
Hverfisnefnd Naustahverfis 

30. fundur haldinn í Naustatjörn þann 14. Mars 2011 kl. 20.00 

 

Mættir: Anna Sjöfn, Ásdís, Gísli, Hrafnhildur og Ómar. 

Dagskrá: 

 

1. Hrafnhildur segir frá viðræðum sínum við KA menn og bæjarfulltrúa. 

Hrafnhildur hefur farið á fund KA manna og rætt við þá um aðstöðu í hverfinu 
og lagningu Dalsbrautar,  engin  eiginleg niðurstaða var af þeim fundi en málin 
rædd í vinsemd og aðilar sammála um að þörf  sé á viðræðum allra aðila sem 
málið varðar, þar þurfa að ræða saman  fulltrúar KA, hverfisnefnda og  

Akureyrarbæjar. 

Einnig hafði Hrafnhildur hitt Hermann Jón og Höllu Björk, bæjarfulltrúa, í 
opnum viðtalstíma og rætt við þau ýmis málefni hverfisins með áherslu á 
lagningu Dalsbrautar.  Lagði hún mikla áherslu á að það yrði byrjað sem fyrst  
á lagningu Dalsbrautar og fyrsta hluta hennar, frá Miðhúsabraut að 
Skógarlundi,  yrði lokið  eins fljótt og mögulegt er.  Þessi fyrsti kafli mun vera 
mikil samgöngubót fyrir íbúa hverfisins, t.d. fyrir  þá sem þurfa að koma 
börnum á íþróttaæfingar á KA svæðinu og einnig myndi þessi áfangi létta 

mikið á gatnamótum Miðhúsabrautar og Þingvallarstrætis. 

           

2. Ákveðið var að senda inn erindi til Framkvæmdaráðs með ýmsum 
fyrirspurnum. 
 

a) Hver er áætlun bæjarins varðandi áframhaldandi útrýmingu á njóla ? 
b) Hver er áætlun bæjarins varðandi uppbyggingu leikvalla í hverfinu og mun 

hverfisnefndin hafa umsögn þar um ? 
c) Athuga hvort hægt er að setja slá  á göngustíg sem liggur frá Miðhúsabraut að 

Ásatúni, þar sem reynslan sýnir að töluverð bílaumferð  er á þessum 
göngustíg sem skapar mikla hættu fyrir gangandi og hjólandi fólk. 

d) Grennslast fyrir um áætlanir bæjarins um samgöngubætur út að Hömrum, 
hvort til greina kemur að gera veginn ( ómalbikaða hluta Kjarnagötu ) að 
einstefnugötu til suðurs og ítreka nauðsyn þess að samhliða akveginum verði 
gerður upplýstur göngu og hjólastígur.  Gríðarlega umferð gangandi 
vegfarenda er þarna árið um kring, m.a. fara þarna flest öll grunnskólabörn á 



Akureyri ýmist hjólandi eða gangandi á hverju vori, þannig að þörfin á 
úrbótum er mikil. 

e) Ath. hver ber ábyrgð á aðrein frá Miðhúsabraut inn á Bónusplanið, Bónus eða 
Akureyrarbær ?  Eru áætlanir um lagfærinar á þessari aðrein. 
 

3. Ýmis málefni hverfisins rædd. 
 
Að lokum voru ýmis málefni hverfisins rædd, m.a. hvort hægt væri að koma 
innkeyrslum í hverfið einhverstaðar annars staðar fyrir en þær eru núna.  
Vangaveltur um staðsetningu leikvalla og hvernig hægt væri að koma fyrir 
lítilli sleða/skíða/bretta  brekku á hólnum vestan við Brekatún. 
 
Fleira var ekki rætt. 
Fundargerð ritaði 

Anna Sjöfn. 

 

 


