Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 28. oktober 2008, kl. 1900
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli Trond
Petersen, Marjun S. Olsen, Øssur Christiansen og Jóhan Simonsen.
Skrivari: Maud Poulsen
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri hevur Jóhan Hendrik Hansen boðað frá, at honum berst frá
møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í hansara stað.
Tiltakslimurin Jóhan Simonsen hevur í telefonsamrøðu tann 28. oktober
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 inn-kalling
av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Jóhan Simonsen
sum tiltakslimi.
Mál 72
Tilmæli frá Teknisku nevnd um málið um miðteinin á Fjalsvegi.
J.nr. 2005-628
Ein minniluti, Øssur Christiansen, mælir til at reinsa rennurnar
og annars at gera vanligt viðlíkahald.
Ein minniluti, Jón Mikkelsen, mælir til at reinsa rennurnar og
annars at asfaltera miðteinin.
Ein minniluti, Pauli T. Petersen, tekur undir við tilmælinum hjá
Jón Mikkelsen, og harafturat, at teinurin frá byrjanini av
brekkuni frá Eyðbjørn Joensen út til endan av grundstykkinum hjá
Oyvildi Haldansen verður gjørdur liðugur.
Viðv. mál 72
Jón Mikkelsen tekur sítt tilmæli aftur, og tekur ístaðin undir við
tilmælinum hjá Paula T. Petersen.
Atkvøtt var um tilmælið hjá Øssur Christiansen. Øssur Christiansen
atkvøddi fyri, Karl Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli T. Petersen, Jákup
Oluf Hansen atkvøddu ímóti. Marjun Olsen og Jóhan Simonsen
atkvøddu blankt.
Tilmælið hjá Paula T. Petersen varð samtykt við 5 atkvøðum fyri og
ongari ímóti. Marjun Olsen og Øssur Christiansen atkvøddu blankt.
Mál 73
Tilmæli frá somu um ætlaðu víðkanina av kirkjugarðinum á Knúgvum.
J.nr. 2005-528
Nevndin mælir til at miða ímóti, at arbeiðið verður boðið komandi
vár soleiðis, at arbeiðið kann byrja komandi heyst, og at tað í
hesum sambandi verða avsettar 1,5 mió kr á fíggjarætlanini fyri
2009 og 1,5 mió kr fyri 2010 til víðkan av kirkjugarðinum.
Viðv. mál 73
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 74
Tilmæli frá somu um fráboðan frá Herit Joensen um, at møguleikin
fyri at flyta sethús hennara á matr. nr. 269a oman ímóti
sjóvarmálanum enn er til staðar.
J.nr. 2005-261
Nevndin mælir til at boða frá, at sum støðan er í løtuni, er tað
ikki neyðugt hjá kommununi at ognast húsini.
Viðv. mál 74
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 75
Tilmæli frá somu um kostnaðarmeting fyri broyting av omankoyring
til Petur Paula Poulsen og Bjarna Jacobsen.
J. nr. 2005-505
Ein meiriluti, Jón Mikkelsen og Øssur Christiansen, mælir til at
taka av tilboði frá Sp/f Grevstur, dagf. 14/10-08, uppá 365.000 kr
uttan mvg, og at upphæddin verður sett av á íløguætlanini fyri
2009.
Ein minniluti, Pauli T. Petersen, tekur støðu á
bygdarráðsfundinum.
Viðv. mál 75
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri, og ongari ímóti. Marjun
Olsen atkvøddi blankt.
Mál 76
Tilmæli frá somu um møguligt gerðabýti við og keyp av lendi frá
Oyvildi Haldansen við svingið omanfyri íbindingina ímillum
Fjalsveg og Ovara veg.
J.nr. 2005-740
Nevndin mælir til at gera gerðabýti, og at eigararnir av matr. nr.
300d og 300a fáa sama tilboð.
Viðv. mál 76
Tilmælið einmælt samtykt.
Jákup Oluf Hansen farin av fundinum.
Mál 77
Tilmæli frá somu um umsókn frá Sofíu Jacobsen um marknaumskipan
ímillum ogn hennara matr. nr. 94f og matr. nr. 94a, sum er
landsjørð, umsitin av Petrinu Hansen.
J. nr. 2005-735
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. mál 77
Tilmælið einmælt samtykt.
Jákup Oluf Hansen komin aftur á fundin.

Mál 78
Tilmæli frá somu um uppskot um nýtt rusk- og endurnýtslupláss
(bingjupláss).
J. nr. 2005-460
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið frá EM Ráðgeving, dagf.
23.09.2008, og at arbeiðið verður boðið alment út.
Viðv. mál 78
Karl Olsen skeyt upp, at málið verður útsett til komandi
bygdarráðsfund. Uppskotið einmælt samtykt.
Mál 79
Tilmæli frá Havnarnevndini um møguliga laðing og liðugtgerð
ímillum brúnna um Fossá og gongubrúnna.
J.nr. 2005750
Nevndin mælir til, at 160.000 kr verða avsettar til arbeiðið á
fíggjarætlanini fyri 2009.
Viðv. mál 79
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 80
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini um tørvin á ansingarplássum.
Nevndin mælir Bygdarráðnum til at heimila dagstovnaleiðarunum at
seta dagrøktarar í starv fyri at nøkta tørvin á ansingarplássum.
Viðv. mál 80
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 81
Tilmælið frá Fíggjarnevndini um málið um ístandgerð av
sýslumanshúsunum.
J.nr. 2005-599
Nevndin mælir Bygdarráðnum til at samtykkja eina játtan til
vindeygu á 165.000 kr., at heimila teknisku deild at keypa
hitapumpur á í mesta lagi 90.000 kr. og somuleiðis at taka av
tilboði um máling av miðhæddini í Sýslumanshúsunum.
Viðv. mál 81
Skotið varð uppí tilmælið, at álagt verður Teknisku deild at
kanna, um hitapumpur (luft-til-luft) eru nóg góðar at verða nýttar
á dagtilhaldi. Tilmælið einmælt samtykt.

