
BREIÐHOLT





HVERFIÐ MITT

MYND

• Jólaljós í tré milli Efra- og Neðra Breiðholts (var framkvæmt að 
hluta fyrir síðustu jóla og verður bætt við fyrir næstu jól)

• Nýjar ruslatunnur í hverfið (verður fjölgað á völdum stöðum í 
hverfinu m.a. í samræmi við ábendingar íbúa)

• Bætt lýsing á völdum stöðum í hverfinu (bætt við lýsingu á 
tveimur stöðum, annarsvegar við Suðurhóla og hinsvegar við 
Brekkusel)

• Jólaljós við Seljatjörn (var framkvæmt fyrir síðustu jól og mun 
verða sett upp næstu jól)

• Ærslabelgur í Seljahverfi (verður staðsettur í Seljadal, norðan 
við Battavöll nálægt Ölduselsskóla)

• Gróðursetja fleiri tré á völdum stöðum í Breiðholti (verður 
framkvæmt af hverfastöð)

• Fleiri bekki í hverfið (verður fjölgað á völdum stöðum og í 
samræmi við ábendingar íbúa)

• Þrekstigi úr Neðra-Breiðholti upp í Efra-Breiðholt (verður 
staðsettur yfir gömlum óskastígs sem liggur upp frá 
Hjaltabakka) 



HVERFIÐ MITT

MYND

• Trampólíngarður (verður staðsettur við Jaðarsel, milli 
fótboltavallar og gömlu skólagarðanna)

• Ærslabelgur í Efra-Breiðholti (verður staðsettur á miðsvæðinu, 
vestan við Sundlaugina)

• Trjá- og gróðursöfn víðsvegar um hverfið (verður útfært í 
samráði við Hverfastöð)

• Áningarstaður í Elliðaárdal (verður framkvæmdur í tengslum við 
lagningu hjólastígs, fyrir ofan Vatnsveitubrúnna)

• Vatnspóstar verða settir á valda staði í hverfinu (annar verður 
settur í Seljadal fyrir neðan Seljakirkju, hinn við Arnarbakka, 
fyrir neðan þrekstigann)

• Fegra umhverfi í Bakkahverfi og Stekkjahverfi 
• Ærslabelgur í Neðra-Breiðholti (verður staðsettur á miðsvæðinu 

hjá hjólabrautininni)
• Útiborðtennisborð (verður staðsett í Seljadal fyrir neðan 

Seljakirkju)



GÖTUR OG STÍGAR

MYND

Álfabakki verður lengdur meðfram Reykjanesbraut til 
suðurs í átt að Kópavogi: 

• Framkvæmdin felur í sér að framlengja Álfabakka til 
suðurs um 350m í samræmi við nýtt deiliskipulag

• Meðfram Álfabakka verða til nokkrar byggingalóðir:

• Meðfram götu koma göngu-og hjólastígar sem tengjast 
núverandi stígakerfi í kópavogi

• Verkið felur einnig í sér gerð göngustígs neðan við 
Þverársel
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VIÐHALD FASTEIGNA

MYND

Breiðholtsskóli 

• Breytingar í hátíðarsal

• Breytingar á smíðastofu

Ölduselsskóli

• Endurklæða 4. áfanga

• Þakklæðning, rennur og þakkantar

Suðurborg leikskóli

• Klæða gafla

• Gólfhiti



VIÐHALD FASTEIGNA

MYND

Bakkaborg leikskóli

• Gólfhiti

Jöklaborg leikskóli 

• Gólfhiti

Fálkaborg leikskóli

• Breytingar innandyra

Seljaborg leikskóli

• Endurbætur á tengibyggingum



NÝFRAMKVÆMDIR

MYND

Í Mjódd er verið að byggja íþróttahús (Parkethús) á ÍR-
svæðinu sem er 4.220 m² að stærð. Þar af er æfingasalur
um 2.400 m². Húsið er æfingahúsnæði fyrir handbolta og
körfubolta en í húsinu verður einnig aðstaða til að iðka ýmsar
íþróttir bæði til æfinga og keppni.

Allt að 800 áhorfendur geta verið í salnum. Húsið er á
tveimur hæðum en neðri hæð hússins verður að stærstum
hluta niðurgrafin.

Samhliða byggingu íþróttahússins verður gerð tengibygging
við fjölnotahúsið og sameiginlegt anddyri fyrir húsin.

Áætlað er að framkvæmdum ljúki sumarið 2022.



NÝFRAMKVÆMDIR

MYND

Frjálsíþróttavöllur ÍR er tilbúinn og verður tekinn í notkun í
sumar.

Vinnu við yfirborðsfrágang á svæðinu í heild lýkur í haust þ.e.
frágangur með nýbyggingum, bílastæði og jöfnun á
æfingasvæðum vestan og norðan við knatthús.



FRAMKVÆMDIR - UNDIRBÚNINGUR

MYND
• Leikskóli í Völvufelli – Undirbúningur í gangi fyrir 10 deilda 

leikskóla

• Dans- og fimleikahús – undirbúningur í gangi


