Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 29. og 30. august 2017, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Laila Haldansen, Eyðun Hansen, Ingi Olsen,
John Zachariassen, Herit Magnussen og Durita á Heygum
Skrivari:
Maud Poulsen

Ingi Olsen boðaði beint áðrenn fundin frá, at hann bleiv ov seinur til fundin.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 30
Tilmæli frá fíggjarnevndini um uppskot til sáttmála millum Vestmanna Kommunu og Hagastýrið
fyri Neshaga um leigu av plássið til moldgoymslu.
J.nr. 07.01.06-1-17
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. august 2017 uppskot til sáttmála millum Vestmanna
Kommunu og Hagastýrið fyri Neshaga um leigu av plássið til moldgoymslu.
Nevndin tók undir við uppskotinum, og samtykti at leggja sáttmálan fyri bygdarráðið á komandi
bygdarráðsfundi, treytað av kostnaðarmetingarnar upp á vegagerðina eru komnar áðrenn
fundin.
Viðv. 30
Tilmælið var einmælt samtykt.

Ingi Olsen møttur á fund.

Mál 31
Tilmæli frá borgarstjóranum um innrætting av kjallaranum í Heilsumiðstøðini
J.nr. 82.00.00-2-17
Upphædd er sett av á fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017 til at byrja at innrætta
niðaru hæddina í Heilsumiðstøðini.
HMP Consult hevur gjørt tekningar av kjallaranum og hevur Mentanarnevndin og Tekniska
nevnd umrøtt tekningina. Sambært tekningini er pláss fyri 168 sitandi fólkum tilsamans.
Ásannast má, at barnatalið í kommununi er voksið nógv, og at tað væntandi fer at hækka enn
meir.
Hósdagin 24. august 2017 hevði umsitingin við dagstovnaleiðsluna um hølisumstøðurnar hjá
Frítíðarstovuni. Semja var millum partarnar um, at innari parturin av kjallaranum í
Heilsumiðstøðini væl kann innrættast og brúkast til frítíðarstovu. Tosað var um at deila
matarsalin í tvey, so at skúlanæmingarnir brúka innara partin og frítíðarstovan uttara partin. Við
at hava eina skjótihurð ber til at samla hølið til eitt stórt høli.
Víst verður í hesum sambandi til tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini til Fíggjarnevndina
um hølistrupulleikarnar.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 29. og 30 august 2017, kl. 19.00

Viðv. 31
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at samtykkja, at kjallarin í Heilsumiðstøðini verður
innrættaður til matarsal hjá skúlanum. Í hølinum verður ein dragihurð sett upp, so hølið kann
býtast í tvey.
Somuleiðis skjeyt hann upp at heita á umsitingina saman við avvarðandi nevndum,
dagstovnaleiðslu og skúlastýri at umrøða og gera tilmæli um, hvørt frítíðarstovan kann hýsast í
hølunum eisini.
Fundurin niðurlagdur vegna grindaboð.
Fundurin tikin uppaftur mikudagin 30. august 2017 kl. 17.00.
Beint áðrenn fundin boðaði John Zachariassen frá, at hann fekk ikki møtt.
Viðv. 31 (framhald)
Uppskotið hjá Paula T. Petersen, borgarstjóra, var einmælt samtykt.
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmæli.
Mál 32
Innkomin tilboð at gera vegastrekkið til moldgoymsluna.
P/F Articon og Sp/f Kreton vóru bidnir um at geva tilboð upp á arbeiðið at gera vegastrekkið til
moldgoymsluna. Tilboðini vóru latin upp 29. august 2017.
Tilboðini vóru hesi:
Articon
Kreton

219.280 kr.
217.230 kr.

Umsitingin hevur gjøgnumgingið tilboðini upp á útstykkingina.
Tilboðið frá sp/f Kreton áljóðandi kr. 219.280 er kr. 2.050 lægri enn tilboðið frá p/f Articon.
Viðv. 32
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælti til at fara undir samráðingar við sp/f Kreton um gerð av
arbeiðinum.
Tilmæli var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.15
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