
Aðalfundur  2 maí 2005. 
8.  fundur 

 
Aðalfundur hverfisnefndar Síðuhverfis  haldin í Síðuskóla  2. maí 2005. 
 Fundarstjóri Helga Eymundsd. 
Skýrsla stjórnar  lesin af formani Elínu Magnúsdóttur, þar kom td., fram að allir í stjórn og 
varastjórn væru virkir í starfi, átta fundir hafa verið haldnir á árinu. Umferða áhyggjur íbúa, 
barnið í brennideppli, þorrablót, fjölskylduráðstefna og staðardagskrá 21 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir ræddi um samskipti unglinga og foreldra. 
Guðmundur Sigvaldason var með lítið erindi sem nefnist vistvernd í verki, hann talaði um að í 
stað þess að skamma yfirvöld væri betra að hver og gerði það sem hann getur í vistvernd því 
að um 265 jarðarbúa eru ábyrgir fyrir 75% af hnignandi umhverfisgæðum. Tilrauna verkefni 
með visthópa er gangi í bænum  5 heimili eru í hverjum hóp og fær hvert heimili handbók til 
að fara eftir. 
Að lokum lýsti Guðmundur ánægju sinni með skýrlslu stjórnar. 
Í jafn fjölmennu hverfi og því sem við búum í var nú frekar lítil mæting, aðeins um 20 íbúar 
sáu sér fært að mæta og eru þá stjórnarmenn taldir með. 
Tveir stjórnarmenn létu af störfum þau Hannes sem flutti burt úr hverfinu og Kristín sem gaf 
ekki kost á sér áfram í stað þeirra koma inn í stjórn Elías Wium og Svala Árnadóttir. 
 
 

9. Fundur haldinn 17. maí 2005. 
 
Mættir: Elín, Helga, Ingibjörg,Elías Sigþór og Dilla 
 
Erindi kom frá bænum hvort við vildum taka að okkur að sjá um smíðavöll fyrir börn á 
aldrinum 8-12 ára í hverfinum,  Ákveðið að kanna áhuga barna með því að útbúa bréf og 
dreyfa til þeirra í skólanum áður en skóla líkur í vor. 
Elín sendi greinagerð um mat á störfum nefndarinnar í byrjun júní  
Skipting verka:   
Formaður   Helga Eymundsdóttir 
                   Elín Magnúsdóttir 
                   Dýrleif Skjóldal 
                   Elías Wium Guðmundsson 
                   Sigþór Heimisson 
Varamenn:  Ingibjörg Magnúsdóttir 
                    Drífa Matthíasdóttir 
                    Svala Árnadóttir. 
 
Fulltrúi frá hverfisnefnd hefur verið boðaður á fund hjá bænum í kringum 8 júní nk. 
Helga kemur til með að fara á hann. 
Fundi slitið. 
 

 
10 Fundur  haldinn 30 ágúst 2005. 

 
Mættir :  Helga, Elín, Ingibjörg, og Svala 
 
Erindi frá hverfisnefnd um að fá sparkvöll í hverfið,  svar er komið frá yfirvöldum og verður 
næsti sparkvöllur staðsettur við Giljaskóla. 



Erindi frá hverfisnefnd um klifurgrind á veggi íþróttahúss, svar hefur ekki borist og verður 
það ítrekað.  
Smíðavöllur var starfræktur í hverfinu og gekk það mjög vel, foreldrar duglegir við nað 
aðstoða börnin í smíðavinnunni. 
Rætt var um skiltin og ætlar að Elín að athuga hvar þau mál standa, ásamt því að senda 
skýrslu stjórnar  til Dagnýjar. 
Athuga hvort hægt sé að fá einhvern  frá umhverfisdeild eða skipulagsdeild til að mæta á 
næsta fund hjá okkur. 
Fundir hjá hverfisnefnd ákveðnir síðasta miðvikudag í hverjum mánuði í Síðuskóla kl. 19,30. 
Fundi slitið 
 


