Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 28. november 2006, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup Oluf Hansen, Pauli Trond Petersen,
Øssur Christiansen og Jóhan Hendrik Hansen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Marjun S. Olsen boðaði frammanundan fundinum frá, at tað vegna arbeiði ikki bar henni til at
møta.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 163.
2. viðgerð av uppskot um broytingar í fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2006.
J. nr. 2005-162
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við uppskotinum.
Viðv. 163.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 164.
2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2007.
J. nr. 2005-367
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við uppskotinum.
Nevndin mælir somuleiðis til, at nevndarformenninir gera raðfestingar av íløgunum.
Viðv. 164.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 165.
Tilmæli frá Havnarnevndini til áheitan frá Sp/f Skúvadal um loyvi til at gera grótkast uttanfyri
bátabrúgv teirra og um samstarv við kommununa í hesum sambandi.
J. nr. 2005-378
Nevndin mælir til at svara, at mett verður, at bátarnir hjá Sp/f Skúvadal eftir ávísing frá
Vestmannahavnar Havn kunnu liggja tryggir í øllum veðri.
Mett verður tí ikki rætt í løtuni at fara undir kanningar av møguleikanum fyri at gera grótkast
uttanfyri bátabrúnna hjá Sp/f Skúvadal. Hetta er bæði tí, at eitt slíkt grótkast kann koma at gerast
kostnaðarmikil, og tí at tað ikki er heilt greitt, um eitt slíkt grótkast kann koma at nerva aðra
nýtslu av havnar- og sjóøkinum Inni á Fjørð.
Viðv. 165.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 166.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Elfelagnum SEV um graviloyvi á Leitisvegi í samband
við ætlan um at taka linju niður og leggja kaðal í staðin.
J. nr. 2005-392
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti við vanligum treytum.
Nevndin mælir somuleiðis til, at kommunan leggur gøtuljóskaðal og setur upp nýggj gøtuljós í
samband við arbeiðið.
Viðv. 166.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at Elfelagið SEV asfalterar alt vegastrekkið aftur, eftir at
arbeiðið er gjørt.
Mál 167.
Tilmæli frá somu um møguligt keyp av matr. nr. 233b hjá Mariu á Heygum.
J. nr. 2005-008
Nevndin mælir til, at kommunan gevur eigaranum tilboð uppá ognina, til víddar 457 m2.
Viðvíkjandi burturbeining av garðinum niðanfyri ognina mælir nevndin til at boða frá, at tað,
sambært løgtingslóg nr. 77 frá 12. juli 1984 um bann móti burturbeining av mold, er bannað at
forkoma mold, leiri og øðrum tilfari frá útgrevstri, vegagerð og tílíkum við at koyra slíkt tilfar til
sjós.

Viðv. 167.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Tekniska Nevnd.
Mál 168.
Reglugerð fyri líkvognin.
J. nr. 2005-229
Viðv. 168.
Reglugerðin einmælt samtykt við ískoyti um, at leigan sambært grein 8 verður sett til 500,- kr um
tíman.
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