Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 20. juni 2006, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup Oluf Hansen, Pauli Trond
Petersen, Øssur Christiansen, Jóhan Simonsen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 80.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um framhald av Fjalsvegi.
Fjalsvegi
J. nr. 2005-322
Nevndin mælir til at brúka 650.000 kr av íløgukontuni í ár, og at seta 650.000 kr av í 2007
og 1 mió kr í 2008.
Nevndin mælir til at bjóða fyrsta partin av arbeiðinum fyri 650.000 kr út skjótast gjørligt.
Viðv. 80.
Skotið varð upp, at 1. og 2. byggistig verða bjóðað út skjótast gjørligt, men at arbeiðið verður
fíggjað yvir 2006 og 2007.
Uppskotið varð samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi
blankt.
Mál 81.
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Jóhannus Jacobsen um møguleikan fyri at keypa
grundstykkini matr. nr. 310h og 310i fyri síðani at byggja eini sethús á tey.
J. nr. 2005-314
Nevndin mælir til ikki at ganga fyrispurninginum á møti.
Viðv. 81.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 82.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Brynhild Olsen um sundurbýti av matr. nr. 260f.
J. nr. 2005-318
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 82.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 83.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Una Zachariasen um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 339b.
J. nr. 2005-317
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti við teirri treyt, at staðsetingin verður ásett av
teknisku deild.
Viðv. 83.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 84.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Tórhild og Siggert Nielsen um loyvi til at gera útbygning
oman úr sethúsum teirra á matr. nr. 205cu.
J. nr. 2005-321
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 84.
Tilmælið einmælt samtykt.

Jón Mikkelsen var ikki á fundinum undir viðgerðini av máli nr. 85.
Mál 85.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Jón Mikkelsen um loyvi til íbinding í Hallarveg í samband
við ætlan um at gera niðankoyring til at seta bilar á.
J. nr. 2005-323
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 85.
Tilmælið einmælt samtykt.
Jón Mikkelsen komin aftur á fundin.
Mál 86.
Tilmæli frá Havnarnevndini til áheitan frá Gunnar og Bjarka Skúvadal
Skúvadal um framhaldandi at
geva Sp/f Skúvadal loyvi til at brúka báta-hylin til ferðafólkabátin Barbaru í samband við
útferðir teirra.
J. nr. 2005-306.
Nevndin mælir til at geva felagnum loyvi til at brúka bátahylin til ferðafólkabátin Barbaru í
samband við útferðir teirra, men at hetta loyvi bert er galdandi til høvuðsárstíðin í ár er
liðug, og at felagið sjálvt skal skapa neyðugar umstøður til tess til fulnar at kunna brúka
brúnna hjá felagnum í næsta ár, herundir kemur eisini møgulig dýping.
Viðv. 86.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 87.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Joan Waag Høgnesen um stuðul í samband við, at
eitt toymi frá Heimamissiónini fer til Ukreina í summar at gera hjálpararbeiði millum børn.
J. nr. 2005-315
Nevndin mælir til ikki at stuðla.
Viðv. 87.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 88.
Tilmælir frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini til tilboð frá Norðoya Bjargingarfelag
uppá fýrverk til Fjarðastevnuna.
J. nr. 2005-301
Mentunarnevndin mælir til at taka av tilboðnum, dagf. 7. juni 2006, uppá tilsamans 20.000
kr, og annars at beina málið í Fíggjarnevndina til tess at ávísa fíggingina.
Fíggjarnevndin mælir til at taka av undir við tilmælinum frá Mentunarnevndina og at
upphæddin verður fíggjað av kontu nr. 450030: mentunartiltøk.
Viðv. 88.
Annað tilboð er komið inn uppá fýrverk til stevnuna
Bygdarráðið samtykti einmælt at játta upp til 20.000 kr, og at Mentunarnevndin tekur støðu
til innkomnu tilboðini.
Øssur Christiansen var ikki á fundinum undir viðgerðini av máli nr. 89.
Mál 89.
Tilmæli frá Mentunarnevndini til umsókn frá Øssur Christiansen um stuðul til átakið við
náttarbussinum.
J. nr. 2005-303
Nevndin metir, at virksemið við náttarbussinum kemur undir vinnuvirksemi, og vísandi til
grein 50 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, kann ein kommuna
einans taka lut í vinnuligum virksemi, um so er, at virksemið tænir einum almannagagnligum endamáli og ikki hevur vinning fyri eyga.
Nevndin mælir tí til ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 89.
Tilmælið einmælt samtykt.

Øssur Christiansen komin aftur á fundin.
Mál 90.
Áseting av almennum
almennum fundardøgum fyri seinna hálvár 2006.
Skotið verður upp, at almennu fundardagarnir seinna hálvár 2006 verða hesar dagar: 29.
august, 26. september, 24. oktober, 14. november, 28. november og 12. desember.
Viðv. 90.
Uppskotið einmælt samtykt.
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