan at búgva í 
og ein kommuna, har øll trívast.

Ein kommuna har øll vilja búgva
• Býarmenning skal á dagsskránna sum liður í 

einum burðardyggum framburði
• Kommunan skal draga borgarar at sær og 

leggja upp til ein sunnan vøkstur komandi 
árini

Ein virkin og skapandi kommuna
• Vit skulu virka fyri nýskapandi kørmum, vinn

uni, mentanini og ferðavinnuni at frama
• Vit skulu draga at okkum fjølbroyttar vinnu

fyritøkur, mentan og ferðafólk

Í fremstu røð innan tænastur og umstøður til 
borgarar
• Vit skulu stremba eftir at vera í fremstu røð 

innan tænastur til allar borgarar
• Vit skulu menna kommununa við fjøltáttaðum 

bústaðarmøguleikum og frítíðartilboðum

Mál og mið
Kommunan strembar eftir at hava ein sunnan 
vøkstur komandi 10 árini, so at vit vera um 
2500 íbúgvar í 2032. Vit eru til reiðar til tær av
bjóðingar, ið komandi 10 árini geva okkum. 
Hetta verður gjørt við at menna eina væl skip
aða kommunu, sum við rættstundis umhugsni 
tekur ábyrgd fyri menning. Atlit til grøna og 
burðardygga menning verður megin reglan í 
øllum ætlanum og átøkum í framtíðini.

Visjón 2032
• At vera ein framfýsin og fevnandi 

komm  una

Málið er, at Vága kommuna í 2032
• er ein tann mest áhugaverda komm

unan at búgva í
• hevur ein sunnan vøkstur komandi 

10 árini
• tekur grøn og burðardygg atlit við í 

øllum ætlanum og átøkum
• virkar fyri nýskapandi kørmum fyri 

vinnu lív, ferðavinnu og mentan

Visjón 2032
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Ætlanin lýsir seks átaksøkir fyri at røkka visjón
 ini um eina framfýsna og fevnandi kom munu í 
2032: 
• Býarumhvørvi
• Trivnaður
• Fjøltáttaðir bústaðarmøguleikar
• Karmar fyri vinnulív, mentan og ferðavinnu
• Útbúgvingarmøguleikar
• Samskifti og branding

Býarumhvørvi
Fyri at tryggja at borgarar støðast í kommununi 
og at aðrir borgarar ynskja at flyta til kommun
una, er býarumhvørvi avgerandi tættur í menn
ing ini. Lagt verður upp til hesi átøk:
• Eitt skipað familjuøki við sandin og viðar

lundina í Miðvági
• Ein marina verður gjørd á Prestlandinum í 

Mið vági
• Miðstaðurin í Sandavági verður umskipaður
• Útstykkingar knýta bygdirnar tættari saman
• Ferðslutrygdarætlan verður endurskoðað og 

sett í verk

Átaksøkir
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• Tryggja farleiðir millum bygda við súkklu og 
gongubreyt millum Sandavág og Miðvág, 
súkklur og gongufólk verða flutt burtur frá 
vegnum

Trivnaður
Tað er umráðandi, at Vága kommuna ger íløgur 
í tryggar og góðar karmar fyri tað unga ættar
liðið. Okkara kommuna gerst ríkari, tá verandi 
borg arar trívast og nýggir borgarar velja at flyta 
higar, tí verða nevndu átøk raðfest komandi 10 
árini:
• Virkishús sett á stovn – við eini virkisbreyt

• Ungdómsráð
• Gott og breitt kvøldskúlatilboð
• Fjølbroytt dagstovnatilboð
• Virkið bókasavn
• Rúmlig tilboð til børn og ung
• Útbygging av skúlanum á Giljanesi til at 

rúma øllum næmingum
• Kreativa breyt á skúlanum
• Karmar fyri mentan verða raðfestir – frítíðar

ítriv, list, byggilist, ítróttur, siðsøga og annað
• Virkistilboð til tey eldru verður skipað
• Tætt samstarv við Sørvágs kommunu um 

mill   um annað skúlaøkið, svimjihøll og sløkki lið
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Vatnsoyrar

Fjøltáttaðir bústaðar møgu leikar
Miðvágur og Sandavágur verða knýttar tættari 
saman við útstykkingum, og við framkomnari 
gongu og súkklubreyt millum bygdirnar. Har
umframt verða útstykkingar gjørdar í Vatns
oyrum.

