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1 06.10. Jóhannes Árnason  

kt. 140963-2339 

a) Leggur til að gönguleið við KA svæði rétt við 

Dalsbraut, norðan götu að Lundarskóla verði 

breytt þannig að gönguleiðin fari eftir 

slóðanum sem gangandi umferð fer um í dag.  

b) Gerir tillögu um að gatan eða aðkoman að 

Lundarskóla verði nefnd Vaxtarlundur  

c) Gerð er tillaga um að gerbreyta svæði þar sem 

nú er hringtorg við lóðarmörk Lundarskóla þar 

sem ekið er að skólanum. 

Gönguleið 

 

 

Götuheiti 

Aðkoma 

a) Samkvæmt deiliskipulagsuppdrætti er 

skilgreind gönguleið  frá Lundarskóla að 

íþróttasvæði KA sem liggur frá 

lóðarmörkum Lundarskóla og meðfram 

girðingu íþróttasvæðis KA. Með því móti 

er gangandi umferð stýrt inn á gangleið 

meðfram Dalsbraut. 

b) Skipulagsnefnd telur ekki þörf á að gefa 

aðkomu að Lundarskóla sérstakt 

götunafn þar sem skólinn stendur við 

Dalsbraut í dag skv. Þjóðskrá. Nefndin 

óskar eftir við framkvæmdadeild að sett 

verði biðskyldumerki  við aðkomuna að 

Dalsbraut. 

c) Skipulagsnefnd tekur ekki afstöðu til 

innra skipulags lóðar Lundarskóla. 

2 25.10. Elvar Sævarsson  

kt. 111074-3729 

Heiðarlundi 8A 

Hann hefur áhyggjur af hugsanlegu jarðvegssigi 

vegna framkvæmda við knattspyrnuvöllinn og 

bendir á að nýbúið er að fara í framkvæmdir við 

bílaplan á lóð Heiðarlundar 8A. Óskar eftir svörum 

um hver beri ábyrgð á hugsanlegum skemmdum 

s.s. vegna jarðvegssigs sem af framkvæmdunum 

kunni að stafa. 

Jarðvegssig 

 

Lóðarhafa ber að tryggja að framkvæmdir s.s. 

vegna jarðvegsskipta valdi ekki tjóni á 

nágrannalóðum eða mannvirkjum. 

3 07.11. Ármann Hinrik Kolbeinsson  

kt. 2903673959  

Heiðarlundi 6e 

a) Gerð er athugasemd við ljósamöstur og skort á 

upplýsingum varðandi ljós og hávaðamengun. 

Farið er fram á að möstrin verði ekki heimiluð. 

b) Mótmælt er fækkun bílastæða sem þegar eru of 

fá og lagt er í stæði íbúa í nágrenni vallarins. 

Ljósamöstur - hávaðamengun 

 

Bílastæði 

a) Í greinargerð deiliskipulagsins kemur 

fram að við hönnun lýsingar vallarins 

skal þess gætt að lýsing hafi sem minnst 

ónæði fyrir íbúa næst vellinum. Gert er 

ráð fyrir að lampar verði með ljóshlífum 

til að minnka glýju og ljósmengun 

umhverfis völlinn. Með þessu móti ætti 

að vera tryggð að ónæði vegna þessa 

verði sem minnst. 

Skipulagnefnd leggur til að unnar verði 

verklagsreglur um notkun ljósa á 

svæðinu. 
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Við hönnun ljósamastra verði gert ráð 

fyrir að hávaði verði innan leyfilegra 

marka reglugerðar um hávaða nr. 

724/2008. 

b) Í tillögunni er gert ráð fyrir að 

bílastæðum innan lóðar KA fækki um 8 

stæði. Þar sem deildarleikir KA fara ekki 

fram á svæðinu eins og tíðkast hefur má 

ætla að bílastæðaþörfin hafi minnkað og 

ætti því ofangreind fækkun bílastæða 

ekki að koma að sök. 

 


