Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 24. februar 2021, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Bjørg á Rógvi, Sára Jógvansdóttir, Eyðun
Hansen, Laila Haldansen, Anja Haldansen, Ingi Olsen
Skrivari:
Maud Poulsen

Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt
mál innkomið: avtala í sambandi við ognartøku burtur av matr. nr. 267a, 350 Vestmanna.
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. 10.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 4
Setanarbrøkur borgarstjórans
J.nr. 8403002-2-2021
Vísandi til § 6, stk. 2 í kommunustýrislógini skal kommunustýrið áseta setanarbrøk
borgarstjorans til antin 1/2 ella 1/1.
Umsitingin mælir Bygdarráðnum at seta setanarbrøk borgarstjórans til 1/1, og at
setanarbrøkurin verður ásettur í stýrisskipanini fyri Vestmanna Bygdarráð.
Viðv. 4
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 5
Val av nevndum og umboðum
J.nr. 22042-1-2020
Viðv. 5
Sum uppskot til nevndarlim í Elfelagið SEV varð Ingi Olsen valdur.
Sum umboð í I.R.F. varð valdur Ingi Olsen.
Í barnaverndarnevndina vórðu valdar Joan Vang (varalimur: Jóna Borgarlíð)
Joan Vang varð vald við 5 atkvøðum fyri og 2 blonkum atkvøðum. Pauli T. Petersen, Ingi
Olsen, Eyðun Hansen, Laila Haldansen og Bjørg á Rógvi atkvøddu fyri. Anja Haldansen og
Sára Jógvansdóttir atkvøddu blankt.
Sum umboð í Ráðið fyri Ferðslutrygd var vald Laila Haldansen (varaumboð Ingi Olsen)
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Í valstýrið fyri løgtings- og fólkatingsval vórðu vald Maud Poulsen, Ann K. Andreasen,
Dánjal Jákup Andreasen, Sigrid Nielsen og Sámal Joensen.
Í valstýrið fyri kommunuval vórðu vald Maud Poulsen, Dánjal Jákup Andreasen, Sigrid
Nielsen, Rúni Joensen og Elin Johnsdóttir.
Í kommunalu skattakærunevndina fyri Norðstreymoyar Øki vórðu valdir Karl Simonsen
(varalimur: Sámal Joensen og og Petur Frank Joensen (varalimur: Rúni Joensen)
Í hegn- og vatnsýnisnevndina vórðu valdir Áki Olsen, Súni Simonsen og Sára
Jógvansdóttir.
Í bygdarsavnsnevndina vóru vald Laila Haldansen, Magni Blástein og Fróði Skúvadal.
Í bókasavnsnevndina vóru vald Laila Haldansen, Jona Seloy og Gyðju H. Didriksen.
Mál 6
Tilmæli frá fíggjarnevndini um fígging til framhald av Fjalsvegi
J.nr. 501022-3-2020
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. januar 2021 tilmæli frá Teknisku nevnd um írestandi
fígging til framhald av Fjalsvegi.
Í tilmælinum frá Tekniska nevnd dagf. 20. januar 2021 verður víst á, at Vestmanna
Bygdarráð samtykti niðanfyri standandi á fundi tann 11. desember 2020:
Avsettar eru 8 mió. kr. til Fjalsveg í 2021 og tískil verður mælt til at byrja við innara parti
av Fjalsvegi svarandi til 3,7 mió. kr., og at komandi bygdarráð finnur írestandi fígging á
5,1 mió. kr til liðugtgerð av Fajslvegi.
Harafturat kemur ein upphædd upp á 1,1 mió. kr. til keyp av lendi.
Tekniska nevnd mælir til at játta írestandi fíggingina og heitir á Fíggjarnevndina um at ávísa
fíggingina.
Fíggjarnevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og mælir
bygdarráðnum til at játta kr. 6,2 mió. til endamálið á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2021.
Viðv. 6
Tilmælið var einmælt samtykt.
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Mál 7
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um fígging til liðugtgerð av Niðara Vegi Inni á Fitjum
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. januar 2021 tilmæli frá Teknisku nevnd um írestandi
fígging til liðugtgerð av Niðara Vegi á Fitjum.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 19. januar 2021 mál um írestandi fígging til
liðugtgerð av Niðara Vegi Inni á Fitjum.
Asfaltering vegur: 2000 fermetrar á 200 kr. = 440.000 kr.
Asfaltering gongubreyt: 345 fermetrar á 240 kr. = 82.800 kr.
Viðmerkjast skal, at fermeturprísurin fyri asfaltering er frá 2020
Gongubreyt inn ímóti Fossá: 100.000 kr.
Nevndin mælir til at játta írestandi fíggingina og heitir á Fíggjarnevndina um at ávísa
fíggingina.
Fíggjarnevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og mælir
bygdarráðnum til at játta kr. 650.000 til endamálið á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2021.
Viðv. 7
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 8
Standmyndin av Ólavi á Heygum
J.nr. 2000002-14-2020
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 24. november 2020 at gera umbidna økið klárt til
standmyndina.
Tann 21. januar 2021 hevði Mentanarnevndin fund við standmyndanevndina og Høgna
Kastalag, arkitekt um skipan av økinum, har ið standmyndin skal standa.
Undirritaða mælir bygdarráðnum til at játta neyðuga fígging til eitt liðugt uppskot til skipan av
økinum. FuglArk senda kostnaðarmeting áðrenn bygdarráðsfundin.
Viðv. 8
Tað var einmælt samtykt at játta upp til kr. 90.000 til eitt liðugt uppskot til skipan av økinum.
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Mál 10
Avtala í sambandi við ognartøku burtur av matr. nr. 267a, 350 Vestmanna
J.nr. 8201002-1-2019
Avtala er gjørd millum Vestmanna Kommunu og arvingarnar eftir Johanne Oddvør Ebbu
Kampmann í samband við ognartøku burtur av matr. nr. 267a, 350 Vestmanna.
Avtalan inniber m.a., at laðaður garður verður gjørdur fram við ætlaðu gøtuni, at nýggj
atkoma verður gjørd og at parkeringspláss verður gjørt ímóti ytra markinum.
Parkeringsplássið, sum kommunan ger, verður roknað sum fult endurgjald fyri ognartikna
lendið, og er málið hereftir endað frá báðum pørtum.
Pauli T. Petersen, borðarstjóri, mælir bygdarráðnum til at góðkenna avtaluna.
Viðv. 10
Avtalan var einmælt góðkend.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.15

Sign.:

Pauli T. Petersen
Laila Haldansen

Bjørg á Rógvi

Sára Jógvansdóttir

Anja Haldansen

Síða 4 av 4

Eyðun Hansen
Ingi Olsen