Tørvur er á at fáa til vega bústaðir, sum okkara 
unga ættarlið hevur ráð til. Útstykkingar og 
bústaðarmøguleikar skulu tí gerast meira fjøl
broyttir og til ymiskar málbólkar. Tí verður lagt 
upp til alternativar loysnir við 100 nýggjum bú
staðar  eindum, sum verða eitt bland av:
• Nýggjum útstykkingum og grundstykkjum
• Lestraríbúðum og eldraíbúðum
• Íbúðum og raðhúsum
• Røktarbústøðum til eldri
• Karmum fyri sambýlum. Lagt verður upp til 

samstarv við tað almenna um 18–67 ára 
gomul við avbjóðingum

Økir til bústaðir verða sett av í Sandavági, Mið
vági og Vatnsoyrum. Kortið vísir hvørji øki liggja 
í framtíðarætlanum.



Miðvágur

Sandavágur
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Karmar fyri vinnulív, ferðavinnu
og mentan

Vinnulív
Eitt virkið vinnulív er umráðandi fyri at tryggja 
arbeiðspláss í Vágum. Bygdirnar í Vága komm
unu liggja bert 10 minuttir frá Vága Flog havn, 
og umleið ein hálvan tíma frá høvuðs staðnum. 
Fleiri nýggj arbeiðs pláss eru væntandi í oynni 
komandi árini. Hesi verða millum annað spjadd 
yvir vøkstur á flogvøllinum, í fiski vinn uni, ali
vinnuni og ferðavinnuni.

Kommunan ynskir at gerast ein góður viðleikari 
um framtíðar karmar fyri vinnuna. Millum annað 
verða hesir møguleikar kannaðir nærri:
• Grótbrotið í Sandavági
• Økið norðuri á Heiðum og Niðri á Tjørn
• Økir til skrivstovufyritøkur og lættari ídnað

• Miðstaðarøkir í mun til borgarar og ferðafólk
• Hillingartangi

Ferðavinna
Í náttúruvøkru og veðurgóðu Vágum er somu
leiðis upplagt at gera meira innan ferðavinnuna, 
sum væntast at taka dik á seg komandi árini. 
Kommunan ynskir at gerast ein meiri virkin við
spælari, saman við Visit Vágar, fyri at tryggja, 
at verulig tøk verða tikin – eitt nú:
• At gera serligar gøtur, sóljuleiðir, sum leiða 

ferðafólkini trygt á leið til vøkru støðini í oynni
• Vinnuferðavinna verður sett á breddan og 

raðfest
• Ferðavinnumøguleikar Niðri á Tjørn verða 

kannaðir nærri, eins og matstovur og kaféir 
eiga at gerast ein natúrligur partur av býar
myndini.
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Mentan
Kommunan er rík í siðsøgu og mentan. Tey eru 
nógv, sum undan hava fingist við at skriva, 
yrkja og mála. Tónleikurin hevur sítt egna ljóð, 
og søgur og sagnir eru nógvar í kommununi. 
Nógv frítíðar og ítróttarvirksemi, drivið av 
sjálv  bodnum kreftum. Hetta eigur kommunan 
at fjálga um og styrkja.
• Skapa karmar og stuðla undir sjálvbodna 

arbeiðið
• Styrkja um karmarnar fyri skapandi list og 

kreativum handverki
• Fjálga um frítíðar og ítróttarlívið í kommununi

Fyri at tryggja góðan trivnað og gott umdømi 
verður lagt upp til at stuðla undir reglulig ment
anar  tiltøk.

