Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 28. februar 2012, kl. 1900.

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

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 57
Tilmæli frá Teknisku nevnd um møguligar broytingar í byggisamtyktini fyri Vestmanna
Kommunu.
J. nr. 2009-434
Afturat áður samtyktum broytingum mælir nevndin til hesar broytingar
•
broyta p-pláss omanfyri nýggja kirkjugarðin
•
broyta matr. nr. 275e hjá Sunnfríðu Fonsdal til sethúsaøki treytað av, at Landsverk
góðkennir broytingina – víst verður til grein 6 og 7 í løgtingslóg nr. 51 frá 25. juli 1972
um lendsvegir, sum seinast er broytt við løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008.
Viðv. 57
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 58
Tilmæli frá Teknisku nevnd um ognarkanning í samband við nýmatrikulering í Vestmanna.
J. nr. 2001-181
Nevndin mælir til, at kommunan ger formligt krav uppá
•
alla eftirverandi víddina, tvs lendið ímillum og omanfyri bygningarnar, sum eru fram við
fjøruni og niðan undir niðasta vegin (Niðara Veg og Bakkaveg) frá Fossá út á Stíggj í
Vestmanna. Har, sum eingin vegur er matrikuleraður, er talan um lendi niðan til
kommunala ogn ella ogn hjá Vestmannahavnar Havn.
•
víddina á lendum, har neyst ikki eru bygd, árakað linju niðan-eftir á grannaneysti og
niðan undir niðasta vegin (Niðara Veg og Bakkaveg) ella til kommunala ogn ella ogn
hjá Vestmannahavnar Havn. Hesi neystalendir eiga samstundis at fáa hóskandi víddir
burturav matr. nr. 354a hjá Vestmanna Kommunu
Undantikin kunnu vera lendir við bygningum, sum eru og altíð hava verið bústaðir.
Viðv. 58
Á fundinum skeyt Pauli T. Petersen upp at skoyta soljóðandi orðing upp í tilmælið:
“Og annars meira nágreiniliga sambært krøvum framsett á omanfyri nevnda fundi tann 28.
februar 2012 við Petur Nielsen og Antines Iversen frá Umhvørvisstovuni.”
Tilmælið við ískoytinum varð einmælt samtykt.
Í sambandi við viðgerðina av máli 59 fór Bárður Poulsen av fundinum.
Mál 59
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn um stuðul frá VÍF til Fjarðastevnu og
Dansibandsfestival.
J.nr. 2009-430
Nevndin mælir til at stuðla Fjarðarstevnuni & Dansibandsfestivalinum við 20.000 kr.
Viðv. 59
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Bárður Poulsen komin aftur á fundin.
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Mál 60
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn frá sp/f undir stovnan at leiga lendi inni á Fjørð til
kampingpláss.
J.nr. 2009-436
Nevndin mælir til at leiga sp/f undir stovnan, v. Leivur á Rógvu, Gerðisvegur 60, 350
Vestmanna lendi inni á Fjørð (fótbóltsvøllin) til kampingpláss. Nærri treytir m.a. lendisleiga,
verða ásettar í samráð við leigaran.
Viðv. 60
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 61
Viðmerkingar til uppskot til kunngerð um vegleiðandi fólkaatkvøðu um
kommunusamanlegging.
Viðv. 61
Karl A. Olsen, borgarstjóri, legði fram uppskot til viðmerkingar til omanfyrinevndu kunngerð.
Bygarráðið samtykti at senda viðmerkingarnar til Innlendismálaráðið.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.30.
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