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Hverfið mitt

Hverfið mitt
Verkefni sem valin voru í íbúakosningu og verða framkvæmd 
á þessu ári í Árbæ:

• Ærslabelgur í Árbæjarhverfi: Eftir samtal og samráð við 
íbúaráðið verður ærslabelgurinn verður staðsettur við 
Ystabæ á milli Árbæjar og Ártúnsholts
•Ævintýra og útivistarsvæði við Rauðavatn: Gerður verður 
áningastaður með grilli og leiktækjum við Rauðavatn
• Fleiri bekki og ruslatunnur á völdum stöðum í hverfinu
•Infrarauðir saunaklefar í Árbæjarlaug: Er í hönnun og 
undirbúningi hjá fasteignastjóra og arkitekt hússins



Hverfið mitt
Hverfið mitt
Verkefni sem valin voru í íbúakosningu og verða framkvæmd á þessu 
ári í Árbæ:

• Vaðlaug í Árbæjarlaug: Er í hönnun og undirbúningi hjá 
fasteignastjóra og arkitekt hússins
• Jólaþorp á Árbæjarsafni: Er í undirbúningi hjá Borgarsögusafni
• Gróðursetja fleiri tré í Norðlingaholti: Gróðursett verður meðfram 
Hólavaði í samráði við hugmyndahöfund
• Ærslabelgur í Norðlingaholt, verður staðsettur leiksvæði fyrir 
neðan Bugðu
• Grænt leiksvæði og æfingatæki í Norðlingaholti, verður staðsett á 
leiksvæði fyrir neðan Bugðu



Götur stígar og lýsing

Grafarholt – Úlfarsárdalur

• Sett verður upp  ný endurbætt LED götulýsing á 
Árbæ 2023
• Framkvæmdir hefjast fljótlega Brekknaás sem er 
nýtt íbúðahverfi í Suður Selás
• Gengið verður frá hljóðmön ásamt tilheyrandi 
stígum á svæðinu milli Breiðholtsbrautar og 
Elliðabrautar
• Sett verður upp LED lýsing í Norðlingaholti
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Austurheiðar

Framkvæmdir árið 2022
• Lyngdalur - bílastæði, leik-og dvalarsvæði–
bílastæðið stækkað, gert verður nýtt leik- og 
dvalarsvæði við bílastæðið og stígakerfið, 
• Skálinni eða Paradísardal - fyrirhugað er að setja 
upp hundaæfingarsvæðið í Skálinni í skógarstíl, 
stígur breikkaður í Skálinni og aðrir stígar lagfærði, 
uppsetning á bekkjum
• Rauðavatn - Uppbygging gerir ráð fyrir leik og 
dvalarsvæði sem hefur tengingu frá bílastæðinu og 
niður að Rauðavatni, teygjusvæði, grillaðstaða, 
bekkir staðsettir niður við Rauðavatn þar sem hægt 
er að upplifa lífríkið og komast líka út á vatnið á 
skauta.
• Merking gönguleiða og upplýsingarskilti, uppsetning 
á vegprestum, nöfn á áfangastöðum á skiltin, 
vegalengd gönguleiða kortlögð ofl.
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Byggingaframkvæmdir

Byggingaframkvæmdir 2022
•Færanlegt húsnæði á lóð Árbæjarskóla fyrir skóla-
og frístundastarf í undirbúningi
• Endurgerð og stækkun á eldhúsi í leikskólanum 
Rauðhól
• Heiðarborg: Undirbúningur við bætta 
starfsmannaaðstöðu



Byggingaframkvæmdir

Stærri viðhaldsframkvæmdir 2022
• Árborg leikskóli: Klæða austurgafl
• Ártúnsskóli: Endurbætur á klæðningu og gluggum
• Kvarnaborg leikskóli: Endurbætur utanhúss
• Rofaborg leikskóli: Gólfhiti
• Norðlingaskóli: Endurbætur á gluggakerfi og 
hurðum
• Ársel félagsmiðstöð: Endurbætur á þakgluggakerfi
• Árbæjarsafn: Endurnýja gafl á ÍR húsi


