
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur tann 24. september 2019 kl. 1900 

Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, John Zachariassen, Laila Haldansen,  
Durita á Heygum og Herit Magnussen 

Skrivari: Maud Poulsen 

 
 
 
 
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði 
Eyðun Hansen tann 23. september 2019 frá, at honum barst frá at møta á fundinum. Tann 
24. september 2019 boðaði Ingi Olsen frá, at honum barst eisini frá at møta á fundinum. 
Allir tiltakslimir á lista A (Hilbert Elisson, Símin Jákup Højsted, Martha Joensen og Egil 
Heinesen) fingu fundarboð, men eingin teirra fekk møtt.  
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 161 
Keyp ella møgulig ognartøka av parti av matr. nr. 267a hjá Hannu Kampmann. 
J. nr. 8201002-1-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 17. september 2019 málið um keyp ella møguliga 
ognartøku av parti av matr. nr. 267a hjá Hannu Kampmann. 
 
Hanna fekk freist til kl. 1200 tann 16. september 2019 til tess at boða frá, um hon tók av tilboði 
frá Bygdarráðnum uppá 250 kr fyri fermeturin fyri lendi til vegbreiðking. 
Hanna hevur í telduposti frá 12. september 2019 heitt á Vestmanna Bygdarráð um at skipa 
fyri fundi á staðnum saman við teknisku nevnd fyri at greiða teimum nærri frá ætlaninni, so 
tey hava betri grundarlag at taka støðu í mun til møguliga sølu. 
Hanna og Pól eru burturstødd fram til 6. oktober, og tí ber tíverri ikki til hjá teimum at geva 
eitt endaliga svar tann innan ásettu freistina. 
 
Nevndin ásannar, at trupult er at koma víðari við samráðingum og mælir tí til at ognartøka 
neyðugt lendi sambært byggisamtyktini burtur av matr. nr. 267a hjá Johanne Oddvør Ebba 
Kampmann. 
 
Viðv. 161 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 162 
Flokshøli til 10. flokk 
J.nr. 8201002-4-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. september 2019 málið um flokshøli til 10. flokk. 
Vestmanna Skúla tørvar flokshøli til 10. flokk. Í hesum sambandi hava Skúlastýrið og umboð 
fyri Vestmanna Bygdarráð og Viðarlundanevndin hava avtalað, at Viðarlundahúsið verður 
brúkt til flokshøli hjá 10. flokki. 
Nevndin mælir til at játta upp til kr. 60.000 á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2019 til leigu 
og útgerð til hølini. 
 
Viðv. 162 
Pauli T. Petersen kunnaði um, at skúlaleiðslan hevur boðað frá, at tey hava tikið avgerð um, 
at 10. flokkur fer at brúka AL/EVN.-stovuna til flokshøli. 
 
Pauli T. Petersen skjeyt tí upp at taka málið av skrá. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Mál 163 
Nýggjársfýrverk 
J.nr. 8201002-4-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. september 2019 málið um nýggjársfýrverk. 
Vestmanna Kommuna skipaði í fjør á fyrsta sinni fyri nýggjártiltaki, og eydnaðist tað sera væl. 
Nevndin mælir til, at skipað ferður fyri nýggjárstiltakið aftur í ár og at játtaðar verða  
kr. 100.000 til endamálið. Upphæddin skal finnast á verandi fíggjarætlan. 
 
Viðv. 163 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 164 
Vektvenjingarhølið afturat høllini 
230022-3-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. september 2019 málið um ætlað vektvenjingarhøli. 
Fíggjarnevndin hevur verið á fundi við nevndina í VÍF um møguliga at byggja 
vektvenjingarhøli aftrat ítróttarhøllini. 
Nevndin mælir til at játta kr. 150.000 til keyp av tilfari til vektvenjingarhøli á endurskoðaðu 
fíggjarætlanini fyri 2019. 
 
Viðv. 164 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 165 
1. viðgerð av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Fíggjarnevndin samtykti á fundi tann 17. september 2019 at leggja uppskot til fíggjarætlan 
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 fyri bygdarráðið til 1. viðgerð. 
 
Viðv. 165 
Fíggjarætlanin var løgd fram. 
 
Mál 166 
1. viðgerð av møguligari eykajáttan til tannlæknastovuna 
J.nr. 1621002-5-2019 
 
Á Tannlæknastovuni er tørvur á ymiskari útgerð s.s. autoklava, dental uppvaskimaskina, 
servari og elektroniskt journalsystem. 
Samlaða upphæddin fyri útgerðina er umleið kr. 250.000. Av tí at eingin játtan er til 
endamálið, verður málið lagt fyri bygdarráðið til støðutakan. 
Undirritaði mælir til at játta kr. 250.000 til endamálið á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2019. 
 
Viðv. 166 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 167 
Viðv. broyting í samstarvsavtaluni hjá Heimatænastuni í VEKS 
J.nr. 170202-3-2019 
 
Stýrið fyri Heimatænastuna í VEKS viðgjørdi á fundi tann 6. september 2019 mál frá Kvívíkar 
Kommunu, sum ynskir broyting í §9 (ognarviðurskifti) í Samstarvsavtaluni, undirskrivað 30. 
juni 2014. 
 
Í sambandi við at Kvívíkar Kommuna ætlar at byggja eitt ellis- og røktarheim , metir Kvívíkar 
kommuna, at gongda leiðin er at brúka sama leist fyri áseting av leigugjaldi, sum er brúktur til 
at áseta leigugjaldið fyri hini heimini í samstarvinum. 
 
Kvívíkar Kommuna mælir til, at §9, stk. 1, punkt 4 sum er soljóðandi: 

“Dagtilboð” við 8-12 plássum verður ogn hjá Kvívíkar Kommunu. “Dagtilboðið” 
verður á egnum matr. nr. við ástandandi bygningi í Kvívíkar Kommunu. 

verður broytt til: 

Ellis- og røktarheim í Kvívíkar Kommunu við 16 plássum verður ogn hjá Kvívíkar 
Kommunu. 

og at §9 stk. 3, punkt 4, sum er soljóðandi: 

“Dagtilboðið” í Kvívíkar Kommunu er mett til 300.000 kr. tá “Dagtilboðið” er tikið í 
nýtslu. 

verður broytt til: 

Árliga leigugjaldið er sett til: 
Ellis- og røktarheim í Kvívíkar Kommunu verður ásett eftir sama leisi, sum leigan er 
fyri heimi heimini. 

 
Stýrið avgjørdi at leggja skrivið fyri einstøku bý- og bygdarrráðini til viðgerðar og støðutakan. 
 
Viðv. 167 
Herit Magnussen skjeyt upp at samtykkja ikki at taka undir við at gera broytingar í §9 í 
samstarvsavtaluni í VEKS. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.45 
 
 
 
Sign.: 
 
 Pauli T. Petersen  Laila Haldansen John Zachariassen 
 
 
 Herit Magnussen Durita á Heygum 


