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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Birna Þórðardóttir - HSS <birna.thordardottir@hss.is>

Sent: mánudagur, 4. apríl 2022 09:53

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Cc: Kjartan Már Kjartansson

Subject: FW: Bjartsýn á verkið. 

Sæll Gunnar K. við íbúar Vatnsholts 26 höfum ekki fengið sjáanleg viðbrögð við ósk okkar sem við bárum upp við 
Kjartan Má Kjartansson þann 5. janúar. Kjartan M. sendi síðan bréf á Guðlaug og Gunnar Ellert með yfirskriftinni 
„bjartsýnn á verkið“ Sjá þann póst hér fyrir neðan.  
Þess vegna viljum við biðja þig vinsamlegast um að taka þetta upp á fundi í skipulagráði og tala okkar máli svo verkið 
klárist.  
 
Þessa ítrekun sendum við síðan á Guðlaug og Gunnar Ellert ca. mánuði síðar.  

Góðan dag, mig langar til að vita hvar þetta er statt í kerfinu hjá ykkur Gunnar og Guðlaugur? 
Ekki neitt af þessum merkingum eru sjáanlegar enn. En vonandi verður þetta gert sem fyrst.  

B21.11 Bannað að leggja ökutæki,   
Bannað að leggja bílum í botnlangagötu. Í lögunum er sérstaklega áréttað að ekki megi leggja í 
snúningssvæði í botnlangagötum. Samanber 29. grein laganna. 
  

1. Fleiri og betur staðsettar merkingar um að Vatnsholtið sé botlangi 
2. „Bannað að leggja“ skilti á snúningssvæðið í enda götunnar 
3. Hraðahindrun í formi þrengingar (en ekki upphækkunnar). 

 
Hér kemur svo pósturinn hans Kjartans Más Kjartanssonar. Sem segir allt það sem við erum að fara fram á.  
 

From: Kjartan Már Kjartansson  
Sent: miðvikudagur, 5. janúar 2022 11:05 
To: Gunnar Ellert Geirsson <Gunnar.E.Geirsson@reykjanesbaer.is>; Guðlaugur H Sigurjónsson 
<Gudlaugur.H.Sigurjonsson@Reykjanesbaer.is> 
Cc: Halldóra Guðrún Jónsdóttir <Halldora.G.Jonsdottir@reykjanesbaer.is> 
Subject: Vatnsholt, botlangi og hraðakstur 
  
Sælir 
Íbúar í Vatnsholti 26 komu til mín í morgun og óskuðu eftir aðstoð og aðgerðum að hálfu sveitarfélagsins til að draga 
úr umferð og hraðakstri um þesssa lokuðu götu.  
Þeirra kenning er sú að mikla umferð um götuna, sem m.a. einkennist af mörgum bílaleigubílum (Dusterum) megi 
m.a. rekja til ónógra og illa staðsettra merkinga um að þetta sé lokaður botlangi. Þegar fólk átti sig á því gefi það allt í 
botn til og snúi við.  
Einnig sé vandamál hversu margir leggi bílum sínum á snúningssvæðinu í botlanganum, m.a. til að fara í göngutúr um 
einhverja af þeim 5 gönguleiðum sem hægt er að velja um frá þessum stað, en einnig leigubílstjórar að leggja sig á 
nóttunni o.fl. 
Þau biðja því um eftirfarandi:  

1. Fleiri og betur staðsettar merkingar um að Vatnsholtið sé botlangi 
2. „Bannað að leggja“ skilti á snúningssvæðið í enda götunnar 
3. Hraðahindrun í formi þrengingar (en ekki upphækkunnar). 

Ég lofaði þeim að ég myndi fara yfir þetta með ykkur, sem ég er að gera með þessum pósti, en hvatti þau jafnframt 
til að safna undirskriftum frá íbúum í götunni til að styðja við 3. punktinn hér að framan.  
Hvað segið þið um þetta? 
  

Með kveðju,  
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Kjartan Már Kjartansson                                    
Bæjarstjóri/ Mayor                      
Bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12 
Sími +354 421 6700 
www.reykjanesbaer.is        

 
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.  
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar. 
 
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity  
to which it is addressed. 
  
  