Útbúgvingarmøguleikar
Kommunan eigur at kunna bjóða ungum og 
eldri møguleikar at menna seg í Vága komm
unu. Tað skal vera møguligt hjá ungum í 
kommununi at taka eina víðari útbúgving eftir 
loknan fólka skúla, sum eggjar teimum at verða 
búsitandi, ella at venda aftur eftir lokna út búgv
ing. Vaksin skulu hava møguleika fyri at før
leika menna seg í kommununi.

Vága kommuna hevur avgjørt at kanna hesar 
møguleikar nærri:
• Virkisbreyt – fjøltáttað skúlatilboð
• Útbúgvingartilboð í kommununi innan tón

leik, list, handverk og íverksetan
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Samskifti og branding
Í meldrinum av samskifti, sum fer fram á ymisku 
pallunum í dag, er umráðandi hjá Vága komm
unu at hava eitt opið og miðvíst samskifti við 
sínar borgarar og umheimin. Boðskapurin um 
eina framfýsna og fevnandi kommunu skal 
stuðlast við regluligum tiltøkum og greiðum 
samskifti.  

Miðvíst samskifti
Fyri at savna bygdirnar og fáa boðskapin um 
eina fram fýsna og fevnandi kom munu út, er 
neyðugt við miðvísum samskifti. Sam skiftið 
verður rað fest við millum annað:
• Regluligum samskifti á sosialum miðlum og 

øðrum miðlum
• Borgarafundum – fyri at tryggja gjøgnum

skygni
• Boðskapi, sum er í samsvari við ætlanirnar 

og stevnumiðini hjá kommununi:

Grøn kommuna – burðardygg
Framskygni og framburður – ein spennandi 
og virkin kommuna
Fevnandi og sameinandi
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Við hesi visjón ger býráðið, saman við um
sitingini, raðfestingar av teimum átøkum, sum 
skulu setast í verk, og leggja tey til rættis í 
sam band við fíggjarlógararbeiði fyri at røkka 
málunum fyri visjón 2032. Átøkini verða skipa í 

verkætlanum og arbeiðsbólkum, har av varð
andi deildir, stovnar og hoyringspartar verða 
tikin við í arbeiðið at røkka málinum at gerast 
ein tann mest áhugaðaverda kommunan at 
búgva í, har fólk trívast.

Varðar á leiðini
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Bjarni Prior
Borgarstjóri

Albert Ellefsen
Varaborgarstjóri

Jóanis Albert Nielsen
Býráðslimur og formaður  
í Vinnu og havnanevnd

Tórdis Eleina Dam 
Johannesen
Býráðslimur

Jens Gaardlykke
Býráðslimur

Herborg H. Gaardlykke
Býráðslimur

Rósa Samuelsen
Býráðslimur og forkvinna  
í Mentanar og trivnaðarnevnd

Dagbjørn Hansen
Býráðslimur og formaður  
í Teknisku nevnd

Sólfríð Jacobsen
Býráðslimur

Ásla Leila Birgirsdóttir Johansen
Býráðslimur

Jónhard Selfoss
Býráðslimur

Býráðslimir





Hammersheimbsvegur 1 // FO-360 Sandavágur
Tel +298 332 470 // Fax +298 333 470 // vk@vaga.fo


	Góði borgari
	Kósin komandi 10 árini
	Borgarar og vinnulív tikin við uppá ráð
	Ein framfýsin og fevnandi kommuna
	Mál og mið
	Átaksøkir
	Býarumhvørvi og býlingar
	Børn og ung
	Fjøltáttaðir bústaðarmøguleikar
	Karmar fyri vinnulív, ferðavinnu
	og mentan
	Útbúgvingarmøguleikar
	Samskifti og branding
	Varðar á leiðini

