Fundarbók
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 27. mai 2008, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli Trond Petersen, Jákup Oluf Hansen,
Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 34.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til uppskot um skipan og nýgerð av spæliplássinum við útibarnagarðin Látipípina.
J. nr. 2005-557
Nevndin mælir til í fyrstu syftu at tryggja verandi spælipláss, tvs., at beina tað burtur, sum vandi
kann standast av, men annars at taka málið um nýgerð av spæliplássinum upp í samband við viðgerðina av fíggjarætlanini fyri komandi ár.
Viðv. 34.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at Bygdarráðið samtykti at góðkenna uppskotið um
nýgerð av spæliplássinum.
Mál 35.
Tilmæli frá somu um møguliga luttøku í samband við skipan av uttanumøkinum við nýggja
Fiskivinnuskúlan.
Jákup Andreasen, skúlaleiðari, hevur heitt á kommununa um at hjálpa til soleiðis, at “skúlin ikki
kemur at standa í hálvum gekki.”
J. nr. 2005-645
Nevndin mælir til ikki at luttaka í arbeiðinum at skipa uttanumøkið.
Viðv. 35.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 36.
Tilmæli frá somu um liðugtgerð av parkeringsplássinum innanfyri kirkjuna.
J. nr. 2005-649
Nevndin mælir til at játta 90.000 kr til arbeiðið, og at upphæddin verður játtað av íløgum til
teknisk mál.
Viðv. 36.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 37.
Frá somu í samband við umsókn frá Regin á Rógvi um byggiloyvi til seyðahús á matr. nr. 106a.
J. nr. 2005-513
Nevndin samtykti at beina málið til bygdarráðið til prinsipiella støðutakan, um tað skal verða
loyvt at byggja seyðahús í sethúsa-øki.
Viðv. 37.
Bygdarráðið samtykti at beina málið í Trivnaðarnevndina til framhaldandi viðgerð.
Mál 38.
Frá somu í samband við skriv frá Kjartan Jacobsen um viðurskiftini á Fjalsvegi frammanfyri
grundstykkir hansara matr. nr. 300c og 300d.
J. nr. 2005-602
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið.
Viðv. 38.
Einmælt samtykt, at Tekniska Nevnd saman við teknisku deild og borgarstjóranum
gjøgnumgongur málið.

Mál 39.
Tilmæli frá somu um møguligt keyp av verkstaðinum hjá RN Maskin-verkstaði.
J. nr. 2005-650
Nevndin mælir til at bjóða RN Maskinverkstaði 400.000 kr fyri bygningin, og um tikið verður av
tilboðnum, at seta 200.000 kr av til niðurtøku av bygninginum og til liðugtgerð av økinum.
Viðv. 39.
Bygdarráðið samtykti einmælt at bjóða eigaranum 400.000 kr fyri bygningin, og um hann tekur
av, at bygningurin verður niðurtikin og økið verður fríðka.
Mál 40.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um játtanir til íløgur – í fleiri førum eru íløgur gjørdar, uttan at
játtanin er endaliga samtykt.
J. nr. 2005-527
Nevndin gjøgnumgekk uppskot um íløgur, og mælir til at samtykkja uppskotið.
Viðv. 40.
Uppskotið um játtanir til íløgur einmælt samtykt.
Mál 41.
Tilmæli frá somu til uppskot til roknskap fyri Vestmanna Kommunu fyri 2007.
J. nr. 2005-651
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið.
Viðv. 41.
Roknskapurin einmælt samtyktur, og roknskapur og grannskoðanarprotokoll undirskrivað.
Mál 42.
Møguligt framhald av útgrevstrinum Úti á Toft.
J. nr. 2005-019
Viðv. 42.
Einmælt samtykt at halda áfram við útgrevstrinum, og at arbeiðið verður fíggjað yvir raksturin.
Mál 43.
Áseting av almennum fundardøgum fyri seinna hálvár 2008.
J. nr. 2005-652
Skotið verður upp, at almennu fundardagarnir verða hesar dagar:
26. august, 23. september, 28. oktober, 11. november, 25. november og 16. desember.
Viðv. 43.
Verður avgreitt á komandi fundi.
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