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Reykjavík 22.11.2021 
 
 
 
Útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 3. nóvember 2021 varðandi eftirfarandi 
mál. 
 
Nafnanefnd 
Lagt er fram erindi nafnanefndar, dags. 19. ágúst 2021, þar sem gerð er tillaga að nöfnum gatna 
í Skerjafirði, Ártúnshöfða, Orkureit og annað. 
 
Samþykkt. 
 
Nikulás Úlfar Másson byggingarfulltrúi tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 
 
 
F.h. umhverfis- og skipulagssviðs 
 
 ___________________________                                                   
Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 
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Reykjavík 22.11.2021 
 
 
 
Útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 6. maí 2020 varðandi eftirfarandi mál. 
 
Nafnanefnd 
Lagt er fram erindi nafnanefndar þar sem gerð er tillaga að nöfnum gatna á svæði 2 í 
Elliðaárvogi. 
 
Samþykkt. 
 
 
 
F.h. umhverfis- og skipulagssviðs 
 
 
 ___________________________                                                   
Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 
 
 
 
 
 



 

Bryggjuhverfi



Nafnanefnd 
 

Fundargerð 
 

 

22. apríl 2020 

 

 

 

52. fundur, samskipti fundarmanna fóru fram með tölvupóstum vegna  fjölda- og 

fjarlægðartakmarkana vegna Covid 19 faraldursins. 

 

Þau sem afstöðu tóku: Ármann Jakobsson, Ásrún Kristjánsdóttir, Guðrún Kvaran og Nikulás Úlfar 

Másson. 

 

 

 

Elliðaárvogur, svæði 2 
 

Skipulagshöfundar óskuðu eftir því við nafnanefndina að gera tillögur að nöfnum gatna á svæði 2 í 

Elliðaárvogi. 

Lögð eru til eftifarandi nöfn, sjá nánari staðsetningu á korti: 

 

Álabryggja, Eitilsbryggja, Gautreksbryggja, Geitisbryggja, Hakabryggja, 

Högnabryggja, Lyngvabryggja, Mundilsbryggja og Rökkvabryggja. 

 

 

Nafnanefnd hefur áður lagt til nöfnin Beimabryggja, Buðlabryggja, Endilsbryggja 

Gjúkabryggja og Leifnisbryggja á svæði nr. 1. Um er að ræða sækonungaheiti úr þulum sem 

koma fram í Snorra-Eddu. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Nikulás Úlfar Másson, byggingarfulltrúi 
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Reykjavík 22.11.2021 
 
 
 
Útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 15. janúar 2020 varðandi eftirfarandi mál. 
 
Lykilstígar 
Lagt er fram fundargerð nafnanefndar, dags. 8. janúar 2020 ásamt korti af lykilstígum dags. 
ódags. þar sem lögð er fram tillaga að nöfnum á lykilstíga. Einnig er lögð fram tillaga frá 
nafnanefnd að nafni á hólma við Grænlandsleið. 
 
Samþykkt. 
 
Fulltrúi Pírata, fulltrúi Viðreisnar og fulltrúar Samfylkingarinnar bóka:  
 
Rétt eins og götur og vegir hafa nöfn er eðlilegt að stígar sem ætlaðir eru gangandi og hjólandi 
hafi nöfn. Vel hefur tekist til að okkar mati. Sex ný, falleg nöfn bætast nú við á stígakort 
Reykjavíkur. Sólarleið, Mánaleið, Kelduleið, Bæjarleið, Eyjaleið og Árleið. Við fögnum því. 
 
 
F.h. umhverfis- og skipulagssviðs 
 
 
 ___________________________                                                   
Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 
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Umhverf is- og skipulagssvid
Byg g ing arf u lltr( i Nafnanefnd

Fundargerd

8. jarlinr 2020

51. fundur, haldinn a6 Borgartfni 14, 16. desember 2019, kl. l4:30.

A fundinn meffu: Armann Jakobsson, Gudrtn Kvaran, Asrrin Kristj6nsd6ttir og Nikulis Ulfar
Misson.

Fetta ger6ist:

I Lvkilstiear - heiti
A nrnOi sinum pann25. september 2019 lagdi skipulags- og samgdngur66 til a6 nafnanefrrd yrdi fali6
ad gera tilldgur um nofn 6 eftirfarandi gongu- og hj6lastigum:

a) Stignum medfram Srbraut.
b) Stignurn sem liggur me6fram Agisi6u og i gegnum Fossvog, inn i Elli6arrlrdal.
c) Stfgnurn i gegnum Elli6ar6rdal.
d) Stignurn sern liggur me6fram fr6 Sebraut, i gegnum Geirsnef, og svo Vesturlandsvegi inn f

Mosfellsbre.
e) Stignum sem gengur i frri Bryggiuhverfi, f gegnurn Grafarvoginn og til Mosfellsbrejar,

me6fram sj6.

0 Stigrrum fr6 Nauth6lsvik, me6fram 6skjuhli6 og ni6ur f rni6be Reykjavikur.

LOgd eru til eftirfarandi ndfn, sj6 nr{nar 6 korti:

a) M6nalei0
b) S6larlei6
c) Adei6
d) Kelduleid
e) Eyjaleid
f) Brejarlei6

2 Evia/h6lmi i Ulfars6.
i t<ilvup6sti, dags. 19. mars 2019, gerir H6lmfri6ur F. Larsen tilldgu um pa6 ad litla,,eyjano'i Ulfars6
vi6 Vesturlandsveg fei nafni6 Ketilsey, eftir ft)6ur sinum Katli Lalsen,sem bj6 ad Engi
v/Vesturlandsveg. Hann hafi rekta6 upp pessa ,,€yju" og p6tt afskaplega vrent um hana.

bar sem heiti6 Ketilsey er pegar til i Brei6afir6i og umrredd ,,eyja" ekki vel skilgreind, gerir
nafnanefird ekki athugasemd vi6 pa6, ffrir sitt leyti, a6 umrrdd ,,ayjd" ver6i nefrrd Ketilsh6lmi.

Fleira gert.

Nikulis

tv
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byggingarfulltrrii
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