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Lykilþráður hvers bæjarfélags !



Lykilþráður hvers 
bæjarfélags !

Öll svið bæjarins og allar stofnanir –
öll fyrirtæki bæjarins - allir íbúar -
þ.e.  við öll !



Lykilþráður hvers bæjarfélags !



Lykilþráður hvers bæjarfélags !

Leik-tón og 
grunnskólar 

Rnb !



Lykilþráður hvers bæjarfélags !

… og svo miklu fleiri sem gera okkur að góðu bæjarfélagi !

Hinsegin Plútó



Hvatagreiðslur hækki og verði sambærilegar og 

hjá öðrum stærri sveitarfélögum landsins.

Hækkuðum hvatagreiðslur úr 35.000 kr. í 40.000 kr. 

í þágu barna ! Árið 2013 voru þær 9.000 kr.

Áherslur ÍT 2020 & 2021





Samstarfssamningar við íþróttafélögin með það 

að markmiði að styðja enn frekar við hlutverk þeirra 

í uppbyggingar- og mannræktarstarfi. 

Áherslur ÍT 2020 og 2021



Hjördís Baldursdóttir –
íþróttastjóri Keflavíkur

Hámundur Helgason 
íþróttastjóri UMFN 



Uppbygging íþróttamannvirkja í samræmi við 

áherslur sem koma fram í stefnumótun 

sveitarfélagsins, skýrslu Capacent og samtali við  

íþróttafélögin. 

• Hafist handa við byggingu á upphituðum og 

upplýstum gervigrasvelli vestan Reykjaneshallar. 

2020 – 2021 

• Aðstaðan við Afreksbraut - hitaveita lögð í 

vallahús. Lokið !

• Keppnisvöllur keyptur fyrir Júdódeild Njarðvíkur, Lokið

Áherslur ÍT 2020 og 2021



Stefnt er að vígslu í maí 2021



Útisvæði Sundmiðstöðvar breytt og gert 

nútímalegra og meira aðlaðandi fyrir fullorðna og 

börn. 

• Áhorfendapallar teknir og settir niður fleiri pottar 

og minni laugar.

• Ný rennibraut.

Áherslur ÍT 2020 & 2021



Stefnt að vígslu í lok 
febrúar 2021



Samþætting skólastarfs við 
íþrótta- og tómstundastarf

• Vinnuhópur 2020 – fjármagn fékkst í fjárhagsáætlun 2021 til að fara 
af stað með verkefnið í haust 



sumar.rnb.is og vetur.rnb.is
heyra þ.a.l. sögunni til…



https://www.youtube.com/ch
annel/UCh0dQtSeX8ovgEAaAU
9I1zQ/videos

Hlekkur á öll 
myndböndin hér að 
neðan☺



Virkjun mannauðs í 
Reykjanesbæ 



Ernuland – Heilsulausnir –
kynfræðsla !



Litið yfir farinn veg…gamalt og 
gott ☺

















2 hljómsveitaraðstöður vígðar

3 hjólabretta aðstöður



Höldum áfram að gera vel ! & gerum það 
saman ! 

Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar !


