Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 17. januar 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: Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 1.
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini um dagstovnarnar í summarfrítíðini og ímillum jól og nýggjár.
J. nr. 2005-216
Nevndin mælir til, at stovnarnir verða stongdir í 3 vikur um summarið og ímillum jól og nýggjár,
og at hetta skal fráboðast foreldrunum í góðari tíð frammanundan.
Viðv. 1.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 2.
Tilmælir frá somu um reglugerð fyri eldrasambýlið og navn á hesum.
J. nr. 2005-158
Nevndin mælir til at góðkenna reglugerðina.
Nevndin mælir somuleiðis til at nevna sambýlið fyri “Bólið”.
Viðv. 2.
Tilmælið um reglugerðina einmælt samtykt.
Somuleiðis einmælt samtykt at taka støðu til navnið á eldrasambýlinum á einum seinni fundi.
Mál 3.
Tilmæli frá Mentunarnevndini til umsókn frá Rógva á Rógvu um stuðul til workshop/konsertferð
við jazztrio. Ætlanin er at gera eina rundferð á fólka- og miðnámsskúlum í vetur. Skeiðið er ætlað
næmingum, lærarum og annars øllum sum hava áhuga.
J. nr. 2005-214
Nevndin metir, at hetta er ein umsókn, sum skúlin eigur at taka støðu til, og tí mælir nevndin til
ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 3.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 4.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Elfelagnum SEV um graviloyvi á Hallarvegi og Ovara
Vegi (Inni á Fjørð).
J. nr. 2005-203
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti, men at treytirnar fyri afturgerð verða skerpaðar.
Viðv. 4.
Tilmælið einmælt samtykt við teirri viðmerking, at treytast skal, at asfaltarbeiðið í samband við
arbeiðið á Toftavegi og Ovara Vegi verður gjørt av nýggjum.
Mál 5.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Hanus Zachariassen um loyvi til at útbyggja neystið á matr. nr.
262c.
J. nr. 2005-213
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 5.
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 6.
Tilmælir frá Havnarnevndini um møguliga avtalu við avbygda bátaeigarar um pláss í
bátahylinum.
J. nr. 2005-217
Tekniska Deild mælir til
 at keypa nýggja brúgv at leggja í bátahylinum,
 at gera bindandi avtalu við avbygda bátaeigarar um pláss í bátahylinum,
 at avbygda bátaeigarar afturfyri fáa tryggja pláss í 10 ár
 at avbygda bátaeigarar afturfyri gjalda part av íløguni.
Omanfyri standandi sambært tilmæli frá teknisku deild, dagf. 6. januar 2006, og sambært
sáttmálauppskoti við avbygda bátaeigarar.
Nevndin mælir til
 at taka undir við tilmælinum frá teknisku deild, dagf. 6. januar 2006
 at góðkenna uppskotið um sáttmála við avbygda bátaeigarar.
Viðv. 6.
Tilmælini samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S.
Olsen atkvøddu blankt.
Mál 7.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini um íløgujáttan til tess at økja um bátaplássini í
bátahylinum.
J. nr. 2005-217
Havnarnevndin mælir til, at játtaðar verða 353.210 kr til tess at økja um plássini í bátahylinum.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnarnevndini, og at upphæddin
verður játtað av kontu 700010: íløgur, treytað av, at inngjøld sambært sáttmála við avbygda
bátaeigarar verða goldin inn á somu kontu.
Viðv. 7.
Tilmælini samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S.
Olsen atkvøddu blankt.
Mál 8.
Tilmælir frá somu um el- og vatnveiting til bátabrúgvarnar.
J. nr. 2005-185
Tekniska deild hevur lagt frágreiðing og kostnaðarmeting, dagf. 10. januar 2006, fyri nevndina.
Av tí, at onkrar upphæddir mangla í frágreiðingini og kostnaðarmetingini, mælir Havnarnevndin
til í fyrstu syftu, at játtaðar verða 150.000 kr til útvegan av el-standaraútgerð við kortskipan og
neyðugari telduútgerð til Havnarskrivstovuna.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnar-nevndini, og at upphæddin
verður játtað av kontu 700010: íløgur.
Viðv. 8
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 9.
Tilmæli frá Havnarnevndini um møguliga broyting av reglugerðini fyri bátahylin.
J. nr. 2005-218
Í samband við mál nr. 6, mæla tekniska deild og havnaumsjónarmaðurin til at broyta reglugerðina
fyri bátahylin soleiðis, at avbygda bátaeigarar, sum ikki ynskja at koma undir treytirnar, sum
nevndar eru í samband við mál 6, skulu gjalda 1.000 kr um mánaðin fyri bátapláss.
Nevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá teknisku deild og havnarumsjónarmanninum
um at broyta reglugerðina, men at gjaldið verður sett til 2.000,- kr um mánaðin.
Viðv. 9.
Tilmælið samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen
atkvøddu blankt.

Mál 10.
Tilmæli frá somu til áheitan frá P/F Stubbanum um at hava felagið í huga í samband við
møguliga útfylling av økinum vestanfyri tað øki, sum er játtað at leiga felagnum.
J. nr. 2005-191
Nevndin mælir til at boða P/F Stubbanum frá, um aðrir hava áhuga í økinum, tá hetta einaferð er
uppfylt, og at P/F Stubbin síðani fær ávísa tíðarfreist til at ávísa bráfengis tørv á økinum.
Viðv. 10.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 11.
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Tummas Christophersen vegna Føroya Trol um leiguøkið í
samband yvirtøku av leigumálinum á matr. nr. 216r.
J. nr. 2005-208
Nevndin mælir til at boða frá, at leigaða økið verður asfalterað, tá asfaltering annars stendur fyri
framman í kommununi.
Viðv. 11.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 12
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Talvsambandi Føroya um stuðul til ungdómstelving í
samband við luttøku í norðurlendskari ungdómstelving.
J. nr. 2005-206
Nevndin mælir til at játta 5.000 kr í stuðuli, og at upphæddin verður játtað av kontu nr. 690130:
studningur og aðrar útreiðslur.
Viðv. 12.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 13.
Tilmæli frá somu til umsókn frá FS-Vágum um fíggjarligan stuðul í samband við fótbóltsvenjing í
Vestmanna.
J. nr. 2005-204
Nevndin mælir til at geva loyvi til ókeypis brúk av fimleikarhøllini til venjingina og at játta
4.500,- kr í stuðuli, og at upphæddin verður játtað av kontu nr. 690130: studningur og aðrar útreiðslur.
Viðv. 13.
Tilmælið einmælt samtykt.
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