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

Áðrenn fundin heitti Pauli T. Petersen, borgarstjóri, á bygdarráðið um loyvi at seta eitt nýtt mál á
skránna. Talan er um framløgu av endurskoðaðu fíggjaræltalnini fyri Vestmanna Kommunu fyri
2016. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. Málið verður sett á skrá sum mál nr. 178.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 170
Tilmæli frá Teknisku nevnd um broyting av byggisamtyktini fyri part av matr. nr. 255s.
J.nr. 01.02.00-G01-1-16
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 23. mai 2016 umsókn frá Johnny Joensen um broyting av
byggisamtyktini fyri part av matr. nr. 255s frá summarhúsøki til sethúsaøki.
Nevndin mælir bygdarráðnum til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 170
Durita á Heygum, John Zachariassen, Malan Stórá, Herit Magnussen, Karl A. Olsen og Pauli T.
Petersen atkvøddu fyri. Hilbert Elisson atkvøddi ímóti.
Tilmælið var einmælt samtykt við 6 atkvøðum fyri og 1 ímóti.
Mál 171
Tilmæli frá Teknisku nevnd um eykajáttan til asfaltering o.a.
J.nr. 05.01.08-G01-2-16
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 23. mai 2016 málið um asfaltering.
Umframt ætlaðu strekkini, ynskir nevndin eisini at asfaltera strekkið á Bøgøtu, millum Skálaveg
og Gerðisveg/Toftaveg, strekkið frá niðast á Garðavegi og niðan til Hornavegur byrjar, strekkið á
Bakkavegi frá Heyganesgøtu og inn til Reyða Torg, og strekkið niðan fyri verkstaðið hjá Vagni
Skúvadal á Niðara Vegi, sí hjálagda kort.
Nevndin var samd um at heita á HMP Ráðgeving um at hava eftirlitið við asfalteringsarbeiðinum.
Nevndin mælir bygdarráðnum til at veita eina eykajáttan til asfaltering á kr. 2.500.000.
Viðv. 171
Tilmælið var einmælt samtykt við tí ískoyti, at heitt var á umsitingina um at heita á Zeta
Arkitektar um at gera nøkur uppskot fyri, hvussu strekkið eftir Holmsbakka kann síggja út,
áðrenn avgerð verður tikin um at asfaltera strekkið.
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Mál 172
Liðugtgerð av strekkinum á Niðara Vegi, frá Seglhúsinum og inn til sethúsini hjá Herit Joensen
og Jónsvein á Rógvu. Settar eru av kr. 1.010.000, men hetta er ov lítið fyri at arbeiðið kann
gerast liðugt.
Tað eru tríggir mátar at gera strekkið uppá:
1. Maskinlaðing av strekkinum kr. 2.300.000.
Hetta kemur at viðføra, at vegurin verður stongdur í minsta lagi fram til jólar.
2. Stoyping av strekkinum kr. 1.500.000.
Hetta kemur at viðføra, at vegurin verður stongdur í mánaðir.
3. Keyp av neysti og tveimum neystagrundum, kr. 1.300.000
+ uppfylling av skráa oman ímóti sjónum, kr. 500.000
+ óvæntaðar útreiðslur kr. 200.000;
samlað kr. 2.000.000.
Hetta arbeiðið kann gerast innan ein mánað, og vegurin nýtist ikki at vera stongdur í
longri tíðarskeið.
Undirritaði mælir bygdarráðnum til at taka støðu á fundinum.
Viðv. 172
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at samtykkja, at strekkið verður gjørt sambært punkti
3. Uppskotið var einmælt samtykt.
Mál 173
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um ársroknsskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2015.
J.nr. 00.32.00-S08-1-16
Viðv. 173
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 174
Áheitan frá Paula T. Petersen, borgarstjóra, um umrøðu av spurningi um at leggja partar av
grótbrotinum, matr. nr. 36c um til neystaøki. Parturin, málið snýr seg um, er parturin, sum liggur
oman ímóti sjónum, frá matr. nr. 28c til 29f og frá matr. nr. 29i og til matr. nr. 31a, sí hjálagda
kort.
J.nr. 01.02.00-G01-2-16
Viðv. 174
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at samtykkja, at partarnir omanfyri verða lagdir um til
neystaøkið í byggisamtyktini.
Uppskotið var einmælt samtykt.
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Mál 175
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um uppskot til nýggja felags reglugerð fyri
dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
J.nr. 16.05.15-P24-2-16
Nevndarlimirnir í Trivnaðar- og umhvørvisnevndini samskiftu umvegis teldupost tann 18. mai
2016 um uppskot til nýggja felags reglugerð fyri dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Av tí at dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu nú hevur felags leiðslu, er neyðugt at hava eina
felags reglugerð fyri dagstovnaøkið. Umsitingin og dagstovnaleiðslan hava gjørt uppskot til
reglugerð fyri dagstovnaøkið fyri Vestmanna Kommunu, og heitir á Trivnaðar- og
umhvørvisnevndina um at mæla bygdarráðnum til at seta galdandi reglugerðir fyri ávikavist
Gjáarlon og Látipípuna úr gildi, og at taka undir við uppskotinum til nýggja reglugerð fyri
dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Allir nevndarlimir vóru samdir um at mæla bygdarráðnum til at samtykkja uppskotið til nýggja
felags reglugerð fyri dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Viðv. 175
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 176
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um uppskot til nýggjar upptøkureglur fyri
dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
J.nr. 16.05.15-P24-2-16
Nevndarlimirnir í Trivnaðar- og umhvørvisnevndini samskiftu umvegis teldupost tann 18. mai
2016 um uppskot til nýggjar upptøkureglur fyri dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Av tí at dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu nú hevur felags leiðslu, er neyðugt at dagføra
upptøkureglurnar fyri dagstovnaøkið. Umsitingin og dagstovnaleiðslan hava gjørt uppskot til
dagførdar upptøkureglur fyri dagstovnaøkið fyri Vestmanna Kommunu, og heitir á Trivnaðar- og
umhvørvisnevndina um at mæla bygdarráðnum til at seta galdandi upptøkureglur fyri
dagstovnar og dagrøkt hjá Vestmanna Kommunu úr gildi, og at taka undir við uppskotinum til
nýggjar upptøkureglur fyri dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Allir nevndarlimir vóru samdir um at mæla bygdarráðnum til at samtykkja uppskotið til nýggjar
upptøkureglur fyri dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu.
Viðv. 176
Tilmælið var einmælt samtytk.
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Mál 177
Vetrarfriðing av Neshaga
Støðutakan til uppskot frá Neshaga um vetrarfriðing av Neshaga.
01.00.00-G01-2-15
Viðv. 177
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at samtykkja at vetrarfriða parti av vetrarbitinum hjá
Neshaga sambært fyriliggjandi uppskoti frá Neshaga, tó at økið, sum á tekningini er frámerkt við
gulum, verður ikki vetrarfriðað. Freistin hjá Neshaga at góðkenna uppskotið er 15. juni 2016.
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 178
Framløga av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2016.
Viðv. 178
Uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2016 var løgd fram til
1. viðgerð.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 22.15

Sign.:

Pauli T. Petersen

Karl A. Olsen

Jógvan Emil Nielsen

Herit Magnussen

Malan Stórá

John Zachariassen

