
35. fundur hverfisnefndar Síðuhverfis haldinn í Síðuskóla 16. október 2008. 

 

Mættir: Guðbjörg, Aðalheiður, Ingimar, Grímur og Geirþrúður 

Dagskrá fundar: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Skipan formanns og röðun í önnur embætti nefndarinnar. 

3. Umfjöllun um endurskoðun á samþykkt fyrir hverfisnefndir. 

4. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð: 

Fundurinn settur, búið var að samþykkja fundargerð en ekki var unnt að undirrita hana að svo 

stöddu.  

 

2. Skipan formanns og röðun í önnur embætti nefndarinnar: 

Guðbjörg Ingimundardóttir tekur að sér formennsku nefndarinnar og Grímur Laxdal 

varaformennsku. Geirþrúður Gunnhildardóttir tekur að sér að vera ritari og skemmtanastjóri. 

Aðalheiður Bragadóttir, Ágústa Ólafsdóttir og Ingimar Eydal eru virkir meðlimir 

nefndarinnar. 

 

3. Umfjöllun um endurskoðun á samþykkt fyrir hverfisnefndir: 

Á fundi vinnuhóps um endurskoðun á samþykkt fyrir hverfisnefndir sem haldinn var 

miðvikudaginn 1. október 2008 var ákveðið að senda eftirfarandi spurningar og hugmyndir 

áfram til hverfisnefnda til umfjöllunar. Svör og umræður nefndarinnar birtast neðan við hverja 

spurningu. 

3.1 Á að fækka hverfisnefndum?  

Hverfisnefnd Síðuhverfis telur ekki ástæðu til þess að búa til stærri eininga en nú þegar eru 

fyrir hendi. Nefndarmenn eru sammála um að skólahverfin eigi að afmarka hverja 

hverfisnefnd fyrir sig. Nefndarmenn telja að smærri mál sem viðkoma tilteknu hverfi kunni að 

hverfa séu einingarnar stærri en þær nú þegar. 

3.2 Á það að koma skýrar fram í samþykktinni að hverfisnefndir séu 

grasrótarsamtök? 

Spurningin gefur glöggt til kynna að hverfisnefndir séu grasrótarsamtök, en hætt er við að fólk 

sé hrætt við að tjá skoðanir sínar vegna þess að það óttast miðstýringu.  

 



3.3 Þarf að samræma fundargerðir hverfisnefndanna? 

Nefndarmenn telja ekki ástæðu til að samræma fundargerðir hverfisnefnda í ljósi þess að 

nefndirnar eru grasrótarsamtök. 

3.4 Á að vera ákvæði í samþykktinni um samvinnu á milli hverfisnefndanna? 

Það er um að gera að halda þeim möguleika opnum að formenn nefndanna hittist einu- til 

tvisvar sinnum á ári og bera saman bækur sínar. Einnig ættu hverfisnefndir að geta sameinað 

krafta sína til þess að einbeita sér að verkefnum sem viðkoma öllum bæjarbúum, ekki bara 

einstaka hverfi.  

3.5 Þarf að skerpa betur á þeim leiðum sem hverfisnefndirnar hafa inn í 

bæjarkerfið? 

Það er um að gera að skerpa á þeim leiðum. Hverfisnefndir eiga að vera vettvangur bæjarbúa 

til þess að koma ákveðnum málefnum á framfæri. 

3.6 Á að bæta við hlutverkum í samþykktina?  

Nefndin myndi vilja sjá aftur þá klausu í samþykktinni að: Hverfisnefnd sé tilkynnt um 

skipulagstillögur, sem varða hverfið sem er í vinnslu hjá bænum, ekki síðar en þegar 

auglýsing um þær birtast í fjölmiðlum. 

3.7 Á að taka einhver hlutverk út úr samþykktinni?  

Nefndarmönnum þykri ekki ástæða til að taka einhver hlutverk úr samþykktinni. 

 

4. Önnur mál 

Hverfisnefnd síðuhverfis hefur hug á því að sameina krafta ýmissa félaga / fólks í hverfinu. 

Nefndarmenn vilja gjarnan útbúa sameiginlegan netfangalista þeirra aðila sem eitthvað eru að 

bardúsa t.d. kórar, grunnskólinn, leikskólar, félag eldri borgara í Lindarsíðu svo eitthvað sé 

nefnt. Hugur er í nefndarmönnum fyrir sameiginlegri hverfisskemmtun ýmissa aðila.  

Nefndarmenn ætla að kynna sér þessi mál og athuga hvort áhugi sé fyrir samstarfi.  

 

Fastir fundartímar Hverfisnefndar Síðuhverfis verða 1. fimmtudag í hverjum mánuði og er 

næsti fundur áætlaður þann 6. nóv. 2008. kl. 20:00. 

 

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið. 

Aðalheiður Bragadóttir 


