Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 21. juni 2011, kl. 1900.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 29
Tilmæli frá Teknisku nevnd um ymisk viðurskifti í samband við grundstykkið matr. nr. 309b,
sum Ingi Durhuus ætlandi skal keypa frá kommununi – sí frágreiðing frá teknisku deild, dagf.
10. juni 2011.
J.nr. 2009-145
Nevndin mælir til at selja Inga Durhuus grundstykkið fyri 250,- kr. fermeturin, soleiðis sum
grundstykkið nú liggur.
Nevndin mælir somuleiðis til at matrikulera vegin oman til grundstykkið upp í grundstykkið.
Viðv. 29
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 30
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn um stuðul frá 07Vestur. 07Vestur søkti um
rakstrarstuðul 30.11.’10, vit svaraðu, at vit ikki lótu rakstrarstuðul. Í hesi nýggju umsóknini
verður víst á, at talan er um vanliga flutningsstuðulin. Vit plaga at stuðla við 10.000 kr. Vit
hava fyrr stuðlað SÍF, men eftir øllum at døma er talan um sama flutning.
J.nr. 2009-055
Nevndin mælir til at stuðla við 10.000 kr.
Viðv. 30
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 31
Tilmæli frá fíggjarnevndini um støðutakan til møguliga kommunusamanlegging.
J.nr. 2009-343
Nevndin mælir til:
at vit enn einaferð heita á landstýriskvinnuna í kommunumálum at staðfesta, at
Vestmanna Kommuna er partur av samstarvseindini Streymoy (smb. §2, stk. 2 í lógini
um sjálvbodnar kommunusamanleggingar). Sama umbøn varð fyrstu ferð send
23.01.’08.
at vit hava vegleiðandi fólkaatkvøðu í summar um samanlegging millum Vestmanna
Kommunu og Tórshavnar Kommunu.
Viðv. 31
Atkvøtt varð fyrst um at heita á landstýriskvinnuna í kommunumálum at staðfesta, at
Vestmanna Kommuna er partur av samstarvseindini Streymoy.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Síðani varð atkvøtt um, vit skulu hava vegleiðandi fólkaatkvøðu í summar um samanlegging
millum Vestmanna Kommunu og Tórshavnar Kommunu.
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 19.45.
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