Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 28. mai 2014, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson,
Durita á Heygum, Øssur Christiansen , Herit Magnussen og
John Zachariassen
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur
Malan Stórá boðað frá, at henni berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hansara stað.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 28. oktober 2013, og játtaði at møta á
fundinum.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Øssur Christiansen sum
tiltakslimur.

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: ársroknskapurin
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2013. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið
á skránna sum mál 88.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 84
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurning frá Umhvørvisstovuni um ymisk viðurskifti í
sambandi við matrikulering av vegnum omanfyri Røktarheimið.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 19. mai 2014 fyrispurning frá Umhvørvisstovuni um ymisk
viðurskifti í sambandi við matrikulering av vegnum omanfyri Røktarheimið. M.a. verður spurt
um matr. nr. 42b.
Nevndin mælir til at taka upp samráðingar við eigararnar av matr. nr. 42b, til víddar 404m2,
um at keypa lendið fyri 89,- kr/m2.
Viðv. 84
Tilmælið varð samtykt við tí ískoyti um at umsitingin avgreiðir keypið.
Mál 85
Tilmæli frá fíggjarnevndini um málið um omankoyringina til og parkeringsøkið við
róðrarneystið.
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. mai 2014 málið um omankoyringina til og
parkeringsøkið við róðrarneystið.
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Tá ið omankoyringin til róðrarneystið bleiv gjørd seinasta heyst, bleiv parkeringsøkið
omanfyri eisini gjørt. Avtalað var, at kappróðrardeildin hjá VÍF skuldi rinda kr. 20.000 av
arbeiðinum og at Vestmanna Kommuna skuldi rinda restina.
Róðrarnevndin hevur ikki goldið tær kr. 20.000 enn og heitir á fíggjarnevndina um at strika
rokningina, so at tað kann koma í staðin fyri árliga stuðulin, ið Vestmanna Kommuna plagar
at lata Bátastevnunevndini.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 85
Hilbert Elisson, formaður í Teknisku nevnd, skjeyt upp at samtykkja, at hildið verður fast í
gjørdu avtaluna um at VÍF-kappróður rindar kr. 20.000 av nevnda arbeiði.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 86
Góðkenning av sáttmála ímillum Vestmanna Kommunu, Hagapartin Fjalli og Búnaðarstovuna
um friðing av parti av vetrarbiti hjá Fjalshaga.
Viðv. 86
Eitt samt bygdarráð góðkendi sáttmálan um vetrarfriðing.
Mál 87
Val av limi í stýrið fyri ætlandi nýggju V.E.K.S.-tænastuna og val av tveimum varalimum.
Sí eisini grein 7 í ll. nr. 20 frá 7. apríl 2014 um kommunalt samstarv um heimatænastu,
eldrarøkt v.m.
Viðv. 87
Herit Magnussen var vald til lim í stýrið fyri nýggju búð- og heimatænastuna V.E.K.S.
Fyrstvaldi varalimur verður Malan Stórá. Annar varalimur verður Karl A. Olsen.
Mál 88
Tilmælið frá borgarstjóranum um ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2013.
J.nr. 00.00.00-S08-1-14
Mælt verður bygdarráðnum til at góðkenna ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri
2013.
Viðv. 88
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.00

