Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 25. september 2012, kl. 1900.

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

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Siri S.
Niclassen í telduposti tann 20. september 2012 frá, at henni berst frá møta á fundinum, og at
tiltakslimur fær fundarboð í hennara stað.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð í telefonsamrøðu tann 20. september 2012.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Øssur Christiansen sum tiltakslim.
Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á bygdarráðið um at loyva, at tvey nýggj mál verða sett á
skránna.
Annað málið er ein umsókn um marknaumskipan. Áheitanin varð einmælt samtykt, og málið
verður sett á skránna sum mál 94 niðanfyri.
Hitt málið er ein fyrispurningur, sum hevur skund. Áheitanin varð einmælt samtykt, og málið
verður viðgjørt fyri afturlatnari hurð.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 91
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um kommunugjald fyri búpláss og umlætting á nýggja
røktarheiminum í Vestmanna.
J.nr. 2009-507
Nevndin mælir til, at kommunugjaldið fyri fast búpláss á nýggja røktarheiminum í Vestmanna
verður 8.695 kr. og at umlættingargjaldið pr. dag verður 290 kr.
Viðv. 91
Karl A. Olsen, borgarstjóri, setti fram broytingaruppskot um at samtykkja, at kommunugjaldið
verður útroknað eftir leistinum í upprunaliga tilmælinum, men at gjaldið verður broytt, so tað
svarar til endaliga kostnaðin av byggingini.
Broytingaruppskotið varð einmælt samtykt.
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Mál 92
1 viðgerð/framløga av uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri
2012.
J.nr. 2009-392
Fíggjarnevndin samtykti at leggja uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2012 fyri bygdarráðið til 1. viðgerð.
Viðv. 92
Uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2012 varð lagt fram til
1. viðgerð.
Mál 93
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndin um vistingargjøld í sambandi við upptøku av
leysgangandi djórum.
J.nr. 2009-508
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi 17. september 2012 málið um
hundafangaran.
Nevndin mælir bygdarráðnum til at seta vistingargjøldini til hesi:
Hundar:

700 kr. fyri fyrsta samdøgrið
100 kr. fyri eftirfylgjandi samdøgur

Kettur, kaninir og onnur smádýr:
350 kr. fyri fyrsta samdøgrið
50 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.
Viðv. 93
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 94
Umsókn frá Bjørn á Heygum vegna Bjarka Skúvadal v.fl. um marknaumskipan ímillum matr.
nr. 187c og matr. nr. 326c
J.nr. 2009-511
Viðv. 94
Karl A. Olsen, borgarstjóri, mælti til at samtykkja at viðmæla umsóknini.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.45.
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