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Umhverfis- og skipulagsráð
   
  
Borgartúni 12-14 
  
105 REYKJAVÍK 
  

Efni: 
Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar vegna 
battavallar á Landakotstúni

  
  
 

Á fundu íbúaráðs Vesturbæjar þann 16. desember 2020 fór fram umræða um battavöll á 
Landakotstúni, sbr. 5. liður fundargerðar sama dag. Jafnframt var samþykkt að fela formanni 
ráðsins að semja erindi til skipulags- og samgönguráðs með hvatningu um að málið yrði tekið 
upp. Í samræmi við þetta er bréfi formanns íbúaráðs Vesturbæjar hér með komið á framfæri.
 

Virðingarfyllst

Heimir Snær Guðmundsson 
  

Hjálagt:
Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar til skipulags- og samgönguráðs 
Fylgiskjal - Bréf skólastjóra Landakotsskóla um battavöll   
  

   - Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar_ battavöllur landakotstún.pdf

 - Bref-skolastjori-landakotskola-biskup-battavollur.pdf
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VESTURGATA 51 
101 REYKJAVÍK 
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Skipulags- og samgönguráð 

 
Reykjavík,  15. janúar 2021 

 
 
 
Vegna: "Battavallar" á Landakotstúni 
 
 

 
 
Íbúaráð Vesturbæjar faldi formanni ráðsins að senda skipulags- og samgönguráði 
erindi þar sem hvatt er til að hannaður verði boltavöllur (battavöllur) á 
Landakotstúni.  Í viðhengi er bréf frá skólastjóra Landakotsskóla þar sem beðið er 
um að ráðist verði í hönnunina. Samkvæmt okkar upplýsingum þá sér skólinn fyrir 
sér staðsetningu nálægt bílastæðinu á túninu milli Túngötu og Hólavallagötu. 
Beðið er um svör við því hvort að ráðið samþykki um að setja málið í ferli með það 
fyrir augum að fara í framkvæmdina.  
 
Stjórn íbúaráðs Vesturbæjar er sammála því að þörfin í hverfinu er mikil og allt of 
fáir boltavellir séu til staðar fyrir íbúa innan Hringbrautar. Gott væri að samnýta 
slíkan völl með Landakotsskóla. 
 
 

 
með vinsemd og virðingu, 

 
 
 
 
 
 

Birgir Jóhannsson, formaður Íbúaráðs Vesturbæjar 
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