Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 25. november 2008, kl. 1900
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup luf Hansen, Marjun S. Olsen,
Øssur Christiansen og Jógvan Emil Nielsen.
Skrivari: Maud Poulsen
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Pauli
Trónd Petersen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær
fundarboð í hansara stað.
Tiltakslimurin Jógvan Emil Nielsen hevur í telduposti tann 19. november 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 Jógvan Emil Nielsen sum
tiltakslimi.

Mál 83
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurning frá Búnaðarstovuni: í samband við umsókn frá
Anfinn Garðalíð um loyvi til at keypa 100 fermetrar av festinum verður spurt um, hvussu eitt
tílíkt frábýti kundi sæð út.
J. nr. 2005-755
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini og at skipa økið sambært uppskoti frá Teknisku Deild.
Viðv. mál 83
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 84
Tilmæli frá somu um umsókn frá Eyðun á Rógvi um sundurbýti av matr. nr. 107a – er send til
Vestmanna Kommunu til nýggja viðgerð í samband við kæru frá umsøkjaranum.
J. nr. 2005-384
Nevndin mælir til enn einaferð av viðmæla umsóknini vísandi til grein 13 í galdandi
byggisamtykt fyri Vestmanna Kommunu.
Um neyðugt er við undantaksloyvi, mælir nevndin til at geva hetta við grundgeving um, at
luturin omanfyri vegin hoyrir meira nátúrliga saman sum ein lutur, heldur enn at luturin
niðanfyri vegin og omanfyri sethúsaøkið omanfyri vegin gera.
Viðv. mál 84
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 85
Tilmæli frá somu um møguligt umbýti av ognum hjá Óla Hans Olsen, matr. nr. 148a, og part
av matr. nr. 36c hjá Vestmanna Kommunu (uttanfyri grótbrotið í Stóragerði).
J. nr. 2001-087
Nevndin mælir til at fremja umbýtið.
Viðv. mál 85
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 86
Timæli frá Fíggjarnevndini um uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2009.
J.nr. 2005Nevndin samtykti at leggja uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2009 fyri
Bygdarráðið til 2. viðgerð, við tí broyting at foreldragjaldið til barnaansingina verður hækkað
við 100 kr. til 1.800 kr. Harumframt skal konta gerast til øktar útreiðslur til fyristøðufólkið fyri
reingerðina.
Nevndin mælir Bygdarráðnum til at samtykkja uppskotið fyri fíggjarætlan fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2009.
Viðv. mál 86
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 87
Tilmæli frá somu um uppskot um broytta fíggjarætlan Vestmanna Kommunu fyri 2008.
Nevndin samtykti at leggja uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri 2008 fyri Bygdarráðið til
2. viðgerð, og at mæla Bygdarráðnum til at samtykkja uppskotið.
Viðv. mál 87
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 88
Persónar, sum saman við borgarstjóranum skulu hava heimild til at undirskriva skjøl
viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t.
J.nr. 2005-004
Í sambandi við at nýggjur skrivari er settur í Vestmanna Kommunu, mælir borgarstjórin
Bygdarráðnum til at strika undirskrivingar-heimildina hjá Jákup Durhuus, smb. §44, stk. 2 í
kommunustýris-lógini. og í staðin geva Maud Poulsen, skrivara, heimild til saman við
borgarstjóranum at undirskriva skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t., smb. §44,
stk. 2 í kommunustýrislógini.
Viðv. mál 88
Tilmælið einmælt samtykt.
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