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Heiti erindis   lýðræðisbylting borgarinnar 

Málaflokkur:                      Ýmislegt 

Viðtakandi erindis:  Borgarráð 

Efst í málaflokknum:  Já 

Meðal fimm efstu :              Nei 

   

 

Fjöldi með hugmynd: 9 Fjöldi á móti hugmynd: 0 

 

Lýsing: Jaa Reykjavik ja Reykjavík sú yndislega borg.. hvað er hægt að gera fyrir þig? 

Númer 1 að gefa hvefafélögum húsnæði og lóð í hverju hverfissvæði og efla að hverfafélög 

verði stekari og  

 

Rök með hugmynd: 

 

Hús fyrir alla til að hafa samskipti og 

handverk. 

Jaa Reykjavik ja Reykjavík sú yndislega 

borg.. hvað er hægt að gera fyrir þig? 

Númer 1 að gefa hvefafélögum húsnæði og 

lóð í hverju hverfissvæði og efla að 

hverfafélög verði stekari og sjálfstæðari. 

"Húsið" er í norrænum anda félagsmiðstöð 

fyrir alla aldurshópa.. hugmyndin er allir eru 

að læra og allir eru leiðbeinendur á 

mismunandi sviðum... í slíkum húsum á að 

vera hægt að vinna í leir, tré og ull og fleira 

og hafa samræðuhópa og sögustundir og 

fleira og fleira..(.fá rekavið að austan) 

 

 

 

Rök gegn hugmynd: 

 

 

Umræður notenda:  

1. (já ég kom ekki öllu inn sem ég skrifaði að ofan.. hér kemur afgangurinn ... en tré og 

myndhöggvarar eru þeir sem vilja höggva og tálaga og saga við) til dæmis geta 

höggvið til bekki og skúlptúra um allt sitt hverfi og 

2. að hverfafélögin geti haft mikil áhrif á allt sem gerist í hverfinu..að efla hverfafélögin 

svo að þau verði sem sjálfstæðust og sjálfstæð um afkomu og mest allt skipulag innan 

svæðisisns. og að svæðin senda fulltrúa hvert og eitt í borgarstjórn og eða borgarráð...  

altso hér er lýðræði hið nýja.. að hafa fólk með í samráði og hlusta á grasrótina og 

virða vilja íbúanna... í þá áttina ...og gefa þeim færi á að ræða málin og skiptast á 

https://www.betrireykjavik.is/ideas/495-lydraedisbylting-borgarinnar
https://www.betrireykjavik.is/ideas/495-lydraedisbylting-borgarinnar
https://www.betrireykjavik.is/ideas/495-lydraedisbylting-borgarinnar


skoðunum...það fer vel á að borgin ríði á vaðaið með það með þennan skapandi 

mannlega kraft sem þar er í gangi núna.. 

 


