Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 1. mars 2007, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli Trond Petersen, Jógvan Emil Nielsen,
Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen, Marjun S. Olsen og harumframt Jón Rasmussen,
tekniskur leiðari.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Fundurin varð útsettur frá 27. februar til 1. mars. Hetta varð frá-boðað bygdarráðslimunum
umvegis telefonina, og annars lýst í útvarpinum og á heimasíðuni og í talvuni hjá kommununi.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 15.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Elfelagnum SEV um graviloyvi á Leitisveg í samband
við ætlan um at taka linjuna niður og leggja kaðal í staðin.
J. nr. 2005-392
Nevndin mælir til, at Elfelagið SEV bert asfalterar aftur í kaðalveitina, og at hetta skal verða gjørt
av EM-Asfalt.
Nevndin mælir somuleiðis til, at veitin verður grivin í ovara borði.
Viðv. 15.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at fyritøkan, sum skal asfaltera, skal góðkennast av
Vestmanna Kommunu, og at kommunan somuleiðis skal góðkenna arbeiðið.
Mál 16.
Tilmæli frá somu um broytingar í bygdarskipan og byggisamtykt fyri Vestmanna Kommunu.
J. nr. 2005-386
Nevndin mælir til at góðkenna broytingarnar, sum tær hava ligið frammi til alment eftirlit.
Viðv. 16.
16.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 17.
Tilmæli frá somu til fráboðan frá Búnaðarstovuni um áseting av nýggjum prísum í samband við
keyp av landsjørð.
J. nr. 2005-428
Nevndin mælir til at boða frá, at príshækkingin er alt ov høg.
Viðv. 17.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 18.
Tilmælir frá Teknisku Nevnd og Trivnaðarnevndini um nýggja staðseting av røktarheimi í
Vestmanna.
J. nr. 2005-341
Tekniska Nevnd mælir til at staðseta røktarheimið á Grønanesi og at broyta bygdarskipanina
tilsvarandi.
Viðvíkjandi bygging av røktarheimi mælir Tekniska nevnd til at halda áfram við samstarvinum
við Sp/f Selmar Nielsen, arkitektavirkið.
Trivnaðarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Nevnd.
Viðv. 18.
Tilmælið um staðseting einmælt samtykt.
Jóhan Hendrik Hansen farin av fundinum, tí at hann hevur verið partur av øðrum uppskoti um
røktarheimsbygning.
Tilmælið frá Teknisku Nevnd um, at halda áfram við samstarvinum við Sp/f Selmar Nielsen,
arkitektavirkið, einmælt samtykt.
Jóhan Hendrik Hansen komin aftur á fundin.
Uppskot um, at Karl A. Olsen, borgarstjóri, saman við Jón Mikkelsen, formanni í Teknisku Nevnd,
og Øssur Christiansen, formanni í Trivnaðarnevndini, velur bygginevndina, varð einmælt samtykt.

Mál 19.
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini til áheitan frá Dagstovninum
Dagstovninum Gjáarlon um at fáa eitt vognarúm
afturat til stovnin.
J. nr. 2005-362
Nevndin mælir til at játta 500.000 kr av íløgukontuni til nýtt vognarúm.
Nevndin mælir somuleiðis til, at formaðurin í nevndini og tekniski leiðarin saman við leiðsluni á
stovninum í felag finna fram til skilabestu loysnina at gera vognarúmið uppá.
Viðv. 19.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at Bygdarráðið skal góðkenna endaliga uppskotið.
Mál 20.
Tilmæli frá somu til uppskot frá IRF um reglur um rusk og burturkast frá húskjum og virkjum í
limakommunum og reglur um rottangatøming hjá húsarhaldum og virkjum í limakommununum.
J. nr. 2005-435
Nevndin mælir til at góðkenna reglugerðirnar.
Viðv. 20.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 21.
Tilmæli frá somu til munnligan fyrispurning frá Finnboga Joensen vegna Viðalundanevndina um
kommunan hevur ætlanir at stuðla plantusøluni í ár.
J. nr. 2005-382
Nevndin mælir til at skipa plantusøluna sum í fjør, tvs. at játta 30.000 kr til keyp av plantum, og
at tær plantur, sum kommunan ikki ger nýtslu av, verða latnar Viðalundanevndini til at selja
íbúgvunum fyri innkeypsprís.
Nevndin mælir somuleiðis til at lata húskjunum ókeypis plantupakkar sambært tilboði frá
Skógrøkt Landsins.
Viðv. 21.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 22.
Frá Fíggjarnevndini um økta íløgujáttan.
íløgujáttan
J. nr. 2005-367
Uppskot er um at broyta íløguætlanina soleiðis:
1. Byggibúning
2. Kommunalt virksemi
3. Teknisk mál
4. Skúla- og mentunarmál
5. Almanna- og heilsumál
6. Kommunala umsitingin
Røktarheim
Tilsamans
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til 1. viðgerð.

200.000 kr
600.000 kr
4.200.000 kr
500.000 kr
500.000 kr
200.000 kr
3.000.000 kr
9.200.000 kr

Viðv. 22.
Eftir 1. viðgerð varð málið beint í nevndirnar til framhaldandi viðgerð.

Fundur lokin kl. 2120.
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