Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 23. januar 2007, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Pauli Trond Petersen, Jógvan Emil Nielsen,
Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 1.
Tilmæli frá Havnarnevndini um liðugtgerð av bingjuplássinum á kaiøkinum.
J. nr. 2005-312
Nevndin mælir til at játta 50.000 kr til endamálið.
Viðv. 1.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at upphæddin verður játtað av íløgukontuni.
Mál 2.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd í samband við útbjóðingarúrslitið av Fjalsvegi.
Fjalsvegi
J. nr. 2005-322
Nevndin mælir til at heimila teknisku deild at føra samráðingar við Byggitek grunda á alternativa
tilboð teirra.
Mælt verður somuleiðis til at taka spreinging og planering av matr. nr. 300d hjá Kjartan Jakobsen
við í samráðingarnar við arbeiðstakaran, um Kjartan rindar fullan kostna fyri hetta arbeiðið.
Viðv. 2.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd.
Mál 3.
Tilmæli frá somu um matr. nr. 233b hjá Mariu á Heygum.
Heygum
J. nr. 2005-407
Nevndin mælir til at taka upp samráðingar við Mariu á Heygum um møguligt keyp av fjørulutinum av matr. nr. 233b við undantak av neystinum og at keypa felan matr. nr. 354a til støddar
583m2 + 2774 m2.
Viðv. 3.
Einmælt samtykt at taka upp samráðingar við Mariu á Heygum um møguligt keyp av fjørulutinum av matr. nr. 233b við undantak av neystinum, og at beina málið um møguligt keyp av
Felanum, matr. nr. 354a, í Fíggjarnevndina til viðgerðar.
Mál 4.
Tilmæli frá somu um Niðara Veg.
Veg
J. nr. 2005-008
Nevndin mælir til at góðkenna, at arbeitt verður áfram við fyrireikingunum at breiðka Niðara Veg
frá ognini hjá Jan Johannesen út til Seglhúsið soleiðis, at arbeiðið kann byrja á heystið 2007.
Nevndin mælir somuleiðis til at játta 250.000 kr til upp-mátingar, lendiskanningar og
projektering.
Viðv. 4.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Teknisku Nevnd.
Mál 5.
Tilmæli frá somu til áheitan frá Remi Thorleifsson um loyvi til at keypa ogn kommununnar
innanfyri grundstykki hansara matr. nr. 282v. Ognin er partur av matr. nr. 282a.
J. nr. 2005-399
Bygdarráðið samtykti á fundinum 12. desember 2006 enn einaferð at beina málið aftur í
Teknisku Nevnd.
Ein meiriluti, Jón Mikkelsen og Øssur Christiansen, mælir til ikki at ganga áheitanini á møti
vísandi til, at
o
fyri ferðslutrygdina eigur útsýnið um svingið at tryggjast og gerast betri enn útsýni er nú
o
tað er ikki skylda hjá kommununi at tryggja at umsøkjarin kann fáa atgongd og byggja
bilhús í stovuhædd.

tað er møguligt hjá umsøkjarnum við at velja aðrar møgu-leikar at byggja bilhús í
stovuhædd.
Ein minniluti, Pauli T. Petersen, tekur støðu á bygdarráðsfundinum.

o

Viðv. 5.
Tilmælið samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Pauli T. Petersen og Jóhan Hendrik Hansen
atkvøddu blankt.
Mál 6.
Tilmæli frá somu um nýggj gøtuljós Inni á Fjørð og Inni á Leiti.
J. nr. 2005-410
Nevndin mælir til at játta 200.000 kr av íløgukontuni til útskifting av gøtuljósum.
Viðv. 6.
Einmælt samtykt at játta 350.000 kr av íløgukontuni til útskifting av tilmæltu ljóspelunum.
Mál 7.
Tilmæli frá somu í samband við samtykt um gerðabýti við Hjartvard
Hjartvard Kjærbæk.
Kjærbæk
J. nr. 2005-182
Nevndin mælir til at játta 350.000 kr av íløgukontuni til byggibúning av grundstykki.
Viðv. 7.
Tilmælið einmælt samtykt.
Øssur Christiansen var ikki við til viðgerðina av máli nr. 8.
Mál 8.
Tilmæli frá somu um gøtuna ímillum matr. nr. 310w hjá Øssur Christiansen og matr. nr. 310x
hjá Jógvan Sigurð Hórðará.
J. nr. 2005-391
Jógvan Sigurð Hórðará hevur boðað frá, at hann ikki er áhugaður at keypa gøtuna fyri 350
kr/m2.
Nevndin mælir til at bjóða Øssuri Christiansen at keypa eftirverandi partin av gøtuni fyri 350,kr/m2.
Viðv. 8.
Tilmælið samtykt við 5 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Hendrik Hansen atkvøddi blankt.
Øssur Christiansen komin aftur á fundin.
Mál 9.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Forlagnum Sprotanum og Plátufelagnum Tutl um
stuðul í samband við útgávu av fløguni “September í bjørkum sum kanska eru bláar” við
yrkingum eftir Carl Johan Jensen.
J. nr. 2005-423
Nevndin mælir til at Bygdarráðið tekur støðu til, um stuðul skal játtast.
Viðv. 9.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Fíggjarnevndina til støðutakan.
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