Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 24. august 2022, kl. 19.00

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur
Pauli T. Petersen, borgarstjóri boðað frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er í
farloyvi.1. tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 18. august, og játtaði at møta.
Vísandi til grein omanfyri hevur Laila Haldansen boðað frá, at henni barst frá at møta á
fundinum, tí at hon er sjúkraskrivað. 2. tiltakslimur Elsi Christiansen fekk fundarboð tann 18.
august, men fekk ikki møtt, tí hon er burturstødd.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimum eru loknar. Bygdarráðið
samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av tiltakslimunum.
Áðrenn fundin greiddi Bjørg á Rógvi, virkandi borgarstjóri, frá, at síðani skráin varð løgd, er
eitt nýtt mál innkomið: Uppskot um sáttmála við KT landsins um Landsnet/Skúlanet.
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um at loyva, at málið verður sett á skrá. Eitt samt bygdarráð
gekk áheitanini á møti. Málið varð sett á skrá sum mál nr. 118.

Mál 114
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn um byggiloyvi til íbúðarbygging.
J.nr.: 230022-9-2022
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 15. august umsókn frá Sp/f 30.08.2018 um byggiloyvi
til íbúðarbygging á matr. nr. 258a, Niðari Vegur 33.
Tekniska Nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 114
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt.
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Mál 115
Áheitan frá Kirkjuráðnum og tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um at flyta
minnisvarðan oman til Kirkjuna.
J.nr.: 431002-1-2019
Á fundi tann 25. august 2021 samtykti Vestmanna Bygdarráð at kalla inn til ein borgarafund
um flytan av minnisvarðanum og nýgerð av gamla kirkjugarðinum.
Borgarafundur varð tann 2. juni 2022, og almenna hoyringsfreistin varð tann 1. juli 2022.
Umframt orðaskiftið á borgarafundinum komu átta viðmerkingar til málið um at flyta
minnisvarðan.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann. 16. august 2022 viðmerkingarnar um
møguliga flytan av minnisvarðanum.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri Bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 115
Bygdarráðið samtykti einmælt ikki at flyta minnisvarðan.

Mál 116
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um møguliga umskipan av gamla kirkjugarði.
J. nr.: 431002-2-2022
Á fundi tann 25. august 2021 samtykti Vestmanna Bygdarráð at kalla inn til ein borgarafund
um flytan av minnisvarðanum og nýgerð av gamla kirkjugarðinum.
Borgarafundur varð tann 2. juni 2022, og almenna hoyringsfreistin varð tann 1. juli 2022.
Umframt orðaskiftið á borgarafundinum kom ein viðmerking inn til málið um møguliga
umskipan av gamla kirkjugarði.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann. 16. august 2022 viðmerkingarnar um
møguliga umskipan av gamla kirkjugarði.
Nevndin mælir til, at arbeitt verður víðari við málinum.
Viðv. 116
Vestmanna Bygdarráð samtykti einmælt uppskotið frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini.
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Mál 118
Uppskot um sáttmála við KT landsins um Landsnet/Skúlanet.
J.nr.: 30102-1-2021
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. august 2022 áheitan frá Vestmanna Skúla um at
gerast partur av landsnet/skúlanet við einum árligum gjaldi á kr. 110.000.
Fíggjarnevndin mælir til at ganga áheitanini á møti og at peningurin fyri 2022 kann flytast av
løgujáttanini hjá Mentunarnevndini “Skúlin”, treytað av, at Bygdarráðið kann semjast um eina
hækkan til raksturin hjá skúlanum á fíggjarætlan fyri 2023.
Viðv. 118
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál 117
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð
J.nr.: 501022-1-2022
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