Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 29. mai 2012, kl. 1900.

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

Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði
Evelyn Gaard í telefonsamrøðu tann 29. mai 2012 frá, at henni berst frá møta á fundinum, og
at tiltakslimur fær fundarboð í hansara stað.
Tiltakslimurin Sóleyð Poulsen fekk fundarboð í telefonsamrøðu tann 29. mai 2012. Hon gav
avboð seinni sama dag.
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: ársroknskapurin
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2011. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið
á skránna sum mál 78.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Mál 76
Tilmæli frá Teknisku nevnd um møguliga asfaltering av parti av Rógvuvegi, og av øki ímillum
fiskavirkið á Heyganesi og bygningin hjá P/F Mest.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 21. mai 2012 niðanfyri standandi mál:
1. Møgulig asfaltering av parti av Rógvuvegi – út til ovara partin av kirkjugarðinum.
Kostnaðarmeting: 600 m2 á 200 kr + mvg. Við óvæntaðum útreiðslum má roknast við
eini 150.000 kr. Tá verður asfalterað heim um hjá Niels Th: Pedersen, Rógvuvegur 5.
2. Áheitan frá Eyðun Olsen, ein av nýggju eigarunum av virkinum á Heyganesi, um at
asfaltera ímillum bygningin og bygningin hjá Mest.
Roknast má við í mesta lagi 500 m2 fyri 200-250 kr/m2.
Í báðum førum mælir nevndin til at asfaltera økini, og heitir samstundis á fíggjarnevndina um
at finna neyðuga fígging til arbeiðini.
Biðjast skal um tilboð upp á hesi arbeiðir til at leggja fyri komandi bygdarráðsfund.
J.nr. 2009-468
Viðv. 76
Pauli T. Petersen skjeyt upp at heimila fíggjarnevndini at avgreiða bæði málini.
Tilmælið hjá Paula T. Petersen varð einmælt samtykt.
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Mál 77
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Hilbert Elisson, byggifrøðingi, vegna Sámal
Joensen um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 112a.
J. nr. 2009-463
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti, og at bygdarráðið gevur undantaksloyvi til frávik
frá byggisamtyktini við greiðari fráboðan um, at søkt verður um víðkan av sethúsaøkinum á
matr. nr. 112a, tá byggisamtyktin næstu ferð verður broytt.
Nevndin samtykti at heita á serfrøðing um at gjøgnumganga byggimálið við brunatrygdini fyri
eyga.
Viðv. 77
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 78
Uppskot til ársroknskap fyri Vestmanna Kommunu fyri 2011.
J.nr. 2009-403
Viðv. 78
Karl A. Olsen mælti til at góðkenna ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2011.
Uppskotið einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.30.
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