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Vegna støðuna við Korona var avgerð tikin um, at bert fíggjarnevndin og kommunuskrivarin møtti á 
Kommunuskrivstovuni, og hinir bygdarráðslimirnir luttóku umvegis Teams. 
 
 
 
Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt mál 
innkomið: áheitan frá umsitingini um heimild í sambandi við rudding. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið 
um at loyva, at málið verður sett á skrá. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. Málið verður sett á 
skrá sum mál nr. 195. 
 
 
  
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 191 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Tórarin Diriksen um sundurbýti av matr. nr. 3a. 
J.nr. 104002-4-2020 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. apríl 2020 umsokn frá Tórarin Didriksen um sundurbýti av 
matr. nr. 3a. 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 191 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 192 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn frá Virgar Hansen um keyp av lendi. 
J.nr. 8202002-1-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. apríl 2020 tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Virgar 
Hansen um keyp av lendi. 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. apríl 2020 umsókn frá Virgar Hansen um keyp av lendi 
oman fyri sethús teirra á matr. nr. 282a, Hornavegur 17. 
Nevndin mælti fíggjarnevndini til at ganga umsóknini á møti treytað av, at tann parturin, sum liggur á 
vegnum, verður frábýttur áðrenn søluna. 
 
Fíggjarnevndin mælir bygdarráðnum til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at selja 
lendið fyri kr. 250 fermeturin. 
 
Viðv. 192 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 193 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um gjald fyri barnaansing í samband við Covid-19 
J.nr. 1606052-2-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. apríl 2020 málið um dagstovnagjald fyri vikurnar, tá ið 
dagstovnaøkið var stongt orsaka av Covid-19 átøkum.   
Í vikunum 12 – 16 var dagstovnaøkið stongt orsakað av Covid-19 átøkum. Opið var einans fyri 
neyðansing. 
 
Nevndin mælir til at samtykkja at strika foreldragjaldið fyri vikurnar 12 – 16 fyri tey, sum ikki hava brúkt 
tilboðið. 
 
Viðv. 193 
Á fundinum mælti Pauli T. Petersen til, at samtykkja tilmælið frá Fíggjarnevndini við tí ískoyti, at gjaldið 
hjá teimum, sum hava brúkt neyðansingartilboðið í sama tíðarskeiðið gjalda samsvarandi uppmøting 
hjá barninum. 
 
Tilmælið við ískoytinum var einmælt samtykt. 
 
Mál 195 
Tilmæli frá umsitingini hjá Vestmanna Kommunu um rudding av akførum ella øðrum lutum á 
almennum vegi ella kommunalari ogn. 
J.nr. 500002-1-2020 
 
Umsitingin hjá kommununi ynskir eina samtykt frá Vestmanna Bygdarráði um, at umsitingin hjá 
kommununi kann heita á løgregluna um at beina burtur akfør uttan nummarspjaldur, sum standa á 
almennum vegi ella kommunalari ogn. Hetta kundi verið gjørt eftir tørvi ella minst einaferð hvørt hálvár. 
Hetta kundi verið gjørt á tann hátt, at umsitingin á heimasíðuni og facebook-síðuni heitir á fólk, sum 
hava akfør standandi uttan nummarspjøldur, um at beina hesi burtur innan eina ávísa freist. Verður 
hetta ikki gjørt, heitir kommunan á løgregluna um at beina akførini burtur. 
Grundin til hetta ynski er, at tað alt ov ofta kemur fyri, at fólk ringja ella koma inn á gólvið og hótta 
bæði við einum og øðrum, um umsitingin dittar sær at heita á løgregluna um at beina akfør uttan 
nummarspjøldur burtur. Tí hevði tað lætt um hjá umsitingini at víst til eina slíka bygdarráðssamtykt. 
 
Samtyktin tørvast ikki bert at galda akfør uttan nummarspjøldur, men kann eisini umfata annað, sum 
uttan loyvi er sett á kommunala ogn. 
 
Vísandi til omanfyri standandi mælir umsitingin Bygdarráðnum til, at umsitingini verður heimilað: 

 at heita á løgregluna um at beina burtur akfør uttan nummarspjaldur, sum standa á al-
mennum vegi ella kommunalari ogn 

 á heimasíðuni og Facebook-síðuni heitir á fólk, sum hava akfør standandi uttan nummar-
spjøldur, um at beina hesi burtur innan eina ávísa freist. 

 at heita á løgregluna um at beina akførini burtur, um eigararnir ikki beina tey burtur innan 
ásettu freistina 

 at heimildin eisini umfatar annað, sum uttan loyvi er sett á kommunala ogn 
 
 
Viðv. 195 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.30 
 
 
Sign.: 
 Pauli T. Petersen Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


