Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 27. februar 2018 kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Ingi Olsen, Eyðun Hansen, John Zachariassen,
Laila Haldansen, Herit Magnussen og Durita á Heygum
Skrivari:
Maud Poulsen

Ingi Olsen boðaði beint áðrenn kl. 19 frá, at hann fór at vera ov seinur til fundin.
Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt mál
innkomið: brúgvin um Hórðará. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um at loyva, at málið verður
sett á skrá. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. Málið verður sett á skrá sum mál nr. 66.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 60
Tilmæli frá Teknisku nevnd um møguleikan fyri at steingja Dansistovubrekkuna ella annan veg,
tá ið kavi er.
J.nr. 05.00.00-1-18
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 20. februar 2018 møguleikan fyri at steingja
Dansistovubrekkuna ella annan veg, tá ið kavi er.
Nevndin mælir til at gera eina roynd at steingja Sjóvartún til at skreiða á, tá ið kavi er, og
møguliga steingja ein part av Bakkavegi, har Sjóvartún kemur oman.
Viðv. 60
Tilmælið var einmælt samtykt.
Ingi Olsen møttur.
Mál 61
Tilmæli frá Teknisku nevnd um áseting av nøvnum til vegirnar í útstykkingini á Grótbrúgv.
J.nr. 01.02.05-1-18
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 20. februar 2018 mál um áseting av nøvnum til vegirnar í
útstykkingini á Grótbrúgv.
Nevndin mælir til, at vegirnir í útstykkingini fáa navnið Grótbrúgv.
Viðv. 61
Tilmælið var einmælt samtykt.
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Mál 62
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um hækking av kreditti.
J.nr. 00.34.00-1-18
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Kommunu viðgjørdi á fundi tann 21. februar 2018 málið um
hækking av kreditti.
Betri Banki hevur játtað at hækka kredittin við kr. 12 mió., tá ið ynski er um tað frá Vestmanna
Kommunu.
Nevndin mælir til at hækka kredittin við kr. 12 mió, tvs. at hann fer frá kr. 27 mió til kr. 39 mió.
Viðv. 62
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 63
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri
2018.
J.nr. 00.31.10-1-17
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. februar 2018 mál um umraðfesting av fíggjarætlanini
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018.
Nevndin mælir til at flyta upp til kr. 600.000 av kontu 03261135010 Gjáarlon, barnaansing yvir á
kontu 02202235110 Kommunulæknaútreiðslur, læknamiðstøð. Upphæddin skal brúkast til
innbúgv og annað til kjallaran í Heilsumiðstøðini.
Viðv. 63
Á fundinum skjeyt Pauli T. Petersen, borgarstjóri, upp at flyta upp til kr. 300.000 av kontu
03261135010 Gjáarlon, barnaansing yvir á kontu 02202235110 Kommunulæknaútreiðslur,
læknamiðstøð. Upphæddin skal brúkast til innbúgv og annað til kjallaran í Heilsumiðstøðini.
Atkvøtt var um uppskotið hjá Paula T. Petersen, sum var einmælt samtykt.
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmælið.
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Mál 64
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um upploysing av líkvognasamstarvinum millum Sørvágs -,
Vága -, Kvívíkar - og Vestmanna Kommunur.
J.nr. 00.17.15-3-18
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. februar 2018 málið um upploysing upploysing av
líkvognasamstarvinum millum Sørvágs -, Vága -, Kvívíkar - og Vestmanna Kommunur.
Í sambandi við at Seinasta heilsan undirskrivar sáttmálar við kommunurnar í
líkvognasamstarvinum mæla borgarstjórarnir í Sørvágs -, Vága -, Kvívíkar - og Vestmanna
Kommunum til í fyrra lagi at enda líkvognasamstarvið og í seinna lagi at selja líkvognin hjá
samstarvinum til Seinasta heilsan treytað av nøktandi boði frá keyparanum.
Fíggjarnevndin mælir til, at farið verður úr líkvognasamstarvinum millum Sørvágs -, Vága -,
Kvívíkar - og Vestmanna Kommunur treytað av at hinar kommunurnar samtykkja tað sama, og
at farið verður í samstarv við Seinasta heilsan um líkkoyring.

Viðv. 64
Tilmælið var einmælt samtykt við tí ískoyti, at líkvognurin verður seldur til Seinastu heilsan
treytað av nøktandi tilboði.
Mál 66
Tilboð frá Articon upp á brúgv um Hórðará.
Viðv. 66
Durita á Heygum skjeyt upp at taka at tilboðnum frá Articon upp á kr. 2.494.314.
Atkvøtt var um uppskotið hjá Duritu á Heygum. Uppskotið var einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.45
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