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Umbøn er komin frá Jón Mikkelsen um farloyvi frá bygdarráðsarbeiðinum frá 15. apríl 2010 til
15. juli 2010.
Tiltakslimurin Sóleyð Poulsen hevur í telefonsamrøðu 21. apríl 2010, fingið fundarboð.
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 Sóleyð Poulsen sum tiltakslimi.
Borgarstjórin kunnaði um, at síðan skráin er løgd, eru tvey mál komin avtrat: umsókn um
marknaumskipan og fíggjarætlan fyri Vestmanna Bókasavn fyri 2011. Borgarstjórin heitti á
bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum ávikavist mál 94 og mál 95.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 90
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Kjartan Jacobsen um loyvi til at stoypa garð
innanfyri laðaða garðin frammanfyri ognir hansara matr. nr. 300b og 300c á Fjalsvegi.
J.nr. 2009-209
Nevndin mælir til at ganga umsóknini um loyvi til at stoypa garð á møti treytað av, at
verkfrøðingur kannar verkætlanina og góðkennir hesa.
Viðv. 90
Nevndin skoytti upp í tilmælið, at grannaloyvi fæst til byggingina, og at Vestmanna Kommuna
treytar sær, at skráningarnir verða fyltir við mold, soleiðis sum víst er á innsendu myndunum.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og einari ímóti. Karl A. Olsen, Pauli T. Petersen, Sóleyð
Poulsen, Evelyn Gaard, Bárður Poulsen og Siri S. Niclassen atkvøddu fyri.
Herit Magnussen atkvøddi ímóti.
Mál 91
Tilmæli frá Paula T. Petersen, formanni í Teknisku nevnd, Herit Magnussen, formanni í
Trivnaðar- og umhvørvisnevndini og Evelyn Gaard, formanni í Mentanarnevndini um sláing
av kirkjugørðunum í summar.
J.nr. 2009-280
Mælt verður til at søkja eftir fólki í avmarkaða tíð frá 1. mai (ella hálvum mai) til 1. oktober til
at taka sær av sláingini. Fólkið skal arbeiða undir leiðslu av Jóhan Jákup Vørmadal,
umsjónarmanni, men um fólkið skal takast frá til annað arbeiði, skal hetta góðkennast av
tekniska leiðaranum.
Somuleiðis mæla fundarluttakararnir til at broyta starvslýsingina hjá Finnboga Joensen,
umsjónarmanni, tilsvarandi, og eisini í samband við, at annar umsjónarmaður er settur til at
taka sær av dagstovnunum Gjáarlon og Látipípuni og eldrasambýlinum.
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Viðv. 91
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og einari blankari atkvøðu. Karl A. Olsen, Pauli T.
Petersen, Herit Magnussen, Evelyn Gaard, Bárður Poulsen og Siri S. Niclassen atkvøddu
fyri.
Sóleyð Poulsen atkvøddi blankt.
Mál 92
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi 19. apríl 2010 áheitan frá leiðsluni í
Látipípuni um at broyta navn frá Útibarnagarðurin Látipípan til Náttúrubarnagarðurin
Látipípan.
J.nr. 2009-281
Nevndin mælir til at ganga áheitanini frá leiðsluni á møti og broyta navnið á dagstovinum.
Víst verður til skriv frá leiðsluni í Látipípuni til Trivnaðarnevndina.
Viðv. 92
Borgarstjórin setti fram broytingaruppskot um at beina málið aftur í nevndina fyri at greina
málið betri. Eisini skal leiðslan fyri Látipípuna gera eina nýggja reglugerð.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 93
Val av nevnd til Vestmanna Bygdarsavn.
Bygdarsavnsnevndin mælir til, at sitandi nevnd heldur fram, til nýggjur limur verður valdur fyri
ársskiftið í ár.
Viðv. 93
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 94
Umsókn um marknaumskipan ímillum matr. nr. 282d ogn hjá Majgun E. Nolsø og matr. nr.
309f ogn hjá Jónsvein Haraldsen.
Viðv. 94
Umsitingin mælir til at gangna umsóknini á møti.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 95
Fíggjarætlan fyri Vestmanna Bókasavn fyri 2011
Viðv. 95
Borgarstjórin mælir til at góðkenna fíggjarætlanina fyri Vestmanna Bókasavn fyri 2011.
Tilmælið einmælt samtykt.
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