Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 31. mai 2021, kl. 16.00

Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Bjørg á Rógvi, Sára Jógvansdóttir,
Anja Haldansen, Eyðun Hansen, Ingi Olsen
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði
Laila Haldansen tann 26. mai 2021 frá, at henni barst frá at møta á fundinum, tí hon er
burturstødd í arbeiðsørindum. Tiltakslimur bleiv ikki innkallaður.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 23
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um umskipan
uttangarðs ímillum ogn hansara matr. nr. 164a og matr. nr. 10a hjá Jákup á Rógvi.
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. mai 2021 umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um
umskipan uttangarðs ímillum ogn hansara matr. nr. 164a og matr. nr. 10a hjá Jákup á Rógvi.
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 23
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 24
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um at strika gjald á Skilagátt
J.nr. 700002-1-2021
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. mai 2021 málið um gjald hjá
privatpersónum fyri burturkast, sum verður latið inn á Skilagátt.
Sum er gjalda privatpersónar 200 kr./m3 fyri vanligt burturkast fyri nøgdir størri enn 1 m3.
Nevndin mælir til at strika hetta gjaldið.
Viðv. 24
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 25
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um játtan til økið á Fitjum kring standmyndina av Ólavi á Heygum
J.nr. 2000002-14-2021
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. mai 2021 málið um játtan til økið á Fitjum kring
standmyndina av Ólavi á Heygum.
Á bygdarráðsfundinum tann 28 apríl 2021 samtykti bygdarráðið at umraðfesta fíggjarætlanina
fyri 2021, so at kr. 150.000 kundu brúkast til tilfar til økið kring standmyndina av Ólavi á
Heygum. Ætlanin var at arbeiðstoymið hjá Vestmanna Kommunu skuldi gera arbeiðið, men
nú má tó ásannast, at tað fer ikki at bera til, tí verður neyðugt at heita á arbeiðstakara
uttanífrá at gera arbeiðið.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 31. mai 2021, kl. 19.00

Viðv. 25
Á fundinum skeyt Pauli T. Petersen, borgarstjóri, upp at samtykkja við 1. viðgerð, at kr.
300.000 verða játtaðar til arbeiðið og at upphæddirnar verða fluttar av játtanunum niðanfyri:
Torvadalur uppgongd
Bleyt ferðsla Rógvuvegur/Byrgisvegur
Laðing av betongveggi í viðarlundini
Ferðslan á Toftavegi við skúlan
Tilsamans

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

90.000
50.000
50.000
110.000
300.000

Uppskotið hjá Paula T. Petersen, borgarstjóra, var einmælt samtykt.
Mál 26
Tilmæli frá umsitingini um val av varalimum til kommunalu bygdarráðsnevndirnar
J.nr. 22042-1-2020
Umsitingin mælir til, at Vestmanna Bygdarráð velur varalimir til kommunalu
bygdarráðsnevndirnar (Fíggjarnevndina, Teknisku nevnd, Mentanarnevndina,
Havnarnevndina og Trivnaðar- og umhvørvisnevndina).
Viðv. 26
Einmælt samtykt at velja:
Bjørg á Rógvi sum varalimur í Fíggjarnevndini.
Inga Olsen sum varalimur í Teknisku nevnd.
Eyðun Hansen sum varalimur í Mentanarnevndini.
Lailu Haldansen sum varalimur í Trivnaðar- og umhvørvisnevndini.
Anju Haldansen sum varalimur í Havnarnevndini.
Mál 27
var viðgjørt fyri afturlatnari hurð.
Mál 28
Ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2020.
J.nr. 32002-1-2020
Viðv. 28
Á fundinum skeyt Pauli T. Petersen, borgarstjóri, upp at samtykkja ársroknskapin fyri
Vestmanna Kommunu fyri 2020.
Uppskotið hjá Paula T. Petersen var einmælt samtykt.
Mál 29
var viðgjørt fyri afturlatnari hurð.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 17.45

Sign.:
Pauli T. Petersen

Bjørg á Rógvi

Sára Jógvansdóttir

Eyðun Hansen

Anja Haldansen

Ingi Olsen

