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Palli Jacobsen hevur í skrivið dagfest 3. januar 2015 søkt um loyvið at byggja dur á ogn síni
matr. nr. 468 á Oddafløtti sambært innsendum tekningum. Eisini søkir hann um frávik frá
byggisamtyktini at byggja á stykki minni enn 300 m2. Eisini er ynskið um at byggja nærri
markið enn loyvt er sambært byggisamtyktini. Grannaloyvið er hjálagt.

Tekniska nevnd 22. juni 2015:
Einmælt samtykt at, leggja málið fyri býráðið við tilmæli um at játtað umsóknini.
Vágs Býráð 29. juni 2015:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku nevnd.
[Lagre]
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Mentanarnevndin 15. juni 2015:
Nevndin beinir málið í FN, fyri at kanna um likviditetur er fyri hesi játtan.

Fíggjarnevndin 23. juni 2015:
Tilmælið frá fíggjarleiðaranum:
Í FÆ2015 er “bara” sett av til eitt stuðulsgjald á kr. 300.000 tí tað vistu vit so ella so kom. Nú
hevur grunnurin søkt, um at fáa 2 gjøld á kr. 300.000 í 2015. Játtan er ikki tøk til 2 gjøld.
Tøki peningurin beint nú loyvir einum “eyka” gjaldið til grunnin, men einasta grund til tað, er
at kommunan enn onki hevur goldið til Eldraøki. Ultimo juni 2015 skyldar kommunan
Eldraøkinum einar 6 mió. kr.
Eg haldi kommunan skal hjálpa grunninum alt tað VK kann, og harvið játtað teimum 2
stuðulsgjøld í ár, men at tað seinna gjaldið ikki verður goldið fyrr enn seinni í hesum árinum.
Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarleiðaranum og leggja málið fyri býráðið.
Málið skal hava tvinnar viðgerðir í býráðnum.

Vágs Býráð 29. juni 2015:
Dennis var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan. Varaborgarstjórin leiddi fundin.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, og veita eykajáttan í 2015.
Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]
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