Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 18. mars 2008, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Pauli Trond Petersen, Jákup Oluf Hansen, Jóhan Hendrik
Hansen, Jóhan Simonsen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Jón Mikkelsen hevði forfall vegna sjúku.
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Øssur
Christiansen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í
hansara stað.
Tiltakslimurin Jóhan Simonsen hevur við telduposti, dagf. 12. mars 2008, fingið fundarboð.
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 Jóhan Simonsen sum tiltakslimi.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 11
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Petur Andreasen og Hildigunn Weihe Andreasen um
loyvi til útstykking av tveimum grundstykkjum á matr. nr. 35 og 36a.
J. nr. 2005-524
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 11.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 12.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Maju Nielsen um sundurbýti av matr. nr. 264a hjá Maju Nielsen
– søkt verður um frábýti av uttangarðsjørðini til samanlegging við matr. nr. 341a.
J. nr. 2005-616
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 12.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 13.
Tilmæli frá somu til kostnaðarmeting frá Gudmund S. Hansen, arkitekti, uppá projekteringskostnað og eftirlit í samband við útbygging av nýggja kirkjugarðinum.
J. nr. 2005-528
Nevndin mælir til at heita á Gudmund S. Hansen, arkitekt, um at gera projekt yvir arbeiðið og at
gera klárt til útbjóðing.
Viðv. 13.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 14.
Tilmæli frá somu til munnligan fyrispurning frá Petur Frank Joensen – notat frá Karl A. Olsen,
borgarstjóra – um møguleikan fyri at gera fyribils veg í samband við ætlan um at taka húsini á
matr. nr. 230 niður.
Petur Frank spurdi eisini um varandi vegatkomu til ognina.
J. nr. 2005-603
Nevndin mælir til at geva Petur Frank Joensen og Sveinbjørn Poulsen loyvi til fyri egnan kostna at
gera eina varandi vegatkomu, heldur enn fyribils veg, og at henda skal gerast í samráð við
teknisku deild hjá kommununi.
Viðv. 14.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Teknisku Nevnd.

Mál 15.
Tilmæli frá somu um asfaltering í 2008.
J. nr. 2005-564
Málið varð á bygdarráðsfundinum 19. februar 2008 beint aftur í nevndina til tess at finna útav
upphæddini í samband við tilmælið frá nevndini.
Nevndin mælir til at seta 500.000 kr av til nevndu asfaltarbeiðir, og at upphæddin verður játtað
av 700010: íløgur til Teknisk Mál.
Viðv. 15.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at upphæddin til asfaltering innanfyri bátadráttin
verður játtað av 700010: íløgur í Vestmanna Havn.
Mál 16.
Tilmæli frá somu til kostnaðarmeting frá P/F J&K Petersen Contractors uppá umbidnar broytingar
á Fjalsvegi.
Nevndin mælir til at asfaltera sambært kostnaðarmetingini og at planera aftanfyri kantsteinar og
at seta upp impregneraðan bakkant á gongubreyt.
Viðv. 16.
Tilmælið samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 17.
Tilmæli frá Mentunarnevndini til fyrispurning frá Føroya Kommunufelag um kommunan er
áhugað at luttøka í verkætlanini “Listaleypurin”.
J. nr. 2005-605
Vestmanna Skúli og Vestmanna Skúlastýri mæla til luttøku.
Nevndin mælir til at luttaka í verkætlanini.
Viðv. 17.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 18.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini í samband við áheitan um at seta húsavørð til dagstovnar o.a.
J. nr. 2005-618
Nevndin mælir til at søkja eftir húsavørði til dagstovnarnar og eldrasambýlið.
Viðv. 18.
Einmælt samtykt at flyta málið til viðgerð fyri afturlatnari hurð.
Mál 19.
Tilmæli frá somu um ábøtur á Sýslumanshúsini.
J. nr. 2005-599
Trivnaðarnevndin mælti á fundi 7. februar til, at gera neyðugar ábøtur og annars at beina málið í
Fíggjarnevndina til framhaldandi viðgerð.
Nevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini og at játta 300.000 kr til
arbeiðið av íløgukontu nr. 700010: 100.000 kr av játtanini til Almanna- og Heilsumál og
200.000 kr av játtanini til Kommunalu umsitingina.
Viðv. 19.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd til tess at kanna húsini nærri.
Mál 20.
Uppskot um stovnseting av einum kommunufelag.
J. nr. 2005-617
Viðv. 20.
Einmælt samtykt at taka undir við ætlanini um at stovnseta eitt kommunufelag.
Mál 21.
Røktarheimið.
Viðv. 21.
Einmælt samtykt at heita á Selmar Nielsen Arkitektar um at arbeiða út frá broyttu tekningunum.

Mál 24.
Áheitan frá Elfelagnum SEV um møguligar viðmerkingar til, hvat valøki Sunda Kommuna skal
verða partur av til val av stýrislimum í SEV.
Viðv. 24.
Samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti at taka undir við uppskoti um, at Sunda Kommuna
skal verða partur av eysturoyar øki í samband við val av stýrislimi í SEV. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
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