Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 14. november 2006, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup Oluf Hansen, Pauli Trond Petersen,
Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 153.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Teknisku Nevnd í samband við endaliga staðseting av og
byggibúning fyri nýggjari brandstøð.
J. nr. 2005-165
Havnarnevndin mælir til, at umsitingin fær loyvi til at gera partneringsavtalu í samband við
byggibúning av grundøki til nýggja brandstøð.
Tekniska Nevnd mælir til at góðkenna staðsetingina og uppskot um marknaumskipan ímillum
matr. nr. 282ay, 282ax, 282aæ og litra “ai” sambært uppskoti frá teknisku deild.
Tekniska Nevnd mælir somuleiðis til at útstykkja sethúsaøkið fram við Hornavegi sambært
uppskoti frá teknisku deild.
Viðv. 153.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 154.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til áheitan frá Remi Torleifsson um loyvi til at keypa ogn kommununnar innanfyri grundstykki hansara matr. nr. 282v.
J. nr. 2005-399
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 154.
Samtykt við 4 atkvøðum fyri og einari ímóti at beina málið aftur í nevnd.
Marjun S. Olsen atkvøddi ímóti og Karl A. Olsen og Jón Mikkelsen atkvøddu blankt.
Øssur Christiansen var ikki við til viðgerðina av máli nr. 155.
Mál 155.
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Jógvan Sigurd Hórðará um gøtuna ímillum grundstykki
hansara, matr. nr. 310x, og grannaognina uttanfyri.
J. nr. 2005-391
Nevndin mælir til at selja eigarunum av matr. nr. 310x og 310w gøtuna fyri 350,- kr/m2.
Viðv. 155.
Tilmælið samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Øssur Christiansen komin aftur á fundin.
Mál 156.
Tilmæli frá Mentunarnevndini í samband við hølisviðurskiftini í skúlanum.
J. nr. 2005-298
Leiðsla skúlans og skúlastýrið hava víst á, at hølisviðurskiftini í skúlanum ikki eru nøktandi.
Nevndin mælir til at seta arbeiðsbólk at kanna hesi viðurskifti og at koma við uppskoti um møguliga útbygging.
Nevndin mælir til at velja Paula Petersen, formann í Mentunarnevndini, Karl A. Olsen, borgarstjóra, ein frá leiðslu skúlans og Helgi Finn Poulsen, leiðandi umsjónarmann, í arbeiðsbólkin, og at
arbeiðsbólkurin sjálvur leitar sær tekniska hjálp.
Viðv. 156.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at ein frá Skúlastýrinum eisini verður valdur í bólkin.

Mál 157.
1. viðgerð av uppskoti um broytingar í fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2006.
J. nr. 2005-162
Viðv. 157.
Uppskotið varð gjøgnumgingið og beint aftur í fíggjarnevndina.
Mál 158.
1. viðgerð av fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2007.
J. nr. 2005-267
Viðv. 158.
Uppskotið varð gjøgnumgingið og beint aftur í fíggjarnevndina.
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