Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 30. oktober 2013, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Hilbert Elisson, Durita á Heygum, Malan Stórá,
Herit Magnussen, John Zachariassen, Øssur Christiansen
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Karl
A. Olsen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hansara stað.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 28. oktober 2013, og játtaði at møta á
fundinum.
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 Øssur Christiansen sum
tiltakslimur.
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: tilmæli frá
teknisku nevnd staðseting av nýggjari læknamiðstøð í Gørðum omanfyri skúlan á
Kongsteigum. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 45.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 43
Tilmæli frá fíggjarnevndini um uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2014.
J.nr. 2013-106
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 24. oktober 2014 uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2014.
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu
fyri 2014 fyri bygdarráðið til 2. viðgerð.
Viðv. 43
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 44
Tilmæli frá fíggjarnevndini um málið um bygdarráðssamtyktina frá máli 32 (28. august 2013)
um at geva Kvívíkar Kommunu tilboð at keypa røktarheimspláss á Heiminum á Grønanesi
J.nr. 2013-105
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 24. oktober 2013 málið um bygdarráðssamtyktina frá
máli 32 (28. august 2013) um at geva Kvívíkar Kommunu tilboð at keypa røktarheimspláss á
Heiminum á Grønanesi.
Ein meiriluti av nevndini, Pauli T. Petersen og Hilbert Elisson, samtykti at seta
bygdarráðssamtyktina frá máli 32 (28. august 2013) á skránna til komandi bygdarráðsfund til
umrøðu, tí nýggjar upplýsingar eru komnar í málinum. Karl A. Olsen atkvøddi blankt.
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Viðv. 44
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, setti fram uppskot um at seta samtyktina frá máli 32 frá
bygdarráðsfundinum tann 28. august 2013 úr gildi.
Somuleiðis mælti hann til at samtykkja ikki at selja burtur av røktarheimsplássunum á
Heiminum á Grønanesi.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 45
Tilmæli frá Teknisku nevnd um staðseting av nýggjari læknamiðstøð.
J.nr. 2013-084
Tann 24. oktober 2013, kl. 17.00, hevði Tekniska Nevnd fund um nýggja læknamiðstøð.
Við á fundinum vóru: Hilbert Elisson, formaður, Herit Magnussen, nevndarlimur, Pauli T.
Petersen, borgarstjóri, og Jákup Durhuus, tekniskur leiðari.
Hilbert vísti á uppritini, hann hevur gjørt í málinum. Tveir møguleikar eru til staðseting: har
verandi læknahús standa, og í Gørðum omanfyri skúlan á Kongsteigum.
Hilbert skjýtur upp, at nevndin ger eitt uppskot til samtyktar um, hvar ein læknamiðstøð skal
staðsetast, og leggur hetta fyri Bygdarráðið til støðutakan.
Hilbert skjýtur somuleiðis upp, at verandi læknahús verða seld, og sølupeningurin
oyramerktur til nýggja læknamiðstøð.
Nevndin mælir til at staðseta eina nýggja læknamiðstøð í Gørðum omanfyri skúlan á
Kongsteigum.
Viðv. 45
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.15.
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