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Mál 64
1. viðgerð av fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2009.
J.nr. 2005-720
Fíggjarnevndin samtykti at leggja uppskot til fíggjarætlan
fyri 2009 fyri bygdarráðið til 1. viðgerð.
Viðv. mál 64
Bygdarráðið varð kunnað um
Vestmanna Kommunu fyri 2009.

uppskotið

um

fíggjarætlan

fyri

Mál 65
1. viðgerð av broyttari fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu
fyri 2008.
J.nr. 2005-527
Fíggjarnevndin
samtykti
at
leggja
uppskot
um
broytta
fíggjarætlan fyri 2008 fyri bygdarráðið til 1. viðgerð.
Viðv. mál 65
Bygdarráðið varð kunnað um uppskotið um broytta fíggjarætlan
fyri 2008.
Mál 66
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá bygginevndini hjá
Sjómanskvinnuringinum
um
byggiloyvi
til
missiónshús
á
Fornlendi.
J.nr. 2005-543
Nevndin mælir til at geva prinsippielt byggiloyvi, men at
arbeiðið ikki skal byrjast, fyrr enn samráðingar hava verið
ímillum Teknisku Nevnd og bygginevndina um byggibúning av
grundøkinum og møgulig avtala hesum viðvíkjandi er gjørd.
Eisini
skal
samráðast
um
møguliga
broyttar
tekningar,
staðseting av bygningi og vídd á grundøki.
Viðv. mál 66
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 67
Tilmæli frá somu um umsóknir frá íbúgvum um loyvi til
uppseting av vindmyllum.
Nevndin mælir til at geva prinsippielt loyvi til at seta vindmyllur upp sambært leiðreglum frá Føroya Kommunufelag, og at
tekniska deild framyvir avgreiðir umsóknirnar.
Viðv. mál 67
Samtykt við 5 atkvøðum
atkvøddi ímóti.

fyri,

og

1

ímóti.

Marjun

S.

Olsen

Mál 68
Tilmæli frá somu um umsókn frá Dávur Magnussen um loyvi til at
gera veg og byggja bilhús á matr. nr. 129.
J.nr. 2005-716
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. mál 68
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 69
Tilmæli frá Havnarnevndini um tilboð frá RN Maskinverkstaði
upp á hegn/rekkverk eftir múrinum Undir Holmsbakka.
J.nr. 2005-718
Viðv. mál 69
Uppskot var um, at girðing skal gerast, og at umsitingin skal
bjóða arbeiðið út. Havnarnevndin og tekniska deild avgreiða
málið, tá ið tilboðini eru komin inn. Uppskotið einmælt
samtykt.
Mál 70
Tilmæli frá somu um pláss til bingjur, sum koma at standa
meira ella minni støðugt.
J.nr. 2005-719
Nevndin mælir til, at plássið í grótbrotinum í Stóragerði,
norður ímóti neystinum á matr. nr. 29g, verður lagt av til
bingjur.
Nevndin mælir somuleiðis til, at kravt verður, at bingjur, sum
koma at standa í longri tíð, verða málaðar í ávísum liti.
Viðv. mál 70
Tilmælið einmælt samtykt.

