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Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: FW: Guðnýjarbraut 4 , Njardvik

 
 
 
Góðan dag.  
Ég heiti Sylwia Rabiczko. Maðurinn minn, Piotr Zambrzycki erum eigendur hússins sem er hjá 
Gúðnýjarbraut 4 í Njarðvík. Það er land sem er a milli Gúðnýjatbraut 4 og Stapagötu 20 sem að hefur vakið 
athyglina okkar og viljum við óska eftir lóðarstækkun og kaupa eða þá leiga þetta svæði. Okkur langar að 
hugsa vel um það og leggja nokkur tré þarna.  
Ég sendi meðfylgjandi skjal með þessum pósti þar sem ég hef merkt hvaða lóð ég ég að tala um 
nákvæmlega. 
Kær kveðja, Sylwia og Piotr 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Vigdís Viggósdóttir <vigdisv@simnet.is>

Sent: þriðjudagur, 7. júní 2022 13:46

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: RE: Stapakot 1, lóð.

Já og takk fyrir ábendinguna,  sé núna að ég hef algerlega misskilið lóðamörkin. Þetta er skrítin skipting, ég 
hélt að við ættum lóð niður að Guðnýjarbraut.. en samkvæmt kortinu á bærinn rönd meðfram allri götunni. 
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að nýta hana eða ganga frá til framtíðar?  
Kv Vigdís  
 
7. jún. 2022 13:43 skrifaði Vigdís Viggósdóttir <vigdisv@simnet.is>: 
Sæll Gunnar, ég er búin að fá brefið varðandi umsókn nágranna minna um stækkun lóðar. Ég er ennþá að 
vonast eftir að geta selt þann hluta lóðar okkar sem stendur við Guðnýjarbraut samhliða þessum 
þríhyrningi sem þau sækja um sem viðbót. Mér finnst það besta leiðin til að nýta þetta svæði. Vantar svo 
að fá skýr svör, ertu að skoða þann möguleika? Ég þekki konu sem hefur áhuga að skoð þennan valkost, er 
er að spá í 200 fm hús. Ég veit ekki hvort plássið leifir það. 
Með von um svar sem fyrst, kveðja Vigdís  
 
30. maí 2022 09:32 skrifaði Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>: 

  

  

Kveðja 
__________________________________________ 
Gunnar Kr Ottosson arkitekt 

Skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar 

  

Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ 
Netfang /  e-mail            gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is   
Sími /telephone              +354 421 6700 
Veffang                          reykjanesbaer.is 
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From: Vigdís Viggósdóttir <vigdisv@simnet.is>  
Sent: föstudagur, 20. maí 2022 14:15 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Cc: villi7769@gmail.com 
Subject: Stapakot 1, lóð. 
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Sæll Gunnar, 

Mig langar að ræða við þig um eignarlóðina Stapakot 1. Innri Njarðvík.  

Jafnvel mögulega sölu á þeim hluta hennar sem snýr að Guðnýjarbraut. Ég hef séð hjá ykkur teikningu að 
götumynd þar sem gert var ráð fyrir 3 húsum hér í landi Stapakots 1. Langar að fá upplýsingar varðandi 
þann möguleika, einnig að fá skýr lóðarmörk.  

Fyrri eigandi Stapakots 1, Hafdís Hill sagði okkur að  land Stapakots 1 lægi meðfram Guðnýjarbraut, upp 
og  meðfram Stapagötu s.s. hornlóð. En samkvæmt korta teikningu inná vef Reykjnesbæjar á netinu þá 
virðist smá fleigur af landinu vera í ykkar eigu. Mér þætti vænt um að fá þetta á hreint, ef Reykjanesbær á 
þennan hluta af landinu þá væri gott að fá að sjá pappíra sem sanna þessi landkaup, fá að sjá það svart á 
hvíti,  á pappír, til að eyða öllum misskilningi af okkar hálfu, nú eða fá það leiðrétt og staðfest að þessi 
fleygur tilheyri Stapakoti 1. 

Hlakka til að koma og spjalla við þig um þessi mál. 

  

Bestu kveðjur. 

Vigdís Viggósdóttir Stapakot 1 

Stapagötu 20  

Innri Njarðvík  

Sími 8601290. 

 
 




