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Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Ingi
Olsen boðað frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er burturstaddur. 1.
tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 27. mai, men hann fekk ikki møtt. Síðani
fekk 2. tiltakslimurin 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 92
Ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2021.
J.nr. 32002-1-2021
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 25. mai 2022 ársroknskapin hjá Vestmanna Kommunu
fyri 2021. Nevndin mælir til at ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2021 verður
samtyktur.
Viðv. 92
Tilmæli frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál 93
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð
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Mál 94
Uppskot frá Trivnaðar- og Umhvørvisnevndini og Tilmæli frá Fíggjarnevndini um áheitan frá
Kirkjuráðnum um niðurtøku av trøum í gamla kirkjugarði.
J.nr.: 900002-1-2022
Trivnaðar- og Umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 24. mai 2022 áheitan frá
Kirkjuráðnum um niðurtøku av trøum í gamla kirkjugarði.
Kirkjuráðið sendi í telduposti tann 3. mai 2022 áheitan til Vestmanna Kommunu um at
burturbeina stóru trøini innanfyri og niðanfyri kirkjuna.
Grundgevingarnar vóru millum annað, at:
- “bløðini typpa fráreinslið og ristir, so vatn javnan lekur í kirkjukjallaran.”
- “tey taka útsýnið til kirkjuna”
- “greinarnar sláa inn móti kirkjuvegginum.”
- “røturnar hava spreitt seg inn í fleiri av gravunum.”
Trivnaðar- og Umhvørvisnevndin mælti Fíggjarnevndini til at flyta upphædd, mett til kr.
50.000, frá Gjógvaráætlanini til kirkjugarðarnar, soleiðis at trøini kunnu takast niður.
Harumframt viðmerkti nevndin, at ein stór grein á einum træi longur niðri í kirkjugarðinum
vaksur inn á Bakkaveg 25, matr.nr. 202, og kann elva til skaða á privata ogn. Nevndin mælti
eisini til at henda grein verður burturbeind.
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini tann 25. mai 2022
um at flyta upphædd, mett til kr. 50.000, frá Gjógvaráætlanini til kirkjugarðarnar. Nevndin
tekur undir við at flyta játtanina sum omanfyri skrivað. Treytað av at Vestmanna Bygdarráð
tekur undir við ætlanini um at burturbeina trøini.

Viðv. 94
Uppskotið frá Trivnaðar- og Umhvørvisnevndini og tilmælið frá Fíggjarnevndini varð
einmælt samtykt.
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