Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 16. desember 2008, kl. 1800
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli T. Petersen, Jógvan Emil
Nielsen, Jóhan Hendrik Hansen, Øssur Christiansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari: Maud Poulsen
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur
Jákup Oluf Hansen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær
fundarboð í hansara stað.
Tiltakslimurin Jógvan Emil Nielsen hevur í telefon tann 16. desember 2008, fingið
fundarboð.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri inn-kalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Jógvan Emil Nielsen sum
tiltakslimi.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 90
Tilmæli frá Teknisku nevnd um innkomnar kærur og broytingaruppskot í sambandi við
almenna framløgu av bygdarskipan og byggisamtykt fyri Vestmanna Kommunu.
J.nr. 2005-568
Nevndin mælir til ikki at ganga kærunum á møti, ikki at taka undir við
broytingaruppskotinum frá Uffa Bærentsen, men at ganga broytingaruppskotinum frá
samkomuni Saron á møti soleiðis, at bygningar á miðstaðarøki ikki skulu vera hægri enn
12 metrar til mønuna mátað frá miðaljørðildi, og at henda broyting verður galdandi fyri
miðstaðarøkir við undantak av miðstaðarøkinum Undir Holmsbakka.
Jóhan Hendrik Hansen farin av fundinum undir viðgerðini av máli 90.
Viðv. mál 90
Tilmælið einmælt samtykt.
Jóhan Hendrik Hansen komin aftur á fundin.
Marjun S. Olsen komin á fundin.
Mál 91
Tilmæli frá somu um fráboðan frá Herit Joensen um, at møguleikin fyri at flyta sethús
hennara á matr. nr. 269a oman ímóti sjóvarmálanum enn er til staðar.
J.nr. 2005-261
Nevndin mælir til at boða frá, at kommunan ikki er eigari av lendinum niðri við
sjóvarmálan, og at kommunan ikki er áhugað í at luttaka í arbeiðinum at flyta húsini.
Viðv. mál 91
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 92
Tilmæli frá borgarstjóranum fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 2009, sum er
sett upp í samsvari við nýggja kontustreingin.
Mælt verður til, at bygdarráðið staðfestir, at hjálagda fíggjarætlan fyri 2009, sum er sett
upp í samsvari við nýggja kontustreingin, samsvarar við fíggjarætlanina fyri Vestmanna
Kommunu, sum varð samtykt á bygdarráðsfundi 25.11.’08.
Viðv. mál 92
Tilmælið einmælt samtykt.
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