
Hverfisráð Kjalarness 
 

Ár 2017, fimmtudaginn 9. nóvember var haldinn 158. fundur hverfisráðs Kjalarness. 
Fundurinn var haldinn í Klébergsskóla og hófst kl. 17.03. Viðstödd voru Sigríður 
Pétursdóttir, formaður, Ólafur Þór Zoega, Eldey Huld Jónsdóttir, Guðfinna 
Ármannsdóttir og Hafsteinn Númason,. Auk þeirra sátu fundinn Sigþór Magnússon 
áheyrnarfulltrúi Íbúasamtaka Kjalarness, Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri 
Miðgarðs ásamt Söru Ósk Rodriguez Svönudóttur verkefnastjóra frístundaráðgjöf 
Miðgarðs og Margrét Richter deildarstjóri fjármála og rekstrar í Miðgarði sem einnig 
ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fram fer umræða um málefni Klébergsskóla.  
 

- Kl. 17:12 tekur Jóna Björg Sætran sæti á fundinum. 
 
Sigrún Anna Ólafsdóttir skólastjóri Klébergsskóla og Bergs á Kjalarnesi, 
tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

 
2. Fram fer umræða um göngustíg við Brautarholtsveg. 

Frestað. 
 
3. Fram fer umræða um nettengingarmál í Kjalarnesi. 

 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Hverfisráð Kjalarness ítrekar óviðunandi stöðu í fjarskiptamálum í 
dreifbýli á Kjalarnesi. Bæði er um að ræða netsamband og 
sjónvarpsútsendingar. Hverfisráðið hvetur borgaryfirvöld eindregið til 
að setja fjármagn í framkvæmdir sem leysa málið, nú þegar 
fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2018 stendur yfir. Hverfisráð Kjalarness 
hvetur borgaryfirvöld til að sjá til þess að ljósleiðari verði lagður í 
dreifbýli á Kjalarnesi hið allra fyrsta og helst á árinu 2018. Síðastliðið 
sumar var hætt að senda út á örbylgjuloftnet fyrir sjónvarp. Við það 
versnaði ástandið mikið á Kjalarnesi og ekki er hægt að una við þá 
þjónustu sem nú er í boði. Sem dæmi þá er nettenging mjög slæm í 
landi Mógilsár og Kollafjarðar og símalínan þar ber ekki ADSL-
tengingu. Íbúar þar og víðar á Kjalarnesi hafa unnið hörðum höndum 
við að fá netsambandið bætt en án árangurs. Eins og kunnugt er hefur 
ríkissjóður varið hundruðum milljóna króna í að byggja upp 
ljósleiðarakerfi í dreifðum byggðum landsins. Þessum fjármunum er 
úthlutað til sveitarfélaga. Þar sem Kjalarnes tilheyrir stóru, öflugu 
sveitarfélagi, sem er Reykjavíkurborg, er ekki talið að svæðið uppfylli 
skilyrði til að fá fé úr þessum sjóðum til að bæta ástandið í dreifbýli 
Kjalarness. Það er því á ábyrgð borgaryfirvalda að hlutast til um að 
þessi mál komist í ásættanlegt horf innan borgarmarkanna.  

 
4. Lagt var fram bréf frá borgarritara, dagsett 1. nóvember 2017, um stofnun 

hverfissjóðs. 
Frestað. 
 

5. Lögð fram útskrift úr gerðarbók umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. október 
2017 varðandi aðalskipulag Reykjavíkur 2019-2030, efnisvinnslusvæði í 
Álfsnesi. 
 

6. Lagt var fram svar, dagsett 27. október 2017, frá Heilbrigðiseftirliti 
Reykjavíkur vegna erindis hverfisráðs frá 19. október 2017. 
 

7. Fram fer umræða um málefni íbúasamtaka Kjalarnes. 



 
Formaður íbúasamtaka Kjalarness leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Rekstrarfélag Fólkvangs óskar eftir stuðningi Hverfisráðs Kjalarness við að 
félagið fái umsjón með Fólkvangi öllum, þar með talin herbergi í vesturenda 
hússins (áður m.a. leikskóli). 

 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Hverfisráð Kjalarness er hlynnt því að leikskólahluti félagsheimilisins 
Fólkvangs verði leigður Rekstrarfélagi Fólkvangs auk eystri hluta hússins 
sem rekstrarfélagið hefur umráð yfir. Félagið fái þannig tækifæri til að nýta 
allt húsið í þágu samfélagsins á Kjalarnesi. Samningar Reykjavíkurborgar 
við rekstrarfélagið hafa verið tímabundnir. Hverfisráðið telur rétt að svo 
verði áfram og að gert sé ráð fyrir endurskoðun á starfseminni að ákveðnum 
tíma liðnum. Telur hverfisráðið það vera heppilegt fyrirkomulag þar sem 
frjáls félagasamtök skipa stjórn Rekstrarfélags Fólkvangs og því geta 
eðlilega orðið breytingar á starfsemi þeirra með stuttum 
fyrirvara.Hverfisráðið hefur gert athugasemdir við stofnskrá 
Rekstrarfélagsins og bent á að í stjórn eiga nú sæti fulltrúar félagasamtaka 
sem virðast óvirk, og hafa ekki haldið aðalfundi. Hverfisráðið hefur hvatt 
Rekstrarfélag Fólkvangs til að breyta samþykktum sínum til samræmis við 
starfsemi virkra félagasamtaka hverju sinni og að hinn almenni félagsmaður 
fái tækifæri til að fylgjast með rekstri hússins. Stjórn rekstrarfélagsins brást 
vel við ábendingum hverfisráðs og hefur breytt samþykktum félagsins m.a. 
að boðað skuli árlega til almenns fundar um málefni Fólkvangs og að 
fulltrúi hverfisráðs eigi rétt til setu með málfrelsi á aðalfundi. Í samþykktina 
vantar þó að skýra betur upp hlutverk Rekstrarfélagsins og gera grein fyrir 
því hvernig fjármunum sé varið. 

 
Fundi slitið kl. 18.50 

 
Sigríður Pétursdóttir 

 
Eldey Huld Jónsdóttir Guðfinna Ármannsdóttir 
Hafsteinn Númason  Ólafur Þór Zoega 


