Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 25. januar 2011, kl. 1900.

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Pauli
T. Petersen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hansara stað.
Tiltakslimurin Sóleyð Poulsen fekk fundarboð tann 25. januar 2011. Hon 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 innkallingina av Sóleyð Poulsen sum tiltakslimur.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 1
Skjótivøllurin Úti á Berg.
J.nr. 2009-157
Nevndin mælir til at samtykkja at geva loyvi til Vestmanna Byrsufelag at brúka økið Úti á
Berg til leirdúgvuskjóting, treytað av at Vestmanna Byrsufelag byggir eitt vendipláss úti við
vøllin, umframt at treytirnar frá avvarðandi myndugleikum verða fylgdar.
Grundgevingin fyri tilmælinum er viðgerðin hjá Umhvørvisstovuni, sum umhvørvisgóðkenti
Vestmanna Byrsufelag tann 9. juni 2010, umframt váttaninar frá eigarunum av
grannaognunum, sum verða beinleiðis ávirkaði av virkseminum. Umboð fyri løgregluna meta
harafturat, at økið er vælegnað sum skjótivøllur.
Viðv. 1
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 2
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Jákup Hendrik Egholm, byggimeistara, vegna
Vestmanna Arbeiðarafelag um byggiloyvi til um og uppíbygging av húsunum hjá felagnum.
J.nr. 2005-496
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti, men at tekniska deild kann neyðug brunakrøv.
Viðv. 2
25 januar 2011 varð broytingaruppskot komið frá Teknisku deild. Broytingaruppskotið er
soljóðandi:
“Av tí, at tekningarnar og upplýsingarnar annars í málinum ikki eru nøktandi til tess at kunna
taka endaliga støðu, verður mælt til at geva prinsippielt byggiloyvi og at heimila teknisku deild
at avgreiða byggimálið endaligt, tá nágreiniligar tekningar og upplýsingar fyri-liggja – tað veri
seg
• mátsettar flatmyndir yvir hæddirnar í lutfalli 1:100
• við innrætting og rúmlýsingum
• við vístum rýmingarleiðum
• tvørskurður við tilfarslýsing av taki, veggjum og gólvum í lutfalli 1:50.”
Atkvøtt varð um broytingaruppskotið frá Teknisku deild. Tilmælið varð einmælt samtykt.
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Mál 3
Tilmæli frá Teknisku nevnd um áheitan frá Niels Th. Pedersen um møguleikan at keypa tann
partin av matr. nr. 310a, sum er ogn hjá Vestmanna Kommunu, og sum liggur omanfyri
Bjargalíð.
Nevndin mælir til at selja Niels tann partin av matr. nr. 310a, sum er omanfyri Bjargalíð
soeliðis: sethúsaøkið fyri 250,- kr/m2 og restina fyri 100 kr/m2.
Eftir telefonsamrøðu við Niels mælir nevndin til at trekkja 10.000 kr. av samlaðu upphæddini,
afturfyri at kommunan sleppur frá at gera uppgongd til ogn hansara.
Víddirnar eru hesar:
• økið tilsamans:
• sethúsaøki:
• írestandi øki:
Kostnaðurin hjá Niels verður sostatt:
• 160 m2 á 250 kr. =
• 815 m2 á 100 kr. =
• at trekkja frá smb. tilmæli:
• kostnaður hjá Niels tilsamans:

975 m2
160 m2
815 m2
40.000 kr.
81.500 kr.
10.000 kr.
111.500 kr.

Viðv. 3
Karl A. Olsen vísti á, at orðingin “keyparin skal rinda fyri matrikulering” manglar í tilmælinum.
Atkvøtt varð um tilmælið frá Teknisku nevnd við ískoytinum hjá Karl A. Olsen, borgarstjóra.
Tilmælið við ískoytinum varð einmælt samtykt.
Mál 4
Tilmæli frá Teknisku nevnd um svarskriv/áheitan frá Pól Joensen og Hannu Kampmann í
samband við áheitan teirra um at selja teimum ein uml. 5 metur breiðan geira burtur av matr.
nr. 266k.
Ein minniluti, Herit Magnussen, mælir til at selja teimum lendið fyri 100,- kr/m2.
Ein meiriluti, Pauli T. Petersen og Bárður Poulsen, mælir til sama aftursvar sum seinast, tvs.:
heldur enn at selja teimum umsøkta lendið, samtykti nevndin at bjóða teimum makaskifti
soleiðis, at tey ognast uml. 155 m2 burturav matr. nr. 266k, og at kommunan afturfyri ognast
neyðugt lendi, uml. 75 m2, til vegbreiðking burturav grundstykki teirra matr. nr. 267a.
Viðv. 4
Herit Magnussen setti fram broytingaruppskot um at beina málið aftur í nevnd til neyvari
viðgerð.
Atkvøtt varð fyrst um broytingaruppskotið hjá Herit Magnussen. Uppskotið varð einmælt
samtykt.
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Mál 5
Mál frá Fíggjarnevndini viðvíkjandi umsókn um stuðul til konsert við 4 kendum songkvinnum í
Ítróttarhøllini 26.03.’11. Songkvinnurnar eru Nikolina av Kamarinum, Guðrið Hansdóttir, Eivør
Pálsdóttir og Annika Hoydal.
J.nr. 2009-347
Nevndin gjørdi av at leggja umsóknina til bygdarráðið til støðutakan, tí hon metti, at talan er
um eitt principielt mál. Nevndarlimirnir gjørdu onki tilmæli, men taka støðu á
bygdarráðsfundinum.
Viðv. 5
Síðani nevndarviðgerðina er tiltakið víðkað til eisini at fevna um eitt stórt barnatiltak
fríggjakvøldið 25. februar ’11.
Bárður Poulsen skjeyt upp at stuðla tiltakinum við at lata ítróttarhøllina ókeypis bæði kvøldini,
men at rindast skal fyri reingerðina av hølunum.
Uppskotið varð einmælt samtykt.
Mál 6
Umsókn frá Talvsambandi Føroya um stuðul til NM luttøku í Norra hjá telvara úr Vestmanna.
J.nr. 2009-248
Vestmanna Kommuna móttók umsóknina eftir at fíggjarnevndar-fundur hevði verið. Tí verður
umsóknin løgd fyri Bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 6
Karl A. Olsen skjeyt upp at stuðla við 1.000 kr.
Uppskotið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.00.
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