Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 26. februar 2019, kl. 19 00
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Eyðun Hansen, Laila Haldansen,
John Zachariassen, Herit Magnussen og Durita á Heygum
Maud Poulsen

Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 126
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um setan av dómsnevnd í samband við
navnakapping til bingjuplássið.
J.nr. 20052-1-2019
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. februar 2019 málið um at velja
dómsnevnd at viðgera innkomin uppskot til nýtt navn til bingjuplássið.
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 11. desember 2019, at navnakapping til nýtt
navn til bingjuplássið skuldi útskrivast.
Í hesum sambandi mælir nevndin til at velja hesi at manna dómsnevndina at gera tilmæli um
navn til bingjuplássið:
Herit Magnussen, forkvinna í Trivnaðar- og umhvørvisnevndini,
Sigurlaug Fossdal, lærari
Vagnur Streymoy, lærari
Viðv. 126
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 127
Tilmæli frá Teknisku nevnd um ferðsluviðurskiftini niðan fyri skúlan á Kongsteigum.
J.nr. 50002-8-2017
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 19. februar 2019 ferðsluviðurskiftini niðan fyri skúlan á
Kongsteigum.
Eftir áheitan frá Skúlastýrinum hevur Mentanarnevndin viðgjørt ferðsluna niðan fyri skúlaná
Kongsteigum.
Mentanarnevndin vísir á ymisk viðurskifti, sum kunnu betra um ferðslutrygdina.
Mentanarnevndin hevur sent málið til Teknisku Nevnd.
Nevndin mælir til at skipa einvegis ferðslu út eftir Toftavegi skúladagar frá kl. 7.45 til kl. 8.15
við broytiligum ljósferðslutalvum.
Viðv. 127
Tilmælið var einmælt samtykt við tí broyting, at tíðarskeiðið verður millum kl. 7.45 til kl. 8.05.
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Mál 128
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um eykajáttan til Heimatænastuna í VEKS
J.nr. 17202-1-2019
Vestmanna Bygdarráðið hevði á fundi tann 29. januar 2019 fyrru viðgerð av eyka fígging til
Heimatænastuna í VEKS fyri 2019.
Síðani bygdarráðsfundin er býtið av fólkatalinum broytt, soleiðis at Vestmanna Kommuna
stendur til at gjalda hægri upphædd. Tí má málið viðgerast av nýggjum.
Stýrið fyri Heimatænastuni í VEKS hevur samtykt eina rakstrarætlan fyri 2019 á
kr. 44.333.000. Hetta svarar til, at Vestmanna Kommuna skal gjalda kr. 15.551.038,19.
Á fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019 játtaði kommunan kr. 15.144.000.
Fíggjarnevnd mælir til við 1. viðgerð at játta kr. 408.000 aftrat til Heimatænastuna í VEKS á
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019. Sostatt verður samlaða
játtanin til Heimatænastuna í VEKS fyri 2019 kr. 15.552.000.
Viðv. 128
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 129
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um tilboð um sølu av húsum til Vestmanna Kommunu til
Fornminnissavn.
J.nr. 1903002-1-2019
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. februar 2019 tilboð um sølu av húsum til
Vestmanna Kommunu til Fornminnissavn.
Uffe Bærentsen og Masa Bærentsen bjóða Vestmanna Kommunu at keypa ognir teirra matr.
nr. 18a og matr. nr. 19a á Rógvu at brúka til Fornminnissavn.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 129
Eitt samt bygdarráð samtykti ikki at taka av tilboðnum at keypa ognirnar.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.40
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