Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 24. oktober 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 133.
Tilmæli frá Mentunarnevndini til áheitan frá áhugaðum um loyvi til aftur at brúka leðurfótbólt í
ítróttarhøllini.
J. nr. 2005-383
Ein meiriluti, Pauli T. Petersen og Jón Mikkelsen, mælir til fyribils ikki at geva loyvi til at brúka
leðurfótbólt at sparka við í ítróttarhøllini, men at taka málið uppaftur, tá armaturini eru útskift.
Ein minniluti, Jóhan Hendrik Hansen, mælir til ikki at geva loyvi til at brúka leðurfótbólt at
sparka við í ítróttarhøllini.
Viðv. 133.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Mentunarnevndina.
Mál 134.
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini til umsókn frá Malan Stórá, leiðara í Látipípuni,
Látipípuni um eykajáttan í
samband við, at frítíðarstovan flytur í onnur hølir.
J. nr. 2005-379
Nevndin mælir til at játta 15.000 kr í ár, og at upphæddina verður játtað av kontu nr. 542040:
stuðul til trivnaðar- og umhvørvismál.
Nevndin mælir somuleiðis til, at írestandi upphæddin verður fíggjað yvir raksturin komandi ár.
Viðv. 134.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 135.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Heimarøktini/Nærverkinum Vágar/Norðstreymoy um fíggjarligan stuðul til keyp av ítrivstilfari til búfólkini á eldrasambýlinum í Vestmanna.
J. nr. 2005-381
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og at upphæddin uppá 5.000,- kr verður játtað av
kontu nr. 542040: stuðul til trivnaðar- og umhvørvismál.
Viðv. 135.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 136.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd í samband við málið um framhald av Fjalsvegi.
Fjalsvegi
J. nr. 2005-322
Tekniska Deild hevur sent út áheitanir um marknaumskipan til eigarar fram við vegnum.
Nevndin mælir til at góðkenna marknaumskipanirnar.
Viðv. 136.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 137.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Erland
Erland Isaksen um sundurbýti av matr. nr. 114a.
J. nr. 2005-377
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 137.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 138.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Eyðun á Rógvi um sundurbýti av matr. nr. 107a.
J. nr. 2005-384
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.

Viðv. 138.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 139.
Tilmæli frá somu til áheitan frá Ungtemplarafelagnum Heyggi um asfalt til túnið framvið
Dansistovuni og um tilfar til gongubrúgv tvørtur um Hórará.
J. nr. 2005-340
Steingrím Haraldsen hevur vegna Heygg boðað frá, at felagið ikki er áhugað í gøtu niðanfyri
Dansistovuna.
Nevndin mælir til ikki at ganga áheitanini frá Ungtemplarafelagnum Heyggi um tilfar til
gongubrúgv og asfalt á møti.
Viðv. 139.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 140.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Leif Klein um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 8a.
J. nr. 2005-372
Nevndin mælir til at broyta økið omanfyri Bjargalíð til sethúsaøki.
Viðv. 140.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 141.
Tilmæli frá somu um broytingar í bygdarskipanini
bygdarskipanini fyri Vestmanna Kommunu.
J. nr. 2005-386
Nevndin mælir til at leggja tær broytingar fram, sum frammanundan eru samtyktar:
•
víðkan av grundstykkjunum á Hornavegi 31 og 33
•
økið omanfyri Heygasvingið og Inni í Fløtti.
Nevndin mælir somuleiðis til at broyta sethúsaøkið í útstykkingini í Vestri - við endan av ætlaða
vegnum frá Heygalíð og út á kommunala økið uttanfyri - til øki til almennar stovnar og at broyta
almenna økið niðast í útstykkingini aftur til sethúsaøki.
Viðv. 141.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 142.
Tilmæli frá Havnarnevndini í samband við rokning frá Vestmanna Skipasmiðju uppá portur til
garðin í grótbrotinum í Stóragerði.
J. nr. 2005-258
Nevndin mælir til, at Fa. Jóni Durhuus rindar somu upphædd fyri tað eina portrið, sum samsvarar við tilboðsupphæddina fyri eitt portur frá Sp/f RN Maskinverkstaði, og at kommunan
rindar írestandi upphæddina av rokningini frá Vestmanna Skipasmiðju.
Viðv. 142.
Einmælt samtykt, at Fa. Jóni Durhuus rindar 1/7 av verkætlanini fyri tað eina portrið, sum hann
hevur umbiðið eykað, og at kommunan síðani rindar írestandi upphæddina av rokningini frá
Vestmanna Skipasmiðju.
Mál 143.
Tilmæli frá somu til fráboðan frá Sp/f Stubbanum um, at felagið hevur møguleika at keypa
bygningin á matr. nr. 355a, og felagið spyr í hesum sambandi um, hvussu viðurskiftini eru
mótvegis kommununi.
J. nr. 2005-387
Nevndin mælir til ikki at brúka forkeypsrættin í hesum førinum, men at halda fast við avtaluna
ímillum Vestmanna Kommunu og Vestmanna Timburhandil sambært hvørji, Timburhandilin skal
rinda kommununi 650.000 kr, tá Timburhandilin selur bygningin.
Viðv. 143.
Einmælt samtykt ikki at blanda kommununa uppí eina møguliga sølu ímillum Sp/f Stubban og
Vestmanna Timburhandil, men at kommunan ger sín forkeypsrætt galdandi, um hetta vísir seg at
verða ein fyrimunur fyri kommununa.

Mál 144.
Tilmæli frá somu í samband við staðseting av nýggjari brandstøð.
brandstøð
J. nr. 2005-165
Nevndin mælir til, at Bygdarráðið tekur støðu til staðsetingina á komandi fundi.
Viðv. 144.
Eftir munnligari fráboðan frá Vestmanna Sløkkiliði varð einmælt samtykt at staðseta nýggju
brandstøðina uttanfyri maskinhøllina hjá kommununi, og somuleiðis at nýggja støðin kann
leingjast og ábøtur gerast fyri eina upphædd uppá í mesta lagi 400.000 kr.
Mál 145.
Marknaseting ímillum markatalsbygdirnar Vestmanna og Kvívík.
J. nr. 2005-241
Viðv. 145.
Einmælt samtykt at saksøkja Matrikulstovuna og samlaða markatalið í Kvívík í samband við
marknaseting millum markatalsbygdirnar Vestmanna og Kvívík.
Mál 146.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um áseting av kommunuskattaprosenti og barnafrádrátti fyri 2007.
J. nr. 2005-367
Nevndin mælir til at áseta skattaprosentið til 22 og at áseta barnafrádráttin til 3.500 kr fyri hvørt
barnið.
Viðv. 146.
Tilmælið einmælt samtykt.
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