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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
Mál 96 
Rekkverk til brúgv um Gjógvará millum skúlarnar 
J.nr. 05.04.00-1-17 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. august 2018 málið um rekkverk til brúnna um 
Gjógvará millum skúlarnar. 
 
Nevndin mælir til at keypa rekkverkið frá Innspark, tó við handlista av canadiskum cedertræi 
ella av líknandi tilfari. Nevndin leggur afturat, at tilmælið omanfyri hevur atlit til aðrar brúgvar, 
har hetta slagið er hóskandi. 
 
Viðv. 96 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 97 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyritreytir fyri asfaltering (slitlag) av Ovara Vegi, Toftavegi og 
Garðavegi. Ætlandi skal hetta arbeiði gerast komandi summar. 
 
Asfaltering (slitlag) av Ovara Vegi, Toftavegi og Garðavegi. Ætlandi skal hetta arbeiði gerast 
komandi summar. 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. august 2018 málið um fyritreytir fyri asfaltering 
(slitlag) av Ovara Vegi, Toftavegi og Garðavegi. 
 
Fyritreytir (hjálagdar málinum): 
 2.1 nýggj brúgv um Fossá og breiðking av brúgv um rør hjá SEV 
 2.2 gongubreyt frá Gerðisheyggi og inn til vegamóti Ovari Vegur/Niðari Vegur 
 
Tilmælir: 
Nevndin mælir til  at taka undir við tilmælinum frá Teknisku deild um pkt. 2.1. omanfyri. 
Somuleiðis samtykti nevndin at brúka sama rekkverk omaneftir á brúnni, sum verður sett upp 
á brúnna millum skúlarnar. 
Somuleiðis heitir nevndin á fíggjarnevndina um at finna neyðuga upphædd og játta hana á 
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
 
Viðvíkjandi pkt. 2.2 mælir nevndin til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku deild,  
tó so at gongubreytin frá Ovara Vegi 40 og inn til vegaóti Ovari Vegur/niðari Vegur í størst 
møguligan mun verður í niðara borði. 
 
Viðv. 97 
Tilmælið var einmælt samtykt við tí ískoyti at hædd verður tikin fyri tí bleytu ferðsluni. 
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Mál 98 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini og frá Teknisku nevnd um spæliøki/fríøki í Vestri 
J.nr. 04.03.00-1-18 
 
Fíggjarnevndin og Tekniska nevnd viðgjørdu á nevndarfundum ávikavist tann 22. august 
2018 og 21. august 2018 umsókn frá íbúgvunum í Vestri um at fáa eitt av ikki seldu 
grundstykkjunum í Vestri til spæliøki/fríøki.  
 
Samskifti hevur eina tíð verið við íbúgvararnar í Vestri um, at tey ynskja at fáa eitt av ikki 
seldu grundstykkjunum í Vestri til spæliøki/fríøki. Tey ynskja, at matr. nr. 310p verður nýtt til 
endamálið. 
 
Fíggjarnevndin og Tekniska nevnd samtyktu báðar at mæla til at lata matr. nr. 310p til 
spæliøki/fríøki og at matrikulin verður lagdur til alment frítíðarøki í byggisamtyktini. 
 
Viðv. 98 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.45 
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