
HVERFISRÁÐ HÁALEITIS OG BÚSTAÐA 
 

Ár 2017, mánudaginn 20. nóvember, kl. 16 var haldinn 161. fundur hverfisráðs Háaleitis og 
Bústaða. Fundurinn var haldinn í þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis að Efstaleiti 1. 
Viðstödd voru: Kristín Erna Arnardóttir, Gunnar Alexander Ólafsson (varamaður Dóru Magnúsdóttur) 
Sigurður Eggertsson, Elínóra Inga Sigurðardóttir og Snorri Þorvaldsson áheyrnarfulltrúi. 
Starfsmenn og aðrir sem sátu fundinn: Sigtryggur Jónsson framkvæmdastjóri 
þjónustumiðstöðvarinnar og Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnastjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lagt fram bréf, dagsett 8. nóvember 2017, frá umhverfis- og skipulagssviði vegna 

lóðarinnar að Suðurlandsbraut 4-4A. Breytingin varðar kvöð um bílastæði. 
 

2. Lagt fram bréf dagsett 23.október  2017 frá umhverfis- og skipulagssviði vegna breytingar 
á skilmálum deiliskipulags fyrir lóðina nr. 26 við Efstaland. 
 

3. Lagt fram bréf dagsett 13. nóvember 2017 frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þar 
sem óskað er eftir umsögn fyrir 31. 12. 2017 um tillögu að breyttri skipan í hverfisráð fyrir 
næsta kjörtímabil.  
 

4. Fram fer umræða um hverfissjóð en óskað hefur verið eftir umsóknum í sjóðinn. Um er að 
ræða seinni úthlutun og opið er fyrir umsóknir til 1. desember n.k. 
 

5. Lagt fram bréf dagsett 1. nóvember 2017 frá borgarritara með tillögu um stofnun 
hverfissjóðs sem hefur það að markmiði að efla samstöðu og samvinnu íbúa í hverfum 
borgarinnar. Óskað er eftir umsögn hverfisráða um tillöguna, þar á meðal umfang sjóðsins 
og væntanlegar úthlutunarreglur, fyrir 29. nóvember.  

 
Hverfisráð samþykkir svohljóðandi bókun: 

 
Hverfisráð tekur jákvætt í tillöguna og lýsir sig reiðubúið til nánara samráðs við 
stjórnkerfis- og lýðræðisráð um umfang sjóðsins og úthlutunarreglur. 
 

6. Fram fer umræða um ábendingar frá íbúum um losun á ruslafötum í hverfinu.  
 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun:  
 

Hverfisráð Háaleitis og Bústaða óskar eftir því við umhverfis- og skipulagssvið að 
átak verði gert í að tæma ruslafötur í hverfunum enda hafa komið fjölmargar 
tilkynningar til formanns hverfisráðs og þjónustumiðstöðvarinnar  um fullar tunnur  
og ótæmdar . 
 

7. Fram fer umræða um verkefnið Hverfið mitt 2017. 
 

8. Lögð fram tillaga um að sameiginlegur fundur með hverfisráði Laugardals verði 18. 
desember kl. 16.00. 
Samþykkt. 

 

Fundi slitið kl. 17.00 
 

Kristín Erna Arnardóttir 
 

Elínóra Inga Sigurðardóttir Sigurður Eggertsson 
Gunnar Alexander Ólafsson 


