Fundarskrá hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 28. juni 2018, kl. 1900
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Símin Jákup Højsted, Ingi Olsen, Laila
Haldansen, John Zachariassen, Herit Magnussen og Øssu
Christiansen
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði
Durita á Heygum tann 24. juni 2018 frá, at henni barst frá at møta á fundinum. Tiltakslimurin
á Vestmannalistanum Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 25. juni, og játtaði at møta.
Somuleiðis boðaði Eyðun Hansen tann 25. juni 2018 frá, at honum barst frá at møta á
fundinum. Tiltakslimurin á Borgaralistanum Hilbert Elisson fekk fundarboð tann 25. juni, men
hann gav avboð. Síðani fekk Símin Jákup Højsted fundarboð, og hann játtaði at møta.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimum eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingarnar av Øssuri Christiansen og Símin
Jákup Højsted sum tiltakslimir.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 88
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Elinbog Didriksen og Malan Henriksen um víðkan
av sethúsaøki á matr. nr. 3a innan fyri Gerðisheygg fyri at kunna býta hendan lutin frá luti úti
á Stíggj.
J.nr. 01.02.00-3-18
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 14. juni 2018 umsókn frá Elinbog Didriksen og Malan
Henriksen um víðkan av sethúsaøki á matr. nr. 3a innan fyri Gerðisheygg fyri at kunna býta
hendan lutin frá luti úti á Stíggj.
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti. Nevndin heldur ikki, at byggisamtyktin skal
brúkast sum eitt amboð til sundurbýti av ognum, men til at skipa bygdina við.
Viðv. 88
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 89
Tilmæli frá Havnarnevndini um áheitan frá Jákup Martin Andreasen og Birgir Waag
Høgnesen um loyvi til at umsita parkeringsplássið til húsvognar við “Undirhúsið”.
J.nr. 05.09.00-1-18
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 12. juni 2018 áheitan frá Jákup Martin Andreasen og
Birgir Waag Høgnesen um loyvi til at umsita parkeringsplássið til húsvognar við “Undirhúsið”.
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið um avtalu við ískoyti og viðmerkingum frá Christian
Andreasen, advokati, og við ískoyti um, at húsvognarnir skulu verða skásettir fyri at kunna
standa á økinum.
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Viðv. 89
Bygdarráð var samt um at skoyta upp í tilmælið at áseta eitt leigugjald á kr. 15 fyri fermeturin,
sum er tað sama sum fyri líknandi leigulendi og at broyta grein 7 til, at royndartíðin verður 2
ár.
Tilmælið við ískoytinum var einmælt samtykt.
Mál 90
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um stuðul til keyp av bussi til búfólkið á Heiminum á Grønanesi.
J.nr. 20.00.00-1-18
Á bygdarráðsfundinum tann 28. mai 2018 samtykti Vestmanna Bygdarráð at stuðla
áhugabólkinum, sum arbeiðir við at samla pening inn til at keypa buss til búfólkið, við kr.
12.000.
Fíggjarnevndin tók málið uppaftur á fundi tann 20. juni 2018 og samtykti at mæla
bygdarráðnum til at hækka stuðulin við kr. 13.000, so at stuðulin verður tilsamans kr. 25.000.
Viðv. 90
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál 91
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um eldrapolitikk og fráfaringaraldur v.m. fyri starvsfólkini hjá
Vestmanna Kommunu.
J.nr. 81.00.00-1-17
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. juni 2018 uppskot til eldrapolitikk og fráfaringaraldur
v.m. fyri starvsfólkini hjá Vestmanna Kommunu, sum upprunaliga var skotið upp av
Trivnaðar- og umhvørvisnevndini.
Uppskot til eldrapolitikk og fráfaringaraldur v.m. fyri starvfólkini hjá Vestmanna Kommunu
hevur verið til hoyringar hjá starvsfólkunum hjá Vestmanna Kommunu. Tá ið freistin at koma
við viðmerkingum var farin tann 12. juni 2018 kl. 12, var eingin viðmerking komin inn.
Nevndin mælir til at samtykkja uppskotið til eldrapolitikk og reglur um fráfaring og
pensjónsaldur fyri starvsfólkini hjá Vestmanna Kommunu.
Viðv. 91
Tilmælið var einmælt samtykt.
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Mál 92
Tilboð frá forlagið Sprotanum í sambandi við útgávu av minnisriti nú Sprotin fyllir 25 ár.
J.nr. 20.00.00-1-18
Forlagið Sprotin fyllir 25 ár í ár. Í hesum sambandi ætlar Sprotin at geva út eitt minnisrit, sum
kveitir aftur á leiðina, forlagið hevur gingið hesi árini, meðan tey hava fingið orðabøkurnar
skrivaðar og fingið tær at rigga á netinum – umframt útgivið út við 400 bøkur.
Sprotin bjóðar Vestmanna Kommunu at lýsa í minnisritinum, sum verður borið í hvørt hús um
hálvan august. Kostnaðurin fyri eina heilsíðulýsing er kr. 10.000.
Viðv. 92
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at ganga umsóknini á møti.
Uppskotið var einmælt samtykt.
Mál 93
Umsókn frá kappróðrarnevndini hjá VÍF um stuðul í sambandi við Fjarðastevnukappróðurin.
J.nr. 20.00.00-1-18
Kappróðrarnevndin hjá VÍF søkir um stuðul í sambandi við Fjarðastevnukappróðurin. Søkt
verður um stuðul til keypa av medaljum og steypum til ársins Fjarðastevnukappróður. Mett
verður, at kostnaðurin verður uml. kr. 10-12.000. Stuðulin verður nevndur við handanina og
hartil graveraður á medaljunar og steypini.
Viðv. 93
Pauli T. Petersen skjeyt upp at samtykkja at ganga umsóknini á møti. Uppskotið var einmælt
samtykt.
Mál 94
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um 2. viðgerð av máli um eykajáttan á fíggjarætlanini fyri 2018 –
ketil til skúlan.
J.nr. 00.30.10-1-17
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 28. mai 2018 1. viðgerð av máli um at veita
eykajáttan til Vestmanna Skúla, bygningar, á kr. 63.000 umframt mvg á endurskoðaðu
fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 20. juni 2018 og samtykti at mæla bygdarráðnum
til at samtykkja málið við 2. viðgerð.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.00

Sign.:
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