Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 11. desember 2012, kl. 1700.

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

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á bygdarráðið um at loyva, at tvey nýggj mál verða sett á
skránna. Annað málið er umsókn frá Finn Jørgen Olsen um sundurbýti uttangarðs. Hitt málið
skal viðgerast fyri afturlatnari hurð. Áheitanin varð gingin á møti.
Mál 105
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Tórarinn Didriksen um at víðka byggiøkið á matr.
nr. 26a soleiðis, at byggiøkið kemur at umfata alt stykkið.
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 105
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 106
Tilmæli frá teknisku deild um leigumál Inni á Fjørð.
J.nr. 2001-246
Niðanfyri er upprit eftir telefonsamrøðu við Jóan Magnus Olsen, stjóra á VestPack:
“Jóan Magnus greiddi frá, at VestPack í næstum fer at yvirtaka bygningin á matr. nr. 355a, sum
gamli timburhandilin og “Stubbin” hava húsast í.
Jóan Magnus segði, at VestPack í hesum sambandi ynskir at leiga matr. nr. 355b, sum er økið
rundan um bygningin. Kommunan eigur hetta øki, sum er 1917 m2 til víddar.
Samstundis ynskir VestPack at uppsiga leigumálið av matr. nr. 216q, sum er økið vestanfyri
leiguøkini, har virkisbygningar teirra standa.”
Undirritaði mælir til at leiga VestPack matr. nr. 355b og samstundis góðkenna uppsøgnina av
leigumálinum av matr. nr. 216q við teirri grundgeving, at VestPack hevur keypt annan bygning í
staðin fyri at byggja nýggjan bygning á matr. nr. 216q, og at felagið tí ikki longur hevur brúk fyri
at leiga matr. nr. 216q.
Viðv. 106
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 11.desember 2012, kl. 1700.

Mál 107
Tilmæli frá umsitingini um vistingargjøld fyri upptøku av leysgangandi djórum.
J.nr. 2009-508
Vísandi til telefonsamrøðu við John Martin Olsen, løgreglumann, tann 5. desember 2012,
mælir umsitingin til, at bygdarráðið samtykkir at broyta vistingargjøldini fyri upptøku av
leysgangandi djórum til at vera hesi:
Hundar:

300 kr. fyri fyrsta samdøgrið
125 kr. fyri eftirfylgjandi samdøgur

Kettur, kaninir og onnur smádýr:
125 kr. fyri fyrsta samdøgrið
35 kr. fyri eftirfylgjandi samdøgur
Neyðugt er ikki at áseta vistingargjald fyri bólkarnar ’gæs, dunnur, høsn’, ’seyð’ og ’ross og
onnur stórdýr’. Hesi djórini verða ikki tikin inn, men aktingarmaðurin setir seg í samband við
ávikavist røktingarmenninar hjá hagunum og eigararnar.
Somuleiðis verður mælt til, at komandi bygdarráð endurskoðar vistingargjøldini.
Viðv. 107
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 108
Umsókn frá Finn Jørgin Olsen um uttangarðs sundurbýti av: 5 gillin 6 skinn verða at flyta frá
341a Heimhaga á Bjørgum til 280a.
Pauli T. Petersen luttók ikki í viðgerðini av máli 108.
Viðv. 108
Bygdarráðið samtykti einmælt at viðmæla umsóknini.

Bókin Lisin.

Fundurin lokin kl. 19.00
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