Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 15. desember, kl. 1800
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á Heygum,
Malan Stórá, Herit Magnussen og John Zachariassen
Skrivari:
Maud Poulsen

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komin avtrat at viðgera fyri
opnari hurð. Talan er um umsókn frá Jákup Olsen um sundurbýti av 91a.
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 196 at viðgera fyri
opnari hurð.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 192
Áseting av almennu fundardøgunum fyri 2017
J.nr. 00.22.02-G01-1-16
Nývalda bygdarráðið heitir á bygdarráðið um at áseta almennu fundardagarnar hjá Vestmanna
Bygdarráði fyri 2017 til hesar:
24. januar

29. august

21. februar

26. september

28. mars

24. oktober

26. apríl

8. november

23. mai

21. november

20. juni

19. desember

Fundirnir vera hildnir í Sýslumanshúsunum og byrja vanliga kl. 1900.
Viðv. 192
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 193
2. viðgerð av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2016
J.nr. 00.30.10-S02-1-16
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 6. desember 2016 uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2016.
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu
fyri 2016 fyri bygdarráðið til 2. viðgerð.
Viðv. 193
Pauli T. Petersen mælti til at samtykkja endurskoðaðu fíggjarætlanina fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2016. Uppskotið var einmælt samtykt.
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Mál 194
Tilmæli frá Teknisku nevnd um broyting av ásetingunum í byggisamtyktini.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi 22. august 2016 umsókn frá
dagstovnaleiðsluni um nýtslurættin av parti á matr. nr. 282a. Nevndin heitti á teknisku nevnd um
at broyta byggisamtyktina, so uttasti partur verður broytt til frílendi.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 31. oktober 2016, eftir áheitan frá Trivnaðar- og
umhvørvisnevndini, at broyta byggisamtyktina, so uttasti partur verður broyttur til frílendi.
Tekniska nevnd mælir bygdarráðnum til at samtykkja broytingina.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 31. oktober 2016 málið um broyting av byggisamtyktini fyri:
x Matr. nr. 24f og 24a hjá Lindu Christoffersen og Eyðun Hansen
x Matr. nr. 253a hjá Ann Kirstin Andreasen
x Matr. nr. 267b hjá Maiken Aagre
x Matr. nr. 10b hjá Erland og Gunnhild Isaksen
At hesir matriklar verða broyttir frá øki G, neystalendi til øki A, sethúsaøki.
Tekniska nevnd mælir bygdarráðnum til at samtykkja broytingarnar.
Viðv. 194
Durita á Heygum, forkvinna í Teknisku nevnd, setti fram broytingaruppskot um at samtykkja at
broyta byggisamtyktina fyri matr. nr. 24f og 24a hjá Lindu Christoffersen og Eyðun Hansen frá
øki G neystalendi til øki B. sethúsaøki.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Durita á Heygum, forkvinna í Teknisku nevnd, setti fram broytingaruppskot um ikki at atkvøða
um hinar matriklarnar, men at beina málið aftur í nevnd.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Mál 195
Tilmæli frá Teknisku fyrisiting um broyting av byggisamtyktini
J.nr. 01.02.00-G01-04-16
Tekniska fyrisiting heitir á bygdarráðið um at broyta byggisamtyktina fyri:
x matr. nr. 240b hjá Saritu og Jørn H. Eriksen
x matr. nr. 256 hjá Christian Guttorm Christiansen
at hesir matriklar verða broyttir frá at liggja í øki G, neystaøki, til øki A, sethúsaøki.
Tekniska fyrisiting mælir bygdarráðnm til at samtykkja broytingina.
Viðv. 195
Durita á Heygum, forkvinna í Teknisku nevnd, setti fram broytingaruppskot um at samtykkja at
beina málið aftur í nevnd.
Uppskotið var einmælt samtykt.
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Mál 196
Umsókn frá Jákup Olsen, Flatnavegur 13, Vestmanna, um sundurbýti av matr. nr. 91a.
J.nr. 01.04.00-G01-6-16
Viðv. 196
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at ganga umsóknini á møti.
Tilmælið var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.30

Sign.:
Pauli T. Petersen
Durita á Heygum

Karl A. Olsen
Malan Stórá

Hilbert Elisson

Herit Magnussen

John Zachariassen

