Ísafjarðarbær
B/t Bryndísar Óskar Jónsdóttur bæjarritara
Efni: Tillaga um nýtingu framkvæmdafés fyrir árið 2021.
Með erindi þessu skilar Hverfisráð Holta-, Tungu- og Seljalandshverfa inn tillög að nýtingu á
framkvæmdafé fyrir árið 2021 til Ísafjarðarbæjar.
Hverfisráð óskar eftir að framkvæmdafé 2021 verði nýtt til uppbyggingar á Hreystisvæði sem nýtist
ungmennum og fullorðnum. Með hreystisvæði er átt við svæði eða áningarstað við gönguleið þar sem
komið er fyrir búnaði sem nýtist til fjölbreyttrar líkamsræktar og þrekæfinga. Þannig gefst vegfarendum
kostur á að bæta styrkjandi æfingum við þolaukandi áhrif göngutúrs. Hverfisráð vill biðja Ísafjarðarbæ að
skoða möguleika á búnaði sem hefur útlit og fellur vel að umhverfi sínu. Það er tillaga hverfisráðs að
Hreystisvæðið verði staðsett meðfram gönguleið sem liggur frá Stórholti og inn Dagverðardal aftan við
og til hliðar við snjóflóðavarnargarðinn. Samkvæmt skipulagsuppdrætti gildandi deiliskipulags í hlíðum
Kubba aftan við Holtahverfi er gert ráð fyrir trönuleiksvæði, sparkvelli og púttvelli ásamt nokkrum
áningarstöðum. Hverfisráð biður Ísafjarðarbæ að kanna hvort hugmynd að hreystigarði falli að gildandi
skipulagi. Væri hreystigarðurinn þá fyrsti liður í uppbyggingu á útivistar og afþreyingarsvæði á þessum
stað.
Sem dæmi um hreystitæki má benda á eftirfarandi vefsíður:
https://noordoutdoorfitness.com/about-noord/

https://hreyfisport.is
Hverfisráð vill taka fram að ofangreind tillaga er sama tillaga og lögð var til vegna ársins 2020.
Einnig vill hverfisráð mynna á fund sem haldin var með bæjarsjóra, bæjarritara og sviðstjóra umhverfisog eignasviðs þann 7. júní 2020. Þar var ákveðið að farið yrði í að klára framkvæmdir við leikvöll í
Tunguhverfi. Einnig var rætt um að ýta á mótvægis aðgerðir vegna ofanflóðavarna í Kubba.
Einnig vill hverfisráð leggja áherslu á áríðandi viðhaldsmál innan Holtahverfis sérstaklega þar sem staðið
hefur til að laga illa farnar gangstéttar í nokkur ár auk þess sem margoft hefur verið rætt um gangstíg
milli gatna í efra- og neðra- hverfi.
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