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Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Jón
Mikkelsen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hansara stað.
Tiltakslimurin Sóleyð Poulsen fekk fundarboð tann 25. juni 2010. Hon gav játtandi svar sama
dag.
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Siri
S. Niclasen boðað frá, at henni berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hennara stað.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 2. juli 2010. Hann gav játtandi svar
sama dag.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimum eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingarnar av Sóleyð Poulsen og Øssuri
Christiansen sum tiltakslimir.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á Bygdarráðið um at loyva, at tvey mýggj mál verða sett á
skránna, annað fyri opnari hurð og hitt fyri afturlatnari hurð. Áheitanin varð einmælt samtykt.
Málini verða sett á skránna sum ávikavist mál 110 og mál 111.
Mál 106
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um at strika gamla skuld til Vestmannahavnar Havn.
Víst verður til áheitan frá fíggjarleiðaranum/grannskoðaranum/
havnarmeistaranum um at strika gamla skuld, sum neyvan kann krevjast inn.
Fíggjarnevndin mælir til at strika gamla skuld til Vestmannahavnar Havn.
J.nr. 2009-305
Viðv. 106
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 107
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsitingargjald, sum verður tikið í sambandi við Válabørn í
dagstovnunum. Kvívíkar Kommuna heitir á Vestmanna Kommunu um at broyta ella strika
gjaldið, tað er 10%. Teir meta ikki, at samsvar er millum gjaldið og umsitingarligu tænastuna.
J.nr. 2009-020
Nevndin mælir til at broyta umsitingargjaldið til ein fastan kostnað á 2.000 kr. um mánaðin.
Viðv. 107
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 108
Tilmæli frá Mentanarnevndini um umsókn um stuðul frá bólkinum, sum fyrireikar standmynd
av Ólavi á Heygum.
J.nr. 2009-084
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi 22. juni 2010 og samtykti at halda fast í avgerðini dagf.
9. juni 2009, men beindi málið víðari til Mentanarnevndina til støðutakan.
Mentanarnevndin viðgjørdi málið á fundi 22. juni 2010. Nevndin var samd við niðurstøðuni
hjá fíggjarnevndini frá 22. juni 2010 og mælir til at halda fast í avgerðini frá 9. juni 2009.
Viðv. 108
Tilmælið einmælt samtykt.
Øssur Christiansen farin av fundinum, meðan mál 109 verður viðgjørt.
Mál 109
Innkomin tilboð upp á at byggja Røktarheim á Grønanesi.
Borgarstjórin mælir til, at kommunumboðini í bygginevndini – Karl A. Olsen, borgarsjtóri,
Pauli T. Petersen, formaður í Teknisku nevnd, og Herit Magnussen, formaður í
Trivnaðarnevndini -, umsitingin og ráðgevarar taka upp samráðingar við Sp/f Kanjon um
sáttmála um røktarheimsbyggingina. Samráðingarnar skulu eisini fevna um møguligar
tillagingar, soleiðis at byggikostnaðurin samsvarar við fíggjarkarmin.
Viðv. 109
Tilmælið einmælt samtykt.
Øssur Christiansen komin aftur á fundin.
Mál 110
Uppskot frá Sp/f Grevstur um dagførda tíðarætlan fyri, nær írestandi arbeiði upp á víðkan av
kirkjugarðinum á Knúgvum skal verða liðugt.
Viðv. 110
Pauli T. Petersen, formaður í Teknisku nevnd, mælir til at samtykkja at góðtaka uppskotið til
tíðarætlan fyri eftirverandi arbeiðini. Harafturat mælti Pauli T. Petersen til at trekkja
dagbøturnar frá hálvum mars 2010 til dags dato frá seinast innkomnu akonto umbønini.
Tilmælið samtykt við seks atkvøðum fyri og einari ímóti.
Karl A. Olsen, Pauli T. Petersen, Herit Magnussen, Sóleyð Poulsen, Evelyn Gaard og Øssur
Christiansen atkvøddu fyri.
Bárður Poulsen atkvøddi ímóti við teirri viðmerking, at einki eigur at verða goldið til Sp/f
Grevstur fyrr enn alt arbeiðið er liðugt.
Bókin lisin.
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