Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 27. 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 umframt Jón Rasmussen, tekniskur
leiðari .
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 25.
Tilmæli frá Mentunarnevndini um Gamla Skúla.
Skúla
J. nr. 2001-390
Nevndir mælir til, at Gamli Skúli verður tikin niður, og økið hampa.
Nevndin mælir somuleiðis til, at hetta arbeiðið verður boðið út.
Viðv. 25.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og einari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi ímóti.
Mál 26.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um kloakk eftir Hornavegi – frá seyðahúsi hjá Eyðun av Rógvi (j. nr.
2001-401).
Á fundi í 19. februar 2007 varð samtykti at heita á teknisku deild um at innheinta tilboð og síðani
at leggja málið aftur fyri nevndina.
J. nr. 2005-446
Nevndin mælir til at lata arbeiðsfólkini hjá kommununi gera arbeiðið, og at upphædd uppá
55.000 kr verður játtað til arbeiðið av íløgukontuni til byggibúning.
Viðv. 26.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 27.
Tilmæli frá somu um parkeringsøkini í útstykkingini í Vestri.
J. nr. 2005-448
Nevndin mælir til at leggja parkeringsøkini afturat grundstykkjunum, og at bjóða eigarunum av
matr. nr. 310e og 310f at keypa gøtuna ímillum grundstykkini fyri 350 kr/m2.
Viðv. 27.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 28.
Tilmæli frá somu um asfaltering í 2007.
J. nr. 2005-449
Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá E.M. Asfalt, dagf. 19. mars 2007, men at skoyta uppí,
at asfaltera verður til transformarastøðina innanfyri Gerðisheygg.
Nevndin mælir somuleiðis til, at 100.000 kr verða játtaðar til arbeiðir, sum neyðugt verður hjá
kommununi at gera í samband við asfalteringina.
Viðv. 28.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 29.
Tilmæli frá Havnarnevndini í samband við nýggju brandstøðina.
brandstøðina
J. nr. 2005-165
Nevndin mælir til at játta 500.000 kr av íløgujáttanini til nýggja brandstøð.
Viðv. 29.
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 30.
Tilmælir frá somu í samband við bygging í grótbrotinum í Stóragerði.
Stóragerði
J. nr. 2005-352
Kloakkin.
Ein meiriluti í nevndini, Pauli T. Petersen og Øssur Christiansen, mælir til at geva Sp/f Siggert
Nielsen loyvi til at binda frárenningina frá virkisbygninginum í rørið, sum veitir vatnið frá
rennuni í ovara borði í grótbrotinum.
Ein minniluti, Jón Mikkelsen, mælir til fyrst at kanna eftir, um frárenningin frá virkisbygningum
hjá Sp/f Siggert Nielsen, tá flóð er, kann seta niðan ígjøgnum avvatningarrørið í veitina í ovara
borði í grótbrotinum.
Gøtuljós.
Nevndin mælir til at játta 100.000 kr av íløgukontuni til kommunalt virksemi til útvegan og uppseting av gøtuljósum..
Viðv. 30.
Tilmælið um játtan til útvegan og uppseting av gøtuljósum einmælt samtykt.
Nýtt tilmæli frá Jón Mikkelsen um at leggja kloakkina eftir forskriftunum og at játta 100.000 kr
til endamálið samtykt við 6 atkvøðum fyri og einari ímóti. Pauli T. Petersen atkvøddi ímóti.
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