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Ár 2019 tann 28. februar kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 21. februar 2019 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Eivin Breiðaskarð
Kristian Petersen
Ólavur Larsen
Árant Berjastein
Magni Herason Jøkladal
Sigurð S. Simonsen
Steinfinn Várlíð Jacobsen
Edva Jacobsen
Eyðun á Lakjuni, býráðslimir hevur við telduposti, dagfestur 24. Februar 2019 sum sendur er
býráðslimunum, boðað frá, at hann vegna arbeiðsørindir uttanlanda ikki hevur møguleikar at møta á
býráðsfundinum. Varalimur hansara á lista B Steinfinn Várlíð Jacobsen er tessvegna innkallaður á
býráðsfundin og møtir hansara vegna.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 05/2019.
Uppskot til leigusáttmála við P/F Vónina um uttanumøki.
Vinnunevndin hevur viðgjørt endaligt uppskot til leigusáttmála við Vónina um uttanumøki á fundi 26.
februar 2019, hetta sambært broytingum, sum gjørdar eru í fermeturvíddini, hetta sambært fund
millum býarverkfrøðingin og Hjalmar Petersen, stjóra á Vónini.
Broytingin er, at ein kommunal vegaatkoma verður løgd oman fyri bygningin til eyststa partin av
økinum við eini breidd upp á 5,5 metrar, og hesi viðurskifti bera so við sær, at fermeturvíddin fyri
leigaða økið verður 5.130 m2. Sostatt ávirkar hetta eisini leigukostnaðin pr. ár.
Eisini eru justeringar gjørdar, eitt nú við at leigumálið gongur yvir 30 ár, eins og adressan hjá Vónini
er broytt. Eisini hevur Vónin gjørt viðmerkingar um viðurskifti viðvíkjandi asfalteringini, sum ikki eru
komin upp á pláss, og vísirr felagið til, at leigumálið tekur við tann 01. mars 2019. Eftir at hava tosað
við formannin í vinnunevndini, so er broyting gjørd í leigusáttmálanum, so hesi fær virknað tann 01.
apríl 2019 ístaðin fyri 01. mars h.ár.
Viðgerð í vinnunevndini tann 14. februar 2019:
Uppskot frá fyrisitingini til leigusáttmála fyri uttanumøki hjá P/F Vónini á Enninum varð gjøgnumgingið
á fundi í vinnunevndini tann 14. februar 2019, og vórðu ávísar broytingar gjørdar til fyriliggjandi
uppskot.
Hetta verður broytt samsvarandi og reinskrivað og sent Vónini til møguligar viðmerkingar.
Uppskotið er eftir hetta sent P/F Vónini til møguligar viðmerkingar tann 20. februar 2019 og vendir
felagið aftur við sínum viðmerkingum við telduposti frá Hjalmar Petersen, stjóra sama dag.
Telduposturin er hjálagdur málinum, eins og punkt 1 og 2 eru tikin við í hjálagda broytta uppskoti til
leigusáttmála partanna millum.
Um so verður, at partarnir eru samdir um broytta vídd sambært 1. Reglubroti í uppskotinum til
leigusáttmála, so kunnu broytingar verða framdar um neyðugt, eftir at sjálvur leigusáttmálin er
góðkendur. Hesi viðurskiftu kunnu sostatt møguliga ávirka leigugjaldið í § 3, stk. 2 í uppskotinum.
Avgerð:
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. (8-1). Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian
Petersen, Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal, Sigurð S. Simonsen, Edva Jacobsen og Steinfinn

Várlíð Jacobsen. Ímóti atkvøddi Árant Berjastein. Sosattt er leigusáttmálin partanna millum endaliga
góðkendur av býráðnum.

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.30.
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