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Borgartúni 10-12 – 105 Reykjavík 

 

 

 

Fundur í Stjórn Reykjanesfólkvangs 11. mars  2020. 

Fundur haldinn kl. 17.00 í Lykkju í Borgartúni 12-14 

 

Mættir: Líf Magneudóttir, formaður, Þorvaldur Örn Árnason, Sigurgestur Gíslason, Andri 

Steinn Hilmarsson og Guðmundur Grétar Karlsson.  

Þórður Ingi Bjarnason og Jóna Sæmundsdóttir boðuðu forföll. 

Einnig sat fundinn Óskar Sævarsson og Þórólfur Jónsson sem ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

 

1. Erindi Krýsuvíkursamtaka 

Lagt fram bréf Þórdísar Jóhannsdóttur Wathne framkvæmdarstjóra Meðferðarheimilisins í 

Krýsuvík/Krýsuvíkursamtakanna varðandi verkefnið Krýsuvíkurskóga. Verkefnið fellst í því að 

rækta skóg í nágrenni meðferðarheimilisins. 

Stjórnin telur verkefnið jákvætt og væri upplagt að planta í lúpínubreiður í grenndinni og þá 

sérstaklega birki og víði og önnur lauftré.  Nánara staðarval skal gera í samráði við Hafnarfjörð. 

 

2. Búrfellsgjá 

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags. 19. júlí 2019 um áform um að friðlýsa Búrfell, 

Búrfellsgjá og Selgjá í Garðabæ. 

Stjórnin fagnaði því að ferli friðlýsingar sé að ljúka og gerði ekki athugasemdir.  

 

3. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-25 og nýju deiliskipulagi fyrir 

Leiðarenda  

Lagt fram bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Hafnarfjarðar dags. 5. feb. sl. varðandi ósk um 

umsögn um breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi fyrir Leiðarenda, helli í upplandi 

Hafnarfjarðar. 

Stjórnin gerði ekki athugasemdir og telur að það sé mjög jákvætt að stefnt sé að því að bæta 

aðstæður við Leiðarenda og hvetur til að sem fyrst verði lagfærður vegarspotti sem er  eftir.  

 

4. Ársreikningur 2019 

Lagður fram ársreikningur 2019. 

Samþykkt 

 

5. Skilti í fólkvangnum. 

Landvörður fólkvangsins gerði grein fyrir þörf á lagfæringum og endurgerð á skiltum í 

fólkvangnum. 

Gerð var prufa með að lagfæra skilti sem bæði var bogið og hafði orðið fyrir skothríð og einnig 

var endurgert eitt skilti. 

Mögulega væri endurnýjun skilta verkefni sem sækja mætti fjármagni til úr Framkvæmdasjóði 

ferðamanna. Landvörður mun taka saman áætlun um endurnýjun. 

 

6. Skýrsla landvarðar 

Óskar Sævarsson landvörður fólkvangsins fór yfir skýrslu um starfið 2019. 

 

Fundi slitið 17:45 

Næsti fundur áætlaður 15. apríl. 


