
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 14. desembur 2022, kl. 17.00 

Áðrenn fundin greiddi Bjørg á Rógvi, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt mál 
innkomið. 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. 161. 
 
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hava Anja 
Haldansen og Pauli T. Petersen, boðað frá, at teimum bórust frá at møta á fundinum. 1. 
tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 12. desembur, og játtaði at møta. 2. 
tiltakslimur Elsi Christiansen fekk fundarboð tann 12. desembur, men fekk ikki møtt. 
 
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 tiltakslimunum. 

 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 159 
Áseting av almennu fundardøgunum fyri 2023 
J.nr. 22022-3-2022 
 
Bjørg á Rógvi, borgarstjóri, heitti á bygdarráðið um at áseta almennu fundardagarnar hjá 
Vestmanna Bygdarráð fyri 2023 til hesar: 
 
 26. januar 31. august 
 23. februar 28. septembur 
 30. mars 26. oktober 
 27. apríl 23. novembur 
 01. juni 14. desembur 
 22. juni  
 
Fundirnir eru hósdag og byrja kl. 1700. 
 
Viðv. 159 
Bygdarráðið samtykti einmælt almennu fundardagarnar fyri 2023 
 
 
 
 
 



Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 14. desembur 2022, kl. 17.00 

Mál 160 
Endurskoðað fíggjarætlan fyri 2022 til 2. viðgerð 
J.nr. 30102-1-2021 

Bygdarráðið samtykti á fundi tann 26. oktobur 2022 endurskoðaðu fíggjarætlanina fyri 
Vestmanna kommunu við 1. viðgerð. 

Viðv. 160 
Bygdarráðið samtykti einmælt endurskoðaðu fíggjarætlanina fyri 2022 við 2. viðgerð. 

 
 
 

Mál 161 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini um at leggja á í rør og tvey parkeringsøki. 
J.nr.: 30102-1-2022 

Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. desembur 2022 mál um arbeiðini: 
- at leggja á í rør við niðaraveg    kr. 197.375 
- at gera P-økið nr. 1 við Fjalsveg nærhendis matr. 337c kr. 133.500 
- at gera P-økið nr. 2 við Fjalsveg nærhendis matr. 298b kr. 238.500 

 
Sambært Articon er ikki gjørligt at byrja hesi arbeiðið fyrr enn í 2023. 
 
Fíggjarnevndin mælir tí til, at arbeiðini kunnu gerðast í 2023, og at samlaða játtanin á kr. 
569.375 kann fara av løgujáttanini til vegir og kloakk. 

Viðv. 161 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt 

 
 
 
 
 
Bókin lisin.     Fundurin lokin kl. 18:35 
 
 
Sign.: 
 
 Bjørg á Rógvi                   Sára Jógvansdóttir                    Eyðun Hansen 
 
          Laila Haldansen                 Ingi Olsen                                 John Zachariassen 


