Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 4. mai 2022, kl. 19.00

Vísandi til grein 6, stk 2. um fundarskipan fyri Vestmanna Bygdarráð leiðir Bjørg á Rógvi,
varaborgarstjóri, fundin um borgarstjórin berst frá at møta á fundinum.
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði
Pauli T. Petersen, borgartsjóri, frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er
burturstaddur. 1. tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 03. mai, men hann fekk
ikki møtt. Síðani fekk 2. tiltakslimur Elsi Christiansen fundarboð, og hon játtaði at møta.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Elsi Christiansen sum
tiltakslimur.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 85
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini viðvíkjandi frítíðaransingini í samband við
fyrispurning frá Vestmanna Skúla um styttan skúladag fyri fyrsta flokk.
J.nr.: 1606002-2-2022
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 26. apríl 2022 fyrispurning frá
Vestmanna Skúla um styttan skúladag fyri 1. flokk.
Vestmanna Skúli sendi fyrispurning í skrivi dagf. 14. mars 2022 um næmingar í fyrsta flokki
kundu fáa frítíðaransing fleiri tímar um vikuna í samband við styttan skúladag hjá fyrsta
flokki.
Nevndin samtykti at mæla til at ganga fyrispurninginum á møti í eina royndartíð í 2022.
Viðv. 85
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini varð einmælt samtykt, tó viðmerkti
Bygdarráðið, at tey einans kunnu játta innan verðandi fíggjarár. Bygdarráðið viðmerkti, at
málið um økta frítíðaransing við trimum tímum um vikuna kann leggjast sum ynski til
fíggjarætlanararbeiðið fyri 2023.
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Mál 86
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Bátastevnunevndini um stuðul til Bátastevnuna
2022.
J.nr.: 2000002-10-2022
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 25. apríl 2022 umsókn frá Bátastevnunevndini um
stuðul til Bátastevnuna 2022.
Bátastevnunevndin søkti í skrivi dagf. 9. mars 2022 um kr. 50.000 í stuðli til Bátastevnuna
2022.
Fíggjarnevndin samtykti at mæla til at stuðla Bátastevnuni 2022 við kr. 50.000.
Viðv. 86
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
Mál 87
Tilmæli frá Teknisku nevnd í samband við broyting av byggisamtyktini.
J.nr.: 102002-1-2022
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 27. apríl 2022 broytingar í byggisamtyktini, sum hava ligið
frammi til alment eftirlit frá 7. til 28. mars 2022 við kærufreist 18. apríl 2022.
Arvid Petersen hevur hesa viðmerking í telduposti dagf. 13. apríl 2022:
“Sum næsti granni til 258a vil eg heita á Vestmanna Kommunu um at halda byggisamtyktina
§23 har tað millum annað stendur at: “Øll bygging... skal í minsta lagi vera 2,5 m frá
grannamarkinum.”
“Í samband við parkerings viðurskiftini eiga tey at vera raðfest soleiðis, at trygdin hjá
borgaranum er í hásæti. Soleiðis at skilja at gangandi kunnu kenna seg trygga at ferðast á
økinum. Harafturat eigur ein grannahoyring at verða framd.”
Nevndin mælir til at svara soleiðis:
“Rætt er, at tað í grein 23, stk. 1, í byggisamtyktini fyri Vestmanna Kommunu stendur, at øll
bygging – undantikið tvíhús, raðhús o.t. – skal í minsta lagi vera 2,5 m frá grannamarki, men
í stk. 4 í somu grein stendur, at byggivaldið kann geva loyvi at byggja nærri marki ella í
mark, um neyðug brunatrydarlig tiltøk verða sett í verk. Grannin skal tó altíð hoyrast, um so
er.
Viðvíkjandi parkeringsviðurskiftum skal viðmerkjast, at ætlanin er at gera alment
parkeringspláss fram við niðara borði á vegnum niðanfyri matr. nr. 258a.”
Viðv. 87
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt.
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Mál 88
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um parkeringspláss við Bakkaveg 21.
J.nr.: 102002-3-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 28. apríl 2022 mál um parkeringspláss við Bakkaveg 21.
Tekniska Nevnd mælti á fundi 1. mars 2022 til at geva loyvi til parkeringspláss uppá 3 metra
breidd fimm metrar oman frá ovara húsahorni soleiðis, at innkoyringin til parkeringsplássið
verður av Bakkavegi.
Nevndin samtykti at flyta vegmerkingina við hávatonnum longur fram ímóti vegamótinum.
Málið varð á bygdarráðsfundi tann 30. mars 2022 beint aftur í nevnd.
Nevndin samtykti at leggja sama tilmælið fyri bygdarráðið tó soleiðis, at parkeringsplássið
gongur heilt niðan til vegin/gongubreytina.
Viðv. 88
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.00

Sign.:
Bjørg á Rógvi

Sára Jógvansdóttir

Laila Haldansen

Eyðun Hansen

Anja Haldansen

Elsi Christiansen
Ingi Olsen

