Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 27. september 2011, kl. 1900.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 33
Tilmæli frá teknisku nevnd viðvíkjandi umsókn frá Gunnar Isaksen um marknabroyting av
grundstykki hansara matr. nr. 61, 62 og 63, Bakkavegur 62.
Nevndin mælir til at gera marknaumskipan, og at Gunnar Isaksen rindar 100 kr/m2 + 4,80
kr/m2 fyri avtøku av vetrarbiti.
Mál 33
Borgarstjórin skeyt upp at skoyta upp í tilmælið frá Teknisku nevnd, at sølan er treytað av, at
matriklarnir gerast til ein matrikul; umsøkjarin skal harumframt gjalda fyri
marknaumskipanina. Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 34
Tilmæli frá Teknisku nevnd um atkomu til ognirnar omanfyri Bjargalíð og ytsta part av
Hornavegi.
J.nr. 2009-394
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 23. august 2011 mál um atkomu til ognirnar omanfyri
Bjargalíð og ytsta part av Hornavegi. Atkoman er nógv versnað og í nógvum førum burtur,
eftir at útstykkingin í Vestri varð gjørd.
Nevndin mælir til, at upphædd verður sett av til arbeiðið á fíggjarætlanini fyri 2012.
Viðv. 34
Karl A. Olsen, borgarstjóri, mælti til at taka mál nr. 34 av skránni, og beina tað í
fíggjarnevndina til viðgerðina av uppskotinum til fíggjarætlanina fyri 2012.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 35
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Sp/f Røkt til Búnaðarstovuna um keyp av lendi
undir og við bygning í Heygadali.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 19. september 2011 umsókn frá Sp/f Røkt til
Búnaðarstovuna um keyp av lendi undir og við bygning í Heygadali. Umsóknin er komin frá
Búnaðarstovuni til ummælis.
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 35
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 36
Tilmæli frá fíggjarnevndini viðvíkjandi umsókn frá Norðstreymoyar Dansifelag um stuðul í
sambandi við, at felagið hevur keypt gomlu dansistovuna í Kvívík.
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. august 2011 umsókn frá Norðstreymoyar
Dansifelag um stuðul í sambandi við, at felagið hevur keypt gomlu dansistovuna í Kvívík.
Kvívíkar Kommuna hevur stuðlað við 25.000 kr; væntandi fer dansistovan at kosta um
200.000 kr, tá hon er sett í nýtiligan stand.
Nevndin mælir frá at stuðla keypinum.
Viðv. 36
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 37
Møgulig fólkaatkvøða um kommunusamanlegging.
J.nr. 2009-343
Viðv. 37
Karl A. Olsen, borgarstjóri, kunnaði um støðuna í málinum, og mælti til at bíða við at taka
støðu til eina møguliga vegleiðandi fólkaatkvøðu um kommunusamanlegging til aftaná
løgtingsvalið.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 38
Val av einum limi og einum varalimi til nevndina fyri løgtings- og fólkatingsval.
J.nr. 2009-002
Viðv. 38
Karl A. Olsen, borgarstjóri skjeyt upp at velja Hanus Inga Hansen til nevndarlim og Hjørleif
Olsen til varalim í nevndini. Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 39
1. viðgerð/framløga av endurskoðaðari fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2011.
J.nr. 2009-321
Viðv. 39
Uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2011 varð lagt fram.

Bókin lisin.
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