Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 31. august 2010, kl. 1900

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á bygdarráðið um at seta eitt nýtt mál á skránna viðvíkjandi at leingja
laðaða garðin niðanfyri Gerðisbrekku. Áheitanin varð einmælt samtykt. Málið verður sett á skránna
sum mál 123.
Mál 115
Tilmæli frá Teknisku nevnd um kavagrevstrarætlan.
J.nr. 2009-316
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið við smærri broytingum.
Viðv. 115
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 116
Tilmæli frá somu um reglugerð fyri bingjuplássið.
J.nr. 2009-315
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið til reglugerð við smærri broytingum.
Viðv. 116
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 117
Tilmæli frá somu um innkomin tilboð upp á spillivatnsætlanir.
J.nr. 2009-298
Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá HMP Consult upp á 75.000 kr. + mvg.
Viðv. 117
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 118
Tilmæli frá somu um umsókn frá Herit Joensen og Jónsvein á Rógvu um loyvi til at ognast part av
matr. nr. 266a og matr. nr. 270.
J.nr. 2005-261
Nevndin mælir til at selja teimum lendið sambært kortskjali 3, og at tey, um tey ynskja tað, sum gjald
fyri lendið kunnu taka húsini á matr. nr. 270 niður.
Viðv. 118
Pauli T. Petersen setti fram broytingaruppskot um at selja Herit Joensen og Jónsvein á Rógvu lendið
sambært kortskjali 3a.
Atkvøtt varð fyrst um broytingaruppskotið hjá Paula T. Petersen. Pauli T. Petersen, Jón Mikkelsen og
Bárður Poulsen atkvøddu fyri. Herit Magnussen, Evelyn Gaard og Siri S. Niclassen atkvøddu ímóti.
Broytingaruppskotið fall sostatt.
Síðani varð atkvøtt fyri upprunaliga tilmælinum.
Herit Magnussen, Siri S. Niclassen, Evelyn Gaard og Karl A. Olsen atkvøddu fyri. Pauli T. Petersen,
Bárður Poulsen og Jón Mikkelsen atkvøddu blankt. Tilmælið varð sostatt samtykt.
Mál 119
Tilmæli frá somu um umsókn frá Háldan Haldansen um loyvi til at keypa matr. nr. 282am niðanfyri
Heygalíð 13 og 15.
J.nr. 2009-290
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 119
Pauli T. Petersen, formaður í Teknisku nevnd, skjeyt upp at taka málið av skránni og beina tað aftur í
nevnd, tí nevndin ikki hevði tikið øll neyðug atlit við í viðgerðina. Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 120
Tilmæli frá somu um kostnaðin av lendi burturav kommunalari ogn. Víst verður til umsóknir hesum
viðvíkjandi.
Nevndin mælir til at áseta lendisprísin til 100,- kr/m2 + kostnaðin av matrikulering.
Viðv. 120
Karl A. Olsen, borgarstjóri, skjeyt upp at skoyta upp í tilmælið, at gjaldast skal eisini fyri møguliga
avtøku av vetrarbiti.
Tilmælið við ískoytinum omanfyri varð einmælt samtykt.
Mál 121
Tilmæli frá fíggjarnevndini um bjargingarakfar til Vestmanna Sløkki- og bjargingarlið.
J.nr. 2009-317
Nevndin mælir til at samtykkja, at umsitingin arbeiðir víðari við at orða ein leigusáttmála millum
Vestmanna Kommunu og Vestmanna Bjargingarlið um leigu av bjargingarakfari.
Brunanevndin kunnaði á fundi tann 17. august 2010 Vestmanna Sløkki- og bjargingarlið, at játtanin til
Vestmanna Sløkki- og bjargingarlið verður ikki hækkað komandi 8 árini. Játtanin fyri 2010 er 625.400
kr.
Viðv. 121
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 122
2. viðgerð av stýrisskipan fyri Vestmanna Bygdarráð. Tilmæli frá Teknisku nevnd, Havnarnevndini,
Mentanarnevndini og Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um broytingar í kommunustýrisskipanini.
J.nr. 2009-188
Allar nevndir mæla til at taka undir við ætlaðu broytingunum.
Viðv. 122
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 123
Nýtt mál á skránni.
Tilmæli frá Teknisku deild um støðutakan til innkomið tilboð frá J&K Petersen upp á ymiskt rørarbeiði
omanfyri arbeiðsøkið. Biðið varð eisini um tilboð upp á at leingja garðin niðanfyri Gerðisbrekku,
soleiðis at hesin røkkur heim til á, sum rennur tvørtur um Gerðisbrekku innanfyri hjá Hans Joannesen.
Viðv. 123
Tilmælið einmælt samtykt.

Bókin lisin.
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