Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 26. mars 2014, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á
Heygum, Malan Stórá, Herit Magnussen og John Zachariassen
Skrivari:
Maud Poulsen

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komin avtrat at viðgera fyri opnari
hurð:
x

1. viðgerð/framløga av endurskoðaðari fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2014.

Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 72 at viðgera fyri opnari
hurð.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 68
Tilmæli frá Teknisku nevnd um læknamiðstøðina.
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. mars 2014 málið um læknamiðstøðina.
Á fundinum vóru eisini Pauli T. Petersen, borgarstjóri, og Súsanna Thastrup, bókhaldari, fyri at
greiða frá fíggingini av arbeiðinum.
Hilbert Elisson, formaður, læs upp kunningarupprit, sum hann í dag (19. mars 2014) hevur sent
bygdarráðslimunum og umsitingini sum kunning um støðuna í málinum.
Pauli greiddi frá fíggjarligu støðuni, og at sum útlitini nú eru, skuldi pláss verið til at brúkt ætlaðu 3,5
mió kr til arbeiðið uppá nýggju læknamiðstøðina í ár.
Nevndin samtykti at leggja tilfarið til útbjóðing av jørðarbeiðinum í samband við læknamiðstøðina
fyri komandi bygdarráðsfund til kunningar/støðutakan, og at arbeiðið eftirfylgjandi skjótast gjørligt
verður boðið út soleiðis, at bygdarráðið kann taka støðu til innkomin tilboð á eyka fundi, sum
ætlandi verður 10. apríl.
Nevndin samtykti somuleiðis at bjóða út eftir leisti, sum Hilbert Elisson, formaður, hevur sett upp í
kunningaruppritinum, sum hann í dag hevur sent bygdarráðslimunum og umsitingini sum kunning
um støðuna í málinum.
Viðv. 68
Tilmælið varð einmælt samtykt.
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Mál 69
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurning/umsókn frá Sigbritt Friis um møguleikan fyri at
fáa loyvi til at byggja nýggj sethús oman ímóti Bakkavegi niðanfyri grundstykki hennara matr.
nr. 97, Bakkavegur 46.
J. nr. 02.34.02-G01-1-14
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 19. mars 2014 fyrispurning/umsókn frá Sigbritt Friis um
møguleikan fyri at fáa loyvi til at byggja nýggj sethús oman ímóti Bakkavegi niðanfyri
grundstykki hennara matr. nr. 97, Bakkavegur 46.
Nevndin mælir til at broyta byggisamtyktina soleiðis, at økið ímillum matr. 97 og vegin verður
broytt frá vegi/parkeringplássi til sethúsaøki.
Viðv. 69
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 70
Tilmæli frá Teknisku nevnd um mótmæli frá Sigmund Poulsen, advokati, vegna Jonnu
Hansen ímóti broyting byggisamtyktini fyri part av matr. nr. 94f frá frílendi til sethúsaøki.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 19. mars 2014 mótmæli frá Sigmund Poulsen,
advokati, vegna Jonnu Hansen ímóti broyting byggisamtyktini fyri part av matr. nr. 94f frá
frílendi til sethúsaøki.
Nevndin mælir til at góðkenna viðmerkingarnar hjá teknisku deild og at svara góðkenningarmyndugleikunum samsvarandi hesum.
Viðv. 70
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 71
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn frá 07 Vestur um stuðul til koyring av børnum úr
Vestmanna til og frá fótbóltsvenjingum hjá felagnum.
J.nr. 20.00.00-Ø40-4-14
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 20. mars 2014 umsókn frá 07 Vestur um stuðul til koyring av
børnum úr Vestmanna til og frá fótbóltsvenjingum í Sandavági.
Vestmanna Kommuna hevur undanfarin ár stuðlað 07 Vestur/SÍF við upphæddum úr
kr. 10.000 upp í kr. 20.000.
Fleiri børn úr Vestmanna íðka ítróttargreinir í øðrum kommunum. Fíggjarnevndin metir tað
vera óheppið at stuðla ávísum ítóttarfeløgum við koyring til og frá venjingum, meðan onnur
feløg ongan stuðul fáa. Nevndin metir tað somuleiðis ikki vera møguligt at stuðla øllum
feløgum.
Á fundinum samtykti nevndin at mæla frá at stuðla flutningi yvirhøvur til ítróttarvenjingar í
øðrum kommunum.
Í øðrum lagi mælir nevndin frá at ganga umsóknini frá 07 Vestur á møti.
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Viðv. 71
Pauli T. Petersen, formaður í fíggjarnevndini, skjeyt upp at stuðla koyringini til og frá
venjingum hjá 07 Vestur við kr. 15.000.
Uppskotið varð einmælt samtykt.
Mál 72
1. viðgerð/framløga av endurskoðaðari fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2014.
Viðv. 72
Uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2014 varð lagt fram til
1. viðgerð.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.15

Sign.:

Pauli T. Petersen
Malan Stórá

Karl A. Olsen

Durita á Heygum

Herit Magnussen

Hilbert Elisson
John Zachariassen

