
 

Leiðreglur um nýtslu av svimjihyljum í skúlum í Tórshavnar kommunu 
 
§ 1. Svimjihyljar 
Í Tórshavnar kommunu eru svimjihylar í hesum skúlum: Kollafjarðar skúla, Eysturskúlanum og Skúlanum á 
Fløtum - eindini á Argjavegi (fyrrv. Argja skúla).  
 
§ 2. Myndugleiki á staðnum 
Um ikki annað er ásett, er tað skúlaleiðarin, sum tekur avgerð um lán/leigu av hyljunum. 
 
§ 3. Nýtsla 
Kollafjarðar skúli 
Í skúlatíð er undirvísing, aðrir skúlar í Tórshavnar kommunu enn Kollafjarðar skúli kunnu fáa tímar í hylinum. 
Fýra dagar um vikuna er almenn svimjing. Haraftrat verður hylurin leigaður privatum bólkum. Svimjihylurin 
er stongdur, tá skúlaferiur eru. 
Eysturskúlin 
Í skúlatíð er undirvísing, aðrir skúlar í Tórshavnar kommunu enn Eysturskúlin kunnu fáa tímar í hylinum. 
Havnar Svimjifelag, ÍSB, Kvøldskúlin og Pinkubarnasvimjing hava fastar tíðir í hylinum. Haraftrat kunnu 
starvsfólk og ítróttafeløg fáa tíðir í hylinum. Svimjihylurin er stongdur, tá skúlaferiur eru. 
Skúlin á Fløtum eindin á Argjavegnum 
Í skúlatíð er undirvísing, aðrir skúlar í Tórshavnar kommunu enn Skúlin á Fløtum kunnu fáa tímar í hylinum. 
Havnar Svimjifelag hevur tíðir í hylinum. Svimjihylurin er stongdur, tá skúlaferiur eru. 
 
§ 4. Ábyrgd og trygd 
1. Tá almenn svimjing er, er lívbjargari til staðar at fyribyrgja ólukkum, men svimjing er undir egnari ábyrgd 
og við fyriliti fyri øðrum, sum eru svimjihylinum. 
2. Tá hylurin er leigaður feløgum, bólkum ella privatpersónum er lívbjargari ikki til staðar, og tá skulu 
ongantíð færri enn tvey vaksin verða í svimjihøllini. 
3. Tá privat ella starvsfólk leiga hylin er krav, at ein av teimum er lívbjargari ella hevur svimjilæraraprógv. 
 
§ 5. Skilhald og ábyrgd 
1. Hyljarnir kunnu bert nýtast til avtalað endamál, ta tíðarskeið og við teimum treytum, sum eru ásettar. 
2. Ábyrgdin fyri nýtslu av svimjihylinum áliggur lánaranum/leigaranum. Um skaði hendir á høli ella innbúgv, 
skal boðast skúlaleiðsluni frá beinanvegin og endurgjald verður kravt fyri tað. 
3. Reglurnar fyri hølið/svimjihylin skulu haldast. 
4. Leigarin/lánarin skal læsa og vissa sær, at hurðar og vindeygu eru afturlatin. 
5. Leigarin ger seg kunnugan við møguligar trygdarskipanir 
6. Lyklar skulu latast aftur beinanvegin, tá leigumálið endar. 
 
§ 6. Aðrar ásetingar 
1. Tað er ikki loyvt at lata leigumálið víðari til onnur 
2. Skúlin kann við stuttari freist boða frá, at ikki ber til at leiga hylin longur 
3. Avtalað um fasta leigu kann verða uppsøgd av báðum pørtum. Uppsagnarfreistin er ein mánaður. 
4. Verður avtalan ikki hildin, kann skúlin siga avtaluna upp uttan freist. 
 
§ 7. Gildiskoma 
1.Leiðreglurnar koma í gildi dagin eftir, at tær eru samtyktar í mentamálanevndini.  
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