Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 12. desember 2006, kl. 1800.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli Trond Petersen, Jógvan Emil Nielsen,
Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 168.
Umbøn frá Jákup Oluf Hansen um farloyvi frá bygdarráðsarbeiðinum frá 1. desember 2006 til
31. mai 2007.
J. nr. 2005-406
Tiltakslimurin Jógvan Emil Nielsen hevur við skrivi, dagf. 6. desember 2006, fingið fundarboð.
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.
Viðv. 168.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Jógvan Emil Nielsen sum tiltakslimi.
Bygdarráðið samtykti somuleiðis einmælt at velja Jógvan Emil Nielsen í somu nevndarsessir, sum
Jákup Oluf Hansen frammanundan hevur havt.
Mál 169.
Áseting av almennum fundardøgum fyrra hálvár 2007.
J. nr. 2005-413
Skotið verður upp, at almennu fundardagarnir verður hesar dagar: 23. januar, 27. februar, 27.
mars, 24. apríl, 29. mai og 26. juni.
Viðv. 169.
Uppskotið einmælt samtykt.
Mál 170.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til áheitan frá Remi Thorleifsson um loyvi til at keypa ogn
kommununnar innanfyri grundstykki hansara matr. nr. 282v. Ognin er partur av matr. nr. 282a.
J. nr. 2005-399
Bygdarráðið samtykti á fundinum 14. november 2006 at beina málið aftur í Teknisku Nevnd.
Nevndin mælir til ikki at ganga áheitanini á møti við niðanfyri nevndu grundgevingum:
o fyri ferðslutrygdina eigur útsýnið um svingið at tryggjast og gerast betri, enn útsýnið er nú.
o tað er ikki skylda hjá kommununi at tryggja, at umsøkjarin kann fáa atgongd og byggja
bilhús í stovuhædd.
o tað er møguligt hjá umsøkjaranum við at velja aðrar møguleikar at byggja bilhús í
stovuhædd.
Viðv. 170.
Pauli T. Petersen legði fram uppskot um at beina málið aftur í nevnd.
Uppskotið samtykt við tveimum atkvøðum fyri og einari ímóti.
Marjun S. Olsen atkvøddi ímóti, ímeðan Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Øssur Christiansen og
Jógvan Emil Nielsen atkvøddu blankt.
Mál 171.
Tilmæli frá Havnarnevndini til umsókn frá Sp/f Skúvadal um støðupláss í grótbrotinum í
Stóragerði til at seta bátin “Froy” á ta tíðina, hesin ikki er í vinnu.
Eisini verður søkt um loyvi til at leggja bátin fyri teym í bátahylinum.
J. nr. 2005-408
Nevndin mælir til
o at leiga Sp/f Skúvadal neyðugt lendi í grótbrotinum.
o at Vestmannahavnar Havn tekur støðu til, um báturin kann leggjast fyri teym í bátahylinum.
o at byggilinjan niðaneftir verður 26 metrar frá garðinum og omaneftir minst 6 metrar frá
garðinum.
o at teir, sum leiga og byggja, fyri egnan kostnað kunnu gera portur í garðin.
Viðv. 171.
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 172.
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Jóhan J. Jakobsen í samband við ætlaða neystabygging á
matr. nr. 23g.
J. nr. 2005-412
Nevndin mælir til geva loyvi til at flyta neystaøkið, men at hetta er treytað av, at umsøkjarin ger
tað eins væl gongt oman ímillum matr. nr. 23g og 23k, sum tað í dag er ímillum matr. nr. 23g og
28a.
Viðv. 172.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 173.
Tilmæli frá Mentunarnevndini til áheitan frá Vestmanna Skúla um loyvi til at keypa “smartboard”
til undirvísingina.
J. nr. 2005-414
Nevndin mælir til at játta skúlanum 30.000 kr til at útvega “smartboard” fyri.
Viðv. 173.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at upphæddin verður játtað av íløgukontuni til
teldukeyp til skúlan.
Mál 174.
Viðgjørt fyri afturlatnari hurð.
Ymist.
Mál 175.
Innlendismálaráðið hevur kravt eina útgreinging av íløgunum á fíggjarætlanini fyri 2007.
J. nr. 2005-367
Karl A. Olsen legði fram uppskot um útgreining av íløgunum.
Viðv. 175.
Uppskotið einmælt samtykt.
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