Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 27. mars 2012, kl. 1900.

Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Herit Magnussen, Pauli T. Petersen, Evelyn
Gaard, Jón Mikkelsen, Bárður Poulsen og Siri S. Niclassen.
Skrivari:
Maud Poulsen

Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á bygdarráðið um at loyva, at tvey nýggj mál verða sett á
skránna. Áheitanin varð einmælt samtykt. Málini verða sett á skránna sum ávikavist mál 63
og mál 64 niðanfyri, og viðgjørt fyri opnari hurð.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 62
Tilmæli frá Teknisku nevnd um munnligan fyrispurning frá Jan Jacobsen, Bakkavegur 44,
um hann kann keypa burturav ogn hjá kommununi litra “aa”, sum liggur ímillum matriklar
hansara nr. 72a og 98, ella at gera umbýti ímillum ognirnar.
Nevndin samtykti á fundi 21. februar 2012 at selja Jan lendi fyri 100 kr./fermeturin.
Ivamál hevur tó síðani tikið seg upp, um nevndin hevur heimild til slíka samtykt, og ikki í
staðin eigur at tilmæla yvirfyri Bygdarráðnum.
Nevndin mælir til at selja Jan Jacobsen 65m2 fyri 100 kr/fermeturin.
Viðv. 62
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 63
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá elfelagnum SEV um byggiloyvi til koplingsstøð við
síðuna av Fossáverkinum.
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av
•
at bygt verður sambært umsókn og innsendum tekningum,
•
at Landsverk góðkennir ætlanina,
•
at matrikkulin, matr. nr. 205z, verður umskipaður soleiðis, at koplingsstøðin kemur at
standa á hesum matrikli.
Nevndin mælir somuleiðis til at heita á Landsverk um at gera frávik frá byggilinjuni frá
landsvegnum omanfyri í samband við hetta byggimál.
Viðv. 63
Tilmælið einmælt samtykt.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 27. mars 2012, kl. 1900.

Mál 64
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Halli Haraldsen um marknaumskipan.
Nevndin viðgjørdi á fundi 27. mars 2012 umsókn frá Halli Haraldsen um marknaumskipan
ímillum ogn hansara matr. nr. 56d og matr. nr. 56b hjá Trygva Kristoffersen.
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 64
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 65
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um uppskot til reglugerð fyri røktarheimið í
Vestmanna.
Nevndin viðgjørdi á fundi tann 20. mars 2012 uppskot til reglugerð fyri røktarheimið í
Vestmanna, sum umsitingin hevur gjørt saman við Almannaráðnum.
Nevndin mælir til at samtykkja uppskotið til reglugerð fyri røktarheimið í Vestmanna.
Viðv. 65
Síðani nevndarviðgerð hevur borgarstjórin kannað nakrar orðingar í uppskotinum til
reglugerð. Borgarstjórin mælir til at samtykkja uppskotið til reglugerð fyri røktarheimið í
Vestmanna við nevndu broytingum, sum tilskilaðar í uppskotinum.
Tilmælið hjá Karl A. Olsen, borgarstjóra, varð einmælt samtykt.
Mál 66
Val av nýggjum limum til kommunalar nevndir.
J.nr. 2009-002
Viðv. 66
Atkvøtt var fyrst um at velja Julian Olsen til lim og Petur Frank Joensen til varalim í
skattakærunevndina fyri Norðstreymoyar Øki. Einmælt samtykt.
Atkvøtt var síðani um at velja Hjørleif Olsen til lim í valnevndina fyri kommunuval. Einmælt
samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.15.
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