Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 28. august 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 85
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurning frá Jákup Súna Andreasen um stuðlavegg niðan
undir Byrgisveg omanfyri grundstykki hansara, matr. nr. 59d.
J.nr. 2009-381
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 21. august 2012 fyrispurning frá Jákup Súna Andreasen um
stuðul frá kommununi til at gera ein stuðlavegg niðan undir Byrgisveg omanfyri grundstykki
hansara, matr. nr. 59d, áðrenn vegurin skrædnar oman á stykkið.
Samstundis verður søkt um loyvi til at broyta byggiloyvið til bilhúsið soleiðis, at hetta verður
gjørt uppat stuðlavegginum og á tann hætt kemur at stuðla undir veggin.
Nevndin samtykti at geva loyvi til at gera stuðlavegg og at flyta bilhúsið, men at leggja málið,
um kommunan kann stuðla slíkum arbeiðum, fyri bygdarráðið til prinsipiella støðutakan.
Viðv. 85
Pauli T. Petersen mælti til at stuðla Jákup Súna Andreasen við 14.000 kr. til byggingina av
stuðlavegginum.
Tilmælið var samtykt við seks atkvøðum fyri og einari atkvøðu ímóti. Karl A. Olsen, Pauli T.
Petersen, Herit Magnussen, Jón Mikkelsen, Evelyn Gaard og Siri S. Niclassen atkvøddu fyri.
Bárður Poulsen atkvøddi ímóti.
Bygdarráðið tók ikki prinsipiella støðu til málið.
Mál 86
Umsókn frá Badmintonsambandi Føroya um stuðul í sambandi við, at Badmintonsamband
Føroya skipar fyri fyrilestrum við danska badmintonleikaranum Peter Gade. Fyrilestrarnir
verða í Klaksvík og í Tórshavn.
J.nr. 2009-265
Viðv. 86
Karl A. Olsen, borgarstjóri, mælti til ikki at ganga umsóknini um stuðul á møti.
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 87
Broyting í § 2, stk. 1 í reglugerðini fyri røktarheimið í Vestmanna.
J.nr. 2009-451
Almannamálaráðið mælir við skrivi dagfest 14. august 2012 til at broyta § 2, stk. 1, soleiðis at
tað vera 8 og ikki 6 av teimum 24 búplássunum, sum kunnu verða nýtt til umlættingarpláss.
Broytingin verður grundgivin við, at Almannaverkið hevur víst á, at tað kann vera skilagott fyri
raksturin og trivnaðin á røktarheiminum, um tað verður møguligt at brúka eina heila lon til
umlætting. Við at lata upp fyri hesum møguleika ber til at skipað seg soleiðis, at javnlíkar, t.d.
fólk sum eru minni røktarkrevjandi, kunnu búgva saman meðan tey eru til umlætting og
harvið betra um trivnaðin á heiminum. Hetta er eisini ein háttur at kanna røktarheimstørvin
hjá tí einstaka, áðrenn hann/hon fær eitt fast pláss í boði.
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At enda verður tað eisini møguligt at geva fleiri borgarum í økinum gleði av røktarheiminum,
umframt eina betri tænastu. Harafturat er hetta í tráð við politikkin um, at fólk skulu stuðlast í
at vera sum longst í egnum heimi.
Viðv. 87
Karl A. Olsen, borgarstjóri, mælir til at taka undir við uppskotinum frá Almannamálaráðnum
um at broyta § 2, stk. 1 í reglugerðini fyri røktarheimið í Vestmanna.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 88
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um broytingar í loyvinum hjá Vestmanna
Byrsufelag at brúka økið Úti á Berg til leirdúgvuskjóting.
J.nr. 2009-157
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. august 2012 fyrispurning frá
Vestmanna Byrsufelag um broytingar í loyvinum hjá Vestmanna Byrsufelag at brúka økið Úti
á Berg til leirdúgvuskjóting.
Nevndin samtykti at mæla til at broyta pkt. 5 í loyvinum hjá Vestmanna Byrsufelag til at brúka
økið úti á Berg til leirdúgvuskjóting, soleiðis at frámerki, t.d. ein boya, verður hongt á ein pela
við seyðahúsið hjá Nesmonnum á Byrgisvegi, og ikki niðast á Byrgisvegi, sum tað stendur í
loyvinum.
Víðari mælir nevndin til at broyta pkt. 7, soleiðis at ein talva yvir venjingartíðir skal vera
uppsett á pelan við reyða seyðahúsið hjá Nesmonnum á Byrgisvegi, og ikki niðast á
Byrgisvegi, sum tað stendur í loyvinum.
Nevndin mælir tó frá, at tað er Vestmanna Kommuna, sum útvegar tilfar, ger arbeiðið og ber
kostnaðin.
Viðv. 88
Jón Mikkelsen kom við broytingaruppskoti um at broyta pkt. 5 í loyvinum hjá Vestmanna
Byrsufelag samsvarandi upprunaliga tilmælinum omanfyri, og at Vestmanna Kommuna
útvegar tilfar, ger arbeiði og ber kostnaðin.
Atkvøtt varð fyrst fyri broytingaruppskotinum, varð samtykt við fimm atkvøðum fyri og
tveimum atkvøðum ímóti. Karl A. Olsen, Pauli T. Petersen, Herit Magnussen, Jón Mikkelsen
og Siri S. Niclassen atkvøddu fyri. Evelyn Gaard og Bárður Poulsen atkvøddu ímóti.
Atkvøtt varð ikki um upprunaliga tilmælið frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.30.
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