Aðalfundur Hverfisnefndar Lunda- og Gerðahverfis 2009 haldinn þann 30.
september 2009 kl. 20:00 í Lundarskóla.
Aðalfundurinn fyrir árið 2009 var haldin þann 30. september 2009 og voru fundarmenn 15
talsins.
Fundarstjóri var Ingvar Þóroddsson og fundarritari Hermann Karlsson.
Ingvar hóf fundinn á því að kynna störf nefndarinnar síðasta árið. Að því loknu hélt Bryndís
Elfa Valdemarsdóttir kynningarerindi um Nágrannavörslu verkefnið sem Akureyrarbær er að
rúlla af stað í samstarfi við Sjóvá.
Stjórnarkjör var næst á dagskrá og var fyrri stjórn endurkjörin og í hana bættist Ingibjörg
Gunnarsdóttir. Stjórnina skipa því nú,
Ingvar Þóroddsson, ingvarth@fsa..is
Hermann Karlsson, h1@talnet.is
Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, bev@hi.is
Ingibjörg Gunnarsdóttir, ingsagunnars@gmail.com
Varmaður í stjórn,
Ólafur Jónsson, olafur.jonsson@mast.is

Á fundinn mættu þeir Pétur Bolli Jóhannesson og Tómas Björn Hauksson frá Akureyrarbæ og
kynntu þeir stígakerfi bæjarins sem og ræddu önnur skipulag- og umferðarmál. Ræddu þeir
sérstaklega stígakerfi í Lunda- og Gerðahverfi sem og tengingar út og inní hverfið.
Helstu umræðupunktar,
-

-

-

Stefna bæjarins að setja 30 km hámarkshraða á allar götur hverfanna að
Þingvallastræti, Mýrarvegi, Dalsbraut og Miðhúsabraut undanskildum. Samþykkt
frá árinu 2001.
Stefna bæjarins um að fækka akreinum á Þingvallastræti, þ.e. fækka í eina í hvora
átt
Stefna bæjarins um að setja umferðarljós á gatnamót Þingvallastrætis og
Dalsbrautar, ekki hringtorg.
Tómas Björn kynnti að Akureyrarbær væri sífellt að kanna með umferðarhraða og
væri það nú gert með einföldum búnaði sem settur væri upp víðsvegar um bæinn,
festur á ljósastaura og gæfi hann mjög góða mynd af þeim hraða sem væri á
viðkomandi götu. Nefndi hann m.a. að ökuhraði á Skógarlundi og Grenilundi
hefði verið kannaður sérstaklega í sumar og kynnti hann niðurstöðu mælingarinnar
á Grenilundi en kvað niðurstöðuna á Skógarlundi ekki liggja enn fyrir.
Sérstaka frárein, beygjurein, af Skógarlundi til suðurs eftir Mýrarvegi.
Göngu og hjólastíg í Dalsbrautarlegunni óháð því hvort að gatan komi eður ei.
Gróður á gatnamótum
Einnig bar önnur atriði á góma sem ekki verða tíunduð hér

Fundi lokið kl. 21:30.

Fundargerð ritaði,

Hermann Karlsson, ritari

