Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 10. november, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Malan Stórá,
Øssur Christiansen og John Zachariassen
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Durita
á Heygum tann 9. november 2016 boðað frá, at henni barst frá at møta á fundinum, tí hon er
stødd uttanlands.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 10. november, 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 Øssuri Christiansen sum tiltakslimur.
Herit Magnussen møtti ikki á fundinum.
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er tvey mál komin avtrat at viðgera fyri
opnari hurð:
x Keyp av bátabrúgvum í hesum fíggjarárinum.
x Projektering av útstykkingini á Gróthúsbrúgv.
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum ávikavist mál 187 og
188 at viðgera fyri opnari hurð.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 186
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017 til
framløgu/1. viðgerð.
J. nr. 00.30.10-S02-1-16
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 4. november 2016 uppskot fíggjarætlan fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2017.
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017 fyri
bygdarráðið til 1. viðgerð.
Viðv. 186
Uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017 varð lagt fram.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 21. juni 2016, kl. 1930.

Mál 187
Keyp av bátabrúgvum í hesum fíggjarárinum.
Brúgvarnar, sum vóru lagdar út í 80’unum eru nú komnar har til, at tær treingja til munandi
ábøtur ella at verða útskiftar. Vestmanna Kommuna hevur fingið tilboð frá svensku fyritøkuni
MarineTek, sum fyri stuttari tíð síðani hevur latið brúgvar til Tórshavnar Havn. Í tilboðnum er ein
60m langa brúgv við bummum v.m., kostnaðurin er 1.094.000 + 28.500, aftrat hesum kemur
frakt áleið kr. 200.000. tvs. samlaður kostnaður á umleið kr. 1,3 mió. kr.
Viðv. 187
Harald Bjørgvin, tekniski leiðari, greiddi frá um støðulýsing, sum er gjørd av verandi brúm, og
um innkomið tilboð upp á nýggja brúgv.
Karl A. Olsen, formaður í Havnarnevndini, skjeyt upp at samtykkja at taka av umrødda
tilboðnum. Uml. kr. 1 mió. er á rakstrarstaðnum hjá Vestmannahavnar Havn, og heitt verður á
umsitingina um at finna upphæddina, sum restar í, á øðrum kontum.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Mál 188
Projektering av útstykkingini á Gróthúsbrúgv.
Arbeitt hevur verið við prosjektering av útstykkingini á Gróthúsbrúgv seinastu tíðina. Tekniska
nevnd mælir til at arbeitt verður víðari við málinum beinanvegin, og at nakrar broytingar verða
gjørdar í mun til upprunaliga uppskotið.
Viðv. 188
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælti til at játtað, at upp til kr. 100.000 verða brúktar til at gera
projekteringina klárað til útbjóðing.
Tilmælið var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.30
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