Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 26. februar 2014, kl. 1700.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

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

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 64
Tilmæli frá teknisku nevnd um umsókn frá Niels Th. Pedersen um sundurbýti av matr. nr. 191.
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 64
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 65
Tilmæli frá fíggjarnevndini um svar frá Christian Andreasen, adv. upp á fyrispurning frá Vestmanna
Kommunu viðvíkjandi neysti hjá Jonhardi Mikkelsen.
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. februar 2014 svar frá Christian Andreasen, adv., til
fyrispurning frá Vestmanna Kommunu, um kommunan hevur skyldu at rinda endurgjald til Jonhard
Mikkelsen í sambandi við, at neyst hansara skal hava mist virði orsakað av havnaútbyggingini í
Vestmanna.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 65
Hilbert Elisson skjeyt upp at samtykkja at boða Jonhardi Mikkelsen frá, at Vestmanna Kommuna
framvegis er áhuga í at keypa neystið fyri kr. 30.000, men at tað í hesum ikki liggur, at Vestmanna
Kommuna á nakran hátt viðurkennir at hava endurgjaldsábyrgd.
Uppskotið varð einmælt samtykt.
Mál 66
Tilmæli frá fíggjarnevndini um gomlu Kommunuskrivstovuna.
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. februar 2014, hvat ið skal gerast við gomlu
Kommunuskrivstovuna, matr. nr. 2c.
Nevndin mælir til, at bygningurin ikki verður settur til sølu, men at hann verður tikin niður, og at økið
verður gjørt til eitt fríøki.
Viðv. 66
Pauli T. Petersen skjeyt upp í tilmælið, at áðrenn bygningurin verður tikin niður, verður ein ætlan
gjørd fyri, hvussu økið verður skipað.
Tilmælið við ískoytinum varð einmælt samtykt.
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Mál 67
Staðfesting av hækkaðum kostnaðarkarmi til útvegan av nýggjum kaikrana.
Staðfesting av, at kostnaðarkarmurin til útvegan av nýggjum kaikrana, sum var samtyktur á
fundi hjá Vestmanna Bygdarráði tann 29. januar 2014, verður hækkaður úr kr. 100.000 upp í
kr. 110.000 + mvg, sí notat í málinum dagfest tann 10.02 2014.
J.nr. 2013-103
Viðv. 67
Bygdarráðið samtykti við seks atkvøðum fyri og einari ímóti at staðfesta, at
kostnaðarkarmurin verður hækkaður.
Pauli T. Petersen, Hilbert Elisson, Karl A. Olsen, Herit Magnussen, Malan Stórá og Durita á
Heygum atkvøddu fyri. John Zachariassen atkvøddi ímóti.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 19.00
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