
Fundarskrá hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur tann 25. september 2018, kl. 1900 

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

Skrivari: Maud Poulsen 
 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði 
Eyðun Hansen tann 17. september 2018 frá, at honum barst frá at møta á fundinum. 
Tiltakslimurin á Borgaralistanum Hilbert Elisson fekk fundarboð tann 21. september 2018, 
men gav avboð. 
Tann 24. september 2018 fekk 2. varalimur Símin Jákup Højsted fundarboð. Hann játtaði at 
møta. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 102 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurningar um sølu av grundstykkjum á Grótbrúgv. 
J.nr. 01.04.00-9-18 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. september 2018 fyrispurningar 
 frá Sigurd Jónsson Nielsen um loyvi til at selja grundstykki nr. 5 í útstykkingini á Grótbrúgv 

til Jenny Jónsdóttir Nielsen 
 frá Jenny Jónsdóttir Nielsen um loyvi til at selja grundstykki nr. 15 í útstykkingini á Grót-

brúgv til Bjørg Bárðardóttir Nielsen 
 
Sambært 2. reglubroti í grein 4 í treystaðu skeytunum hevur keypari ”ikki rætt at avhenda síni 
rættindi sambært hesum treytaða skeyti uttan við skrivligum samtykki frá seljaranum”. 
 
Nevndin mælir til at ganga fyrispurninginum á møti. 
 
Viðv. 102 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 103 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Elinborg Didriksen og Maluni Henriksen um 
umskipan uttangarðs. 
J.nr. 01.04.00-7-18 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. september 2018 umsókn frá Elinborg Didriksen og 
Maluni Henriksen um umskipan uttangarðs. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 103 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Ingi Olsen fór av fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 104 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Finn Jørgin Olsen um umskipan uttangarðs. 
J.nr. 01.04.00-8-18 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. september 2018 umsókn frá Finn Jørgin Olsen um 
umskipan uttangarðs soleiðis, 
 at matr. nr. 5 hjá Jónsvein og Gunnar Mikkelsen letur 1 gyllin í Fjalshaga, matr. nr. 

360a, til  matr. nr. 328 hjá Finn Jørgin Olsen 
 at matr. nr. 5 hjá Jónsvein og Gunnar Mikkelsen letur 3 gyllin í Fjalshaga, matr. nr. 

360a, til matr. nr. 36af hjá Óla Hans Olsen 
 at matr. nr. 60a hjá Jónsvein og Gunnar Mikkelsen letur 2 gyllin í Fjalshaga, matr. nr. 

360a, til matr. nr. 328 hjá Finn Jørgin Olsen 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 104 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Ingi Olsen komin aftur á fundin. 
 
Mál 105 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um felags nýggjárshald í bygdini. 
J.nr. 20.15.00-1-18 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. september 2018 málið um, at ynski hevur í fleiri ár 
verið at skipa fyri felags nýggjárshaldi við kyndlagongu og fýrverki fyri allar vestmenningar. 
Sum støðan er, verða bál brend ymsastaðni í bygdini uttan felags samskipan. Nakrir av 
bólkunum hava tosað um at skipa fyri felags haldi í bygdini. 
 
Nevndin samtykti at leggja hugskotið fyri bygdarráðið til støðutakan. 
 
Viðv. 105 
Eitt samt bygdarráð tók undir við hugskotinum og samtykti at játta upp til kr. 100.000 á 
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
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Mál 106 
1. viðgerð av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019 
J.nr. 00.30.10-2-18 
 
Uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018 verður lagt fyri bygdarráðið til 1. 
viðgerð. 
 
Viðv. 106 
Uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019 varð lagt fram. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.30 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen  Ingi Olsen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 
 


