
Stofnun Breiðholtsráðs 25. maí 2012 

Niðurstöður umræðuhópa 

Meginspurning: Hvernig viljið þið nýta Breiðholtsráð til að hafa jákvæð 

áhrif í Breiðholti? 
 

 Nauðsynlegt er að lágmarksþjónusta sé til staðar í hverfinu, slæmt að missa pósthúsið og 

lögregluna úr Mjóddinni. 

 Kirkjan ætti að vera í samstarfi við félagasamtök til að vinna að sameiginlegum markmiðum. 

 Samráð og samstarf er nauðsynlegt við frjáls félagasamtök. 

 Hundaskítur er víða – nauðsynlegt er að þrifa upp eftir hundana. 

 Ánægja er með göngu- og hjólreiðastíga. 

 Gámar eru ekki hreinsaðir nægilega oft, mikill óþrifnaður í kring um gámana. 

 Almenningssamgöngur eru ágætar nema í Seljahverfi. 

 Biðskýli vantar víða. 

 Breiðholtið er fallegt hverfi og nauðsynlegt er að styrkja jákvæða ímynd hverfisins. 

 Til staðar eru félaglega einangraðir einstaklingar sem þarf að ná til. Sumir eru í neyslu. Finna 

þarf farveg til að ná til þessa fólks. 

 Hlutverk ráðins verði að koma á framfæri ábendingum/hugmyndum varðandi hverfið. 

 Þróunarverkefnið í Breiðholti felur í sér að stofnuð hafa verið ýmis ráð og vettvangur 

samráðs. Margir eru ruglast á þessum ráðum og skilja ekki hlutverk þeirra. Upplýsa má betur 

eðli hvers ráðs og tilgang. 

 Fulltrúar í Hverfisráði ættu að koma á fund Breiðholtsráðs til að heyra hugmyndir íbúanna. 

 Fulltrúar í Breiðholtsráði eru hvattir til að mæta á fundi Hverfisráðs og hlýða á það sem fram 

fer á þeim fundum. 

 Styrkja má hverfið með því að standa að fleiri uppákomum fyrir hverfisbúa. 

 Breiðholtið samanstendur af mjög ólíkum hverfum sem jafnvel má telja að séu 5 talsins. Í 

hverfinu búa ólíkir íbúar með ólíkar þarfir. 

 Mikilvægt er að leggja áherslu á að Breiðholtið er skemmtilegt hverfi og standa fyrir 

fjölbreyttum viðburðum sem höfða til ungs fólk. Skoða t.d. að endurvekja gamla Rykkrokk. 

 Huga þarf að því að virkja ungt fólk til þátttöku í skipulagningu viðburða. 

 Nýta þarf Breiðholtsdaga til að ná til allra aldurshópa.  

 Þeir sem bjuggu áður í hverfinu hafa sterkar taugar til þess, þannig má ná til Reykvíkinga utan 

hverfisins til að taka þátt í skemmtilegum viðburðum. 

 Leitast verði við að láta viðburði fljóta milli allra hverfishluta svo eitthvað sé um að vera alls 

staðar. 

 Breiðhyltingar geta verið stoltir af hverfinu sínu. 

 Efla má nágrannavörslu. 



 Breiðholtsráð getur verið vettvangur til að takast á við vandamál í hverfinu eins og veggjakrot 

og lausagöngu hunda. 

 Til að styrkja stolt ungra Breiðhyltinga fyrir hverfinu sínu væri möguleg leið að ráð þau í vinnu 

við umhirðu hverfisins. 

 Huga þarf að upplýsingaflæði til hverfisbúa, hugmynd um að stofna Fésbókarsíðu fyrir 

hverfið. 

 Fólk veit oft ekki hvert það á að snúa sér til að koma á framfæri skoðunum. 

 Mikilvægt að huga að niðurníddum þjónustukjörnum. 

 Í hverfinu er skíðabrekka með lyftu sem ekki er upplýst á veturna í skammdeginu. 

 Frístundastrætó virkar vel. 

 Margt gott í hverfinu. 

 Samráð mikilvæg á milli íbúa og stofnana. 

 Virkjamá  íbúana betur – ekki bara tala um hlutina heldur framkvæma þá 

 Virkja þarf betur fyrirtæki og stofnanir. 

 Fá fram óskir og athugasemdir frá íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. 

 Þarf að vera ljóst hvað á að koma út úr þessu samráði, þ.e. í hvaða farveg tillögur ráðsins eiga 

síðan að fara. 

 Einn möguleiki væri að tillögurnar væru flokkaðar niður og teknar fyrir í fagráðum 

borgarinnar eftir efni og innihaldi. 

 Mikilvægt að tillögum / óskum sé vísað í rétta átt hvort heldur til stofnana, félagasamtaka 

eða grasrótarsamtaka. 

 Það þarf að vekja fólk til umhugsunar um skyldur þess gagnvart nærumhverfi sínu. Virkja fólk 

betur til að taka ábyrgð á og sinna sínu nánasta umhverfi betur. 

 Tenging við aðalskipulag – Taka þarf tillit til þess að mismunandi hlutar hverfisins hafa ólíkar 

þarfir og óskir. 

 Virkja má ólíka eða mismunandi hópa til samstarfs. Byggja á heildstæðri hugsun varðandi 

framkvæmdir, viðhald og þjónustu í hverfinu. 

 Í ráðið vantar fulltrúa hinna ýmsu hópa innflytjenda. Ýmsar leiðir eru færar til að koma 

upplýsingum til innflytjenda og nauðsynlegt að nota allar leiðir sem færar eru hverju sinni. 

 Lagt var til að notað verði frekar hugtakið Breiðholtsþing frekar en Breiðholtsráð. Það lýsi 

betur þeim vettvangi sem hér um ræðir því að þessi vettvangur er opinn, ráðgefandi og án 

valda. Ráðið þarf að endurspegla íbúasamsetningu hverfisins og það þarf að vera ljóst 

hverjum er raunverulega ætlað að sitja í ráðinu. 

 Skoða þarf vel hvaða málefni á að bera á borð fjalla þarf um stóru málin á þessum vettvangi, 

s.s. ímynd og ásýnd hverfisins, stærri framkvæmdir, hvernig styrkja má félagsauðinn og 

samskipti á milli íbúa og fleira sem brennur á íbúum og öðrum hagsmunaðilum hverju sinni. 

 Formið gæti þá verið þannig að á fundum væri lagt upp með ákveðið málefni, flutt væri 

innlegg, síðan rætt saman í hópum og að lokum lagðar fram tillögur sem komið væri í réttan 

farveg í kerfinu. 

 

 

 



 

 


