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Sæl, 

Meðfylgjandi bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 17. mars 2021, um tillögu 
íbúaráðs Kjalarness um úttekt og úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi er send skipulags- og 
samgönguráði til meðferðar. 

Bestu kveðjur, 

Marta Mirjam Kristinsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4709
martamirjam@reykjavik.is 

 

Reykjavík, 17. mars 2021 
R21030131 

  



Borgarráð 
   
  
  
  
    
  

Efni: 
Tillaga íbúaráðs Kjalarness um úttekt og 
úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi  

0551 
 

Á fundi íbúaráðs Kjalarness þann 11. mars 2021 var lögð fram og samþykkt svohljóðandi 
tillaga íbúaráðs Kjalarness dags. 11. mars. 2021, sbr. 14. lið fundargerðar s.d: 

 Íbúaráð Kjalarness leggur til við borgarráð að gerð verði úttekt á heimreiðum í dreifbýli á 
Kjalarnesi og gerðar úrbætur þar sem þörf er á slíku.  

Greinargerð fylgir tillögunni. 
Samþykkt og vísað til borgarráðs.  

Með hliðsjón af samþykkt um íbúaráð er þess óskað að borgarráð taki tillöguna til afgreiðslu. 

Virðingarfyllst 

Heimir Snær Guðmundsson 
  

Hjálagt: 
Tillaga íbúaráðs Kjalarness um úttekt og úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi  
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Borgarráð

       

Tillaga íbúaráðs Kjalarness um úttekt og úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi

Á fundi íbúaráðs Kjalarness þann 11. mars 2021 var lögð fram og samþykkt svohljóðandi tillaga 
íbúaráðs Kjalarness dags. 11. mars. 2021, sbr. 14. lið fundargerðar s.d:

 Íbúaráð Kjalarness leggur til við borgarráð að gerð verði úttekt á heimreiðum í dreifbýli á 
Kjalarnesi og gerðar úrbætur þar sem þörf er á slíku. 

Greinargerð fylgir tillögunni.
Samþykkt og vísað til borgarráðs. 

Með hliðsjón af samþykkt um íbúaráð er þess óskað að borgarráð taki tillöguna til afgreiðslu. 

Virðingarfyllst

Heimir Snær Guðmundsson
Starfsmaður íbúaráða

     

Hjálagt:
Tillaga íbúaráðs Kjalarness um úttekt og úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi 



R21030131 

Íbúaráð Kjalarness 11. mars 2021: Tillaga íbúaráðs Kjalarness dags 11. mars 2021 um úttekt og 

úrbætur á heimreiðum á Kjalarnesi 

Íbúaráð Kjalarness leggur til við borgarráð að gerð verði úttekt á heimreiðum í dreifbýli á Kjalarnesi 

og gerðar úrbætur þar sem þörf er á slíku.  

Greinargerð 

Heimreiðar í dreifbýli á Kjalarnesi eru víða í mjög bágbornu ástandi. Við sameiningu Kjarnesshrepps 

og Reykjavíkur stóð til að fara í endurbætur á heimreiðum en ekki hefur orðið af slíku. Ekki er alltaf 

ljóst hver telst eigandi heimreiðanna og hafi á þeim viðhaldskvöð. Dæmi eru um að þetta séu gamlir 

sýsluvegir og viðhald þeirra hjá Vegagerðinni en vetrarþjónusta hjá borginni. Viðhaldi þessara 

heimreiða er víða ábótavant og mikilvægt að gerð verði áætlun um úrbætur. 
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