Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 29. mai 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 55.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um hamping av økinum, har Gamli Skúli stóð.
J. nr. 2005-390
Nevndin samtykti at heita á teknisku deild um at gera kostnaðarmeting ella biðja um tilboð uppá
hamping, og at málið síðani verður lagt fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 55.
Einmælt samtykt at taka undir við alternativum uppskoti 2 frá P/F J&K Petersen Contractors, dagf.
29. mai 2007, uppá 330.000 kr uttan mvg, og at upphæddin verður játtað av íløgukontuni.
Mál 56.
Tilmælir frá somu til uppskot um breiðking av ytsta parti av Garðavegi.
Garðavegi
J. nr. 2005-488
Ein minniluti, Jón Mikkelsen, mælir til, at kostnaðarmeting og útbjóðingartilfar verður gjørt og
arbeiðið síðani boðið út.
Ein meiriluti, Pauli T. Petersen og Øssur Christiansen, mælir til at játta 250.000 kr til arbeiðið, og
at heitt verður á arbeiðstakara um at gera arbeiðið uppá rokning.
Viðv. 56.
Marjun S. Olsen mælti til at útseta málið til seinni fund soleiðis, at kannast kann, um umstøðurnar um sjálvt svingið kunnu gerast betur samstundis sum breiðkað verður, og kostnaðarmeting verður gjørd.
Uppskotið samtykt við 5 atkvøðum fyri einari ímóti og einari blankari. Pauli T. Petersen atkvøddi
ímóti og Karl A. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 57.
Tilmæli frá somu um atgongd til lendini omanfyri Bjargalíð.
J. nr. 2005-418
Fyri at fáa atgongd til lendini omanfyri Bjargalíð, mælir nevndin til at gera geira sum atgongd, og
at bjóða eigarunum fram við vegnum nýggja dagsprísin, sum Búnaðarstovan fyrsta dagin kemur
at áseta.
Viðv. 57.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 58.
Tilmæli frá somu til innkomin tilboð uppá gøtuljós.
gøtuljós
J. nr. 2005-484
Tilboð eru innkomin frá Fa. Hjørleiv Heinesen og el/net uppá ymsar veitingar fyri gøtuljós.
Nevndin mælir til
•
at taka av tilboði frá Fa. Hjørleiv Heinesen uppá tilsamans 349.103 kr uttan mvg,
•
at gera avtalu við Fa. Hjørleiv Heinesen um Niðara Veg, Grótbrotið í Stóragerði og
Gerðisveg, og
•
at samráðast nærri við Fa. Hjørleiv Heinesen um Leitisveg og Havnargøtu.
Viðv. 58.
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 59.
Tilmæli frá Mentunarnevndini um framhaldandi útgrevstur av fornleivdunum
fornleivdunum Úti á Toft.
J. nr. 2005-019
Nevndin mælir til at játta 200.000 kr til framhaldandi útgrevstur, og at tosað verður við Sjómanskvinnuringin um at yvirtaka tann partin av ognini, sum umfatar fornleivdirnar.
Viðv. 59.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 60.
Tilmælir frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini um ábøtur á Ovara Veg á leiðini við Fossá.
J. nr. 2005-482
Tekniska Nevnd mælir til, at HMP Consult verður biðið um at kanna ymsar møguleikar, og at
40.000 kr verða játtaðar til endamálið.
Málið beint í Fíggjarnevndina til tess at ávísa upphæddina.
Fíggjarnevndin mælir til at játta 40.000 kr á kontu nr. 700304: ráðgevingarhjálp.
Viðv. 60.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 61.
Tilmælir frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini í samband við asfalteringina
asfalteringin í ár.
J. nr. 2005-449
Tekniska Nevnd mælir til at skifta kantsteinarnar á Toftavegi, at asfaltera niðanfyri Vest Pack, og
at játtanin til asfalteringina verður hækkað við 50.000 kr.
Málið beint í Fíggjarnevndina til tess at ávísa upphæddina.
Fíggjarnevndin mælir til at hækka kontu nr. 700305: asfaltering við 50.000 kr.
Viðv. 61.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 62.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini í samband við ætlaða kampingplássið Inni á
Fjørð.
J. nr. 2005-333
Havnarnevndin mælir til at halda áfram við samstarvinum við Hjálpirótina, og at játtanin verður
hækkað við 30.000 kr.
Málið beint í Fíggjarnevndina til tess at ávísa fíggingina.
Fíggjarnevndin mælir til at stovna kontu til uttanhýsis ráðgevingarhjálp undir havnarøkinum, og
at upphædd uppá 30.000 kr verður játtað á hesa kontu.
Viðv. 62.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 63.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2006.
J. nr. 2005-481
Nevndin mælir til at góðkenna roknskapin við smærri broytingum.
Viðv. 63.
Tilmælið einmælt samtykt, og roknskapur og grannskoðanarprotokoll undirskrivað.
Mál 64.
64.
Tilmæli frá somu um stuðul til keyp av bjargingarbáti til Vestmanna Sløkki- og Bjargingarlið.
J. nr. 2005-486
Nevndin mælir til at játta írestandi upphæddina, og at stuðulin verður játtaður av nýggjari
íløgukontu undir 700200: kommunalt virksemi.
Viðv. 64.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at upphæddin verður uppá 44.000 kr.

Mál 65.
Frá somu um møguligt keyp av listaverkum.
listaverkum
Nevndin samtykti at leggja málið fyri Bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 65.
Einmælt samtykt at keypa at keypa tveir málningar fyri 4.500 kr fyri hvønn, og at annar verður
fíggjaður av vinarbýarkontuni og hin av kontuni: stuðuningur og aðrar útreiðslur.
Mál 66.
Tilmæli frá somu um støddin á ætlaða røktarheiminum í samband við, at Kvívíkar Kommuna
hevur tikið seg burtur úr ætlanini.
Nevndin mælir til at halda fast við upprunaligu støddina til 24 pláss.
Viðv. 66.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 67.
Tilmæli frá somu um val av bygginevnd í samband við ætlaðu røktarheimsbyggingina.
J. nr. 2005-487
Nevndin mælir til, at Vestmanna Kommuna velur tvey umboð og Nærverkið velur eitt umboð í
eina bygginevnd, og at teknisku leiðarin hjá kommununi verður ráðgevi hjá nevndini.
Viðv. 67.
Samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti at velja Karl A. Olsen í bygginevndina. Karl A. Olsen
atkvøddi blankt.
Samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti at velja Øssur Christiansen í bygginevndina. Øssur
Christiansen og Marjun S. Olsen atkvøddu blankt.

Fundur lokin kl. 2230.
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