Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 24. apríl 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 36.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til innkomin tilboð uppá tekniska ráðgeving í samband við Niðara
Veg.
Fyrispurningar eru sendir til LBF (Landsbyggifelagið) og HMP Consult um ráðgeving í samband
við gerð av Niðara Vegi.
Tilboð komu inn frá báðum fyritøkunum. Landsbyggifelagið bjóðar sær til at veita teknisku ráðgevingina fyri 200.000 kr, og HMP Consult bjóðar sær til at veita teknisku ráðgevingina fyri
114.800 kr uttan mvg.
Útgreining er ikki gjørd yvir, hvussu nógv fyrivarnini kosta eyka
Nevndin mælir til at taka av tilboði frá HMP Consult uppá 114.800 kr fyri tekniska ráðgevin í
samband við Niðara Vegi.
Viðv. 36.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 37.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Christinu og Jógvan Johannesen um at broyta ella strika
vegføring eftir matr. nr. 276k soleiðis, at møguligt verður at byggja sethús á ognina.
J. nr. 2005-365
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 37.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen atkvøddi blankt.
Mál 38.
Tilmæli frá somu um liðugtgerð av parti av nýggja kirkjugarðinum.
kirkjugarðinum
J. nr. 2005-463
Munnligt tilboð er komið frá K.J. Smíð uppá 50.000 kr fyri íblanding av mold. Harafturat kemur
sandur og koyring – íalt knappar 100.000 kr. Skrivligt tilboð er innkomið frá Johnny Joensen
uppá 125.000 kr uttan mvg fyri alla arbeiðstøkuna.
Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá K.J. Smíð uppá arbeiðið.
Nevndin mælir somuleiðis til at játtaðar verða 100.000 kr av íløgukontuni til arbeiðið.
Viðv. 38.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at skrivlig avtala skal verða gjørd, áðrenn arbeiðið
byrjar.
Mál 39.
Tilmæli frá somu í samband við asfalteringina í ár.
J. nr. 2005-449
Nevndin mælir til, at tá Toftavegur er fresaður, verða gjørdar ljóðkanningar fyri at finna fram til
møguligar lekar. Eru lekar, mælir nevndin til at heimila teknisku deild at útseta asfaltarbeiðið og
at fyrireika arbeiðið at leggja nýggja vatnleiðing.
Í samband við, at Havnar Timburhandil letur deild upp í Vestmanna, mælir nevndin til at kanna
kostnaðin fyri asfaltering av vegnum norðan fyri handilin.
Viðv. 39.
Tilmælið um Toftaveg og part av Ovara Vegi einmælt samtykt.
Einmælt samtykt at játtaðar verða upp til 150.000 kr til asfaltering av vegi og øki norðanfyri
timburhandilin, sum skal lata upp Inni á Fjørð.

Mál 40.
Tilmæli frá somu í samband við trupulleikar av innilokaðari á/ kloakk,
kloakk sum rennur oman ímillum
sethúsini hjá Arvid Petersen og Leivi Sandsdal.
J. nr. 2005-462
Niðari Vegur er breiðkaður fram við RN Maskinverkstaði og fram við sethúsunum hjá Arvid
Petersen og Leivi Sandsdal. Arbeiðið er ikki gjørt liðugt, og m.a. eru tvørrennur ikki gjørdar. Tí
hava trupul-leikar verið av vatni, sum er sett niðanaftur í húsini hjá Arvid.
Nevndin mælir til, at áin og kloakkin verða lagdar í rør og veittar tvørtur um vegin, og at játtaðar
verða 50.000 kr av íløgu-kontuni til hetta arbeiði.
Viðv. 40.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 41.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Jóan Magnus Olsen og
og Poulu Klein um sundurbýti av matr. nr.
55.
J. nr. 2005-453
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 41.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 42.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Sigrid Nielsen og Daniel Rapa um marknaumskipan ímillum
ognir teirra matr. nr. 205ay og 205cs.
J. nr. 2005-456
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 42.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 43.
