Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 30. mars 2016, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á Heygum,
Malan Stórá, Herit Magnussen, John Zachariassen
Skrivari:
Maud Poulsen

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: søla av matr. nr.
145a. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum ávikavist mál 158
og 168.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 163
Umsókn frá Bátastevnunevndini um stuðul til Bátastevnuna 2016 á kr. 30.000, sum er sama
upphædd sum søkt var um í fjør.
J.nr. 20.15.00-Ø40-1-13
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. mars 2016 umsókn frá Bátastevnunevndini um stuðul
til Bátastevnuna 2016 á kr. 30.000, sum er sama upphædd sum í fjør.
Umsitingin hevur verið á fundi við Bátstevnunevndina um uppgávur hjá Vestmanna Kommunu í
sambandi við Bátatevnuna 2016. Avtalað var, at Vestmanna Kommuna átekur sær somu
uppgávur sum í fjør.
Nevndin mælir til at stuðla Bátastevnuni 2016 við kr. 30.000.
Viðv. 163
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 164
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um skriv frá Arthur á Líknargøtu um eftirlit av oljufýringunum hjá
Vestmanna Kommunu.
J.nr. 83.15.00-G01-1-16
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Bygdarráði viðgjørdi á fundi tann 17. mars 2016 skriv frá Arthur á
Líknargøtu, har ið hann bjóðar seg til at hava ábyrgd av eftirlitinum av oljufýringunum hjá
Vestmanna Kommunu. Í skrivinum er eingin tilboðsupphædd.
Nevndin samtyki at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan, og heitti samstundis á
umsitingina um at gera eitt upprit um málið til bygdarráðsfundin.
Viðv. 164
Pauli T. Petersen skjeyt upp at biðja Arthur á Líknargøtu og Jens Paula Rein lata tilboð inn upp
á oljufýrtænastuna og at biðja P/F Effo og P/F Magn um at lata tilboð inn upp á sølju av olju til
tangarnar hjá kommununi.
Uppskotið varð einmælt samtykt.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 30. mars 2016, kl. 1900.

Mál 165
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um at flyta útgjald frá Heimatænastuni í VEKS á kr. 651.575 fyri
avlop av roknskapinum fyri 2015 aftur til Heimatænastuna í VEKS, og at játta upphæddina á
endurskoðaður fíggjarætlanina fyri 2016.
J.nr. 00.17.20-S02-1-15
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Bygdarráði viðgjørdi á fundi tann 17. mars 2016 útgjald frá
Heimatænastuni í VEKS á kr. 651.575 fyri avlop av roknskapinum fyri 2015. Hendan upphædd
er innroknað í fíggjarætlanina fyri Heimatænastuna í VEKS fyri 2016. Fyri at upphæddin kann
flytast innaftur í samstarvið, verður heitt á nevndina um at samtykkja hetta.
Nevndin mælir til at flyta kr. 651.575 til Heimatænastuna í VEKS. Somuleiðis verður mælt til, at
upphæddin verður játtað á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2016.
Viðv. 165
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 166
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um roknskaparreglugerð fyri Vestmanna Kommunu.
J.nr. 00.32.02-P00-1-16
Á fundi tann 17. mars 2016 hevði Fíggjarnevndin uppskot til roknskaparreglugerð fyri
Vestmanna Kommunu til ummælis.
Nevndin mælir til at taka undir við uppskotinum til roknskaparreglugerð fyri Vestmanna
Kommunu.
Viðv. 166
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 167
Tilmæli frá Fíggjarnevndini viðvíkjandi sáttmálanum um Heimatænastuna í V.E.K.S.
J.nr. 00.17.20-A00-1-14
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. mars 2016 málið um sáttmálan um Heimatænastuna í
V.E.K.S.
Nevndin mælir til, at sáttmálin verður uppsagdur sambært galdandi sáttmála.
Viðv. 167
Tilmælið var einmælt samtykt.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 30. mars 2016, kl. 1900.

Mál 168
Umsókn frá Jan Johannesen um loyvi til at keypa matr. nr. 145a innan fyri ogn hansara matr. nr.
272b, Niðari Vegur 61.
Tekniska nevnd viðgjørdi málið á fundi tann 17. mars 2016, og samtykti at selja ognina.
Tekniska nevnd hevur ikki heimild til at avgreiða søluna, og tí verður málið tikið upp á
bygdarráðsfundinum.
Viðv. 168
Durita á Heygum skjeyt upp at selja ognina til Jan Johannesen, tá ið málið er endaliga avgreitt
frá Umhvørvisstovuni.
Tilmælið var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.45

Sign.:
Pauli T. Petersen
Herit Magnussen

Karl A. Olsen
Durita á Heygum

Hilbert Elisson

Øssur Christiansen

John Zachariassen

