
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur tann 10. desember 2019 kl. 1700 

Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Eyðun Hansen, Ingi Olsen,  
John Zachariassen, Laila Haldansen, Durita á Heygum,  
Herit Magnussen 

Skrivari: Maud Poulsen 

 
 
 
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, heuvr Eyðun Hansen biðið um at fáa eitt 
mál aftrat á skránna: Umbøn frá Inga Durhuus o.fl. um veg til neystini nr. 1-6 í Stóragerði. 
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 183. 
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 180 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Annu Justinussen um keyp av lendi millum 
grundstykki hennara, matr. nr. 4ad, Ovari Vegur 73, og parkeringsplássið uttanfyri. 
J.nr. 8202002-5-2019 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 3. desember 2019 umsókn frá Annu Joustinussen um 
keyp av lendi millum grundstykki hennara, matr. nr. 4ad, Ovari Vegur 73, og 
parkeringsplássið uttanfyri. 
 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og at broyta byggisamtyktina samsvarandi. 
 
Viðv. 180 
Tilmæli var einmælt samtykt. 
 
Mál 181 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2019. 
J.nr. 30102-2-2018 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 4. desember 2018 málið um endurskoðaðu 
fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019. 
 
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu 
fyri 2019 fyri bygdarráðið til 2. viðgerð og mælir til, at uppskotið verður samtykt. 
 
Viðv. 181 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 182 
Tilmæli frá Paula T. Petersen, borgarstjóra, um áseting av almennu fundardøgunum fyri 2020 
J.nr. 22022-1-2016 
 
Mælt verður til, at almennu bygdarráðsfundirnir hjá Vestmanna Bygdarráði í 2020 verða 
hesar tíðir: 
 

 mik. 29. januar týs. 25. august 

 mik. 26. februar týs. 29. september 

 mik. 25. mars týs. 27. oktober 

 mik. 29. apríl týs. 24. november 

 mik. 27. mai mán. 14. desember 

 mik. 17. juni 

 
Viðv. 182 
Av tí at neyðugt bleiv at gera broytingar í døgunum, heitti eitt einmælt bygdarráð á 
umsitingina at áseta almennu bygdarráðsfundirnar í samstarvi við bygdarráðið. 
Fundardagarnir verða almannakunngjørdir á heimasíðuni áðrenn jól. 
 
Eyðun Hansen fór av fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 183 
Umbøn frá Inga Durhuus o.fl. um veg til neystini nr. 1-6 í Stóragerði. 
J.nr. 201032-4-2019 
 
Ingi Durhuus, Hans D. Durhuus, Eyðun Hansen, Súni Gard og Jan Jacobsen hava sent 
kommununi umbøn um at kanna møguleikan fyri at kunna koyra við bili til neystini. 
Umsøkjararnir spyrja, um ein veggur ella líknandi kundi verið gjørdu niðan móti vegnum, so 
pláss er fyri einum bili at koyra til neystini á ovaru síðuni. 
 
Viðv. 183 
Laila Haldansen skjeyt upp at beina málið í Havnarnevndina til víðari viðgerð. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Eyðun Hansen kom aftur á fundin. 
 
Mál 184 
Møgulig ognartøka av ognini matr. nr. 183a, Toftavegur 21 hjá Vestmann Zachariassen. 
 
Viðv. 184 
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at fara undir tilgongdina at ognartaka matr.nr. 
183a. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.30 
 
Sign.: 
 Pauli T. Petersen Ingi Olsen Eyðun Hansen 
 
John Zachariassen Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