Tilmæli frá somu um vatnveiting til fiskivinnuskúlan.
J. nr. 2005-278
MAP ráðgevingarstova roknar við, at Vestmanna Kommuna veitir vatn til økið.
Í hesum sambandi metir sløkkiliðsleiðarin, at Vestmanna kommuna eigur at seta upp 2 eyka
brandpostar.
Nevndin mælir til, at kommunan veitir vatn til økið og setur upp 2 brandpostar, og at játtaðar
verða 50.000 kr av íløgukontuni til hetta arbeiði.
Viðv. 43.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 44.
Tilmæli frá somu í samband við graviloyvið til Elfelagið SEV á Leitisvegi.
J. nr. 2005-392
SEV hevur munnliga heitt á kommununa um enn einaferð at viðgera møguleikan fyri at geva
loyvi til at grava eftir miðjuni á vegnum.
Ein minniluti Jón Mikkelsen mælir til at geva SEV graviloyvi eftir miðjuni á vegnum.
Ein minniluti Øssur Christiansen tekur undir við tilmælinum treytað av, at SEV afturfyri asfalterar
allan vegin.
Viðv. 44.
Tilmælið frá Øssur Christiansen samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jón Mikkelsen og
Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 45.
Tilmæli frá Mentunarnevndin til umsókn frá fyriskiparunum av “syngið við”við”-tiltakinum,
tiltakinum sum var
á Bryggjuni í mars.
Vestmanna Kommuna var við í sangheftinum.
J. nr. 2005-465

Nevndin mælir til at stuðla við 3.500,- kr, og at upphæddin verður játtað av kontu nr. 450030:
mentunartiltøk.
Viðv. 45.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 46.
Tilmæli frá somu um Gamla Skúla.
Skúla
J. nr. 2001-390
Nevndin mælir til at taka av tilboði frá J&K Petersen Contractors uppá 115.000 kr uttan mvg
uppá niðurtøku av Gamla Skúla, og at nevndin og tekniska deild saman finna útav, hvussu økið
skal fríðkast og skipast.
Viðv. 46.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 47.
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini um vognarúm til dagstovnin Gjáarlon.
J. nr. 2005-362
Nevndin mælir til at gera vognarúmið eftir ynskjunum frá starvsfólkunum á stovninum.
Nevndin mælir somuleiðis til, at bygdarráðið tekur støðu til innkomin tilboð uppá at gera
vognarúmið.
Viðv. 47.
Tilmælið um at gera vognarúmið eftir ynski frá starvsfólkunum samtykt við 6 atkvøðum fyri og
einari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen atkvøddi ímóti.
Mál 48.
2. viðgerð og tilmæli frá Fíggjarnevndini um broytta íløguætlan fyri 2007.
J. nr. 2005-367
Nevndin mælir til at broyta íløguætlanina, sum víst niðanfyri:
1. Byggibúning
300.000 kr
2. Kommunalt virksemi
1.200.000 kr
3. Teknisk mál
4.800.000 kr
4. Skúla- og mentunarmál
600.000 kr
5. Almanna- og heilsumál
700.000 kr
6. Kommunala umsitingin
300.000 kr
Røktarheim
3.000.000 kr
Tilsamans
10.900.000 kr
Nevndin mælir til, at meiríløgan uppá 4.900.000 kr verður fíggjað við inniogn í peningastovni.
Viðv. 48.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 49.
Tilmæli frá somu til áheitan frá Gunnar Skúvadal um viðmæli frá kommununi til umsókn frá
Vestmanna Tourist Centre um loyvi til skeinking uttandura.
J. nr. 2005-457
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 49.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen atkvøddi blankt.
Mál 50.
Tilmæli frá somu til tilboð frá Knassum uppá nýggja heimasíðuskipan.
heimasíðuskipan
J. nr. 2005-464
Nevndin mælir til at taka av tilboðnum uppá tilsamans 40.300 kr uttan mvg.
Viðv. 50.
Tilmælið einmælt samtykt.
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