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VALNEFND

• Valnefnd var skipuð af skipulags- og umhverfisráði, í 

nefndinni eru:

 Drífa Gústafsdóttir, skipulagsfræðingur

 Helena Guttormsdóttir, brautarstjóri umhverfisskipulags, 

LBHÍ

 Kristbjörg Traustadóttir, landslagsarkitekt

 Jón Þór Guðmundsson, garðyrkjufræðingur

 Íris Reynisdóttir, garðyrkjustjóri 



FLOKKAR 

1. Falleg einbýlishúsalóð

2. Falleg fjölbýlishúsalóð 

3. Snyrtileg fyrirtækja-eða stofnanalóð 

4. Falleg götumynd

5. Hvatningarverðlaun

6. Samfélagsverðlaun



FÆKKUN FLOKKA 
 Ákveðið var að ekki yrðu veittar viðurkenningar í öllum flokkum þar sem 

engar tilnefningar voru sendar inn og eftir standa fjórir flokkar:

1. Falleg einbýlishúsalóð 

• Þar sem horft er til umhirðu húss og lóðar, hönnunar og notkunarmöguleika. 

2. Snyrtileg fyrirtækja-eða stofnanalóð

• Þar sem horft er til umhirðu húss og lóðar, hönnunar og notkunarmöguleika.

3. Hvatningarverðlaun

• Eru veitt þeim sem hafa staðið að endurbótum húss og lóðar og vel hefur tekist til

4. Samfélagsverðlaun

• Eru veitt hópum eða einstaklingum sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu 

umhverfisins.



FALLEG EINBÝLISHÚSALÓÐ

 Valnefndin gat ekki gert upp á milli þriggja garða enda hver garður með sín 

sérkenni og ,,karakter”. Niðurstaðan er því sú að mæla með að veita 

viðurkenningar út frá þrenns konar forsendum. 

• Fjölbreyttri nýtingu

• Gróskumikilli ræktun 

• Tegundafjölbreytileika í trjágróðri

Og mælir því með að eftirfarandi garðar fái viðurkenningar:

• Skólabraut 20 - Fjölbreytt nýting

• Kirkjubraut 21 – Gróskumikil ræktun

• Vogabraut 42 – Tegundafjölbreytileiki í trjágróðri



Skólabraut 20- Fjölbreytt nýting  











Kirkjubraut 21- Gróskumikil ræktun















Vogabraut 42- Tegundafjölbreytileiki í trjágróðri









SNYRTILEG FYRIRTÆKJALÓÐ 

 Valnefnin leggur til að eftirfarandi fyrirtæki fái 

viðurkenningu:

• Teigur gistiheimili, Háteig 1

 Virkilega skemmtileg lóð hjá þeim þar sem gestum 

gistiheimilisins gefst kostur á að nýta garðinn, auk þess er 

annar eigenda dagmamma og nýtir garðinn fyrir börnin.

 Mjög snyrtileg lóð með skemmtilegum rýmum, sem er 

öðrum fyrirtækjum til fyrirmyndar















HVATNINGARVERÐLAUN

 Valnefndin leggur til eftirfarandi tillögur í 

þessum flokki:

• Melteigur 7, endurgerð á húsi og lóð er til 

fyrirmyndar.  Búið að breyta húsinu í upphaflega 

mynd

• Suðurgata 126, endurgerð á húsi og lóð til 

fyrirmyndar 



Melteigur 7



Suðurgata 126



SAMFÉLAGVERÐLAUN

 Valnefndin leggur til að Samfélagsverðlaunin verði 

tvennskonar

• Viðurkenning til hóps: Íbúar á Grenigrund fyrir að sýna 

frumkvæði og samstöðu í að byggja grillskála á opnu svæði 

• Viðurkenning til einstaklings: Adam Þór Þorgeirsson, 

Háholti 5. Hann hefur sinnt viðhaldi húss og lóðar í gegnum 

tíðina með miklum sóma og er öðrum til fyrirmyndar



Grenigrund







Háholt 5







SAMÞYKKT TILNEFNINGA

 Tillögur valnefndar voru samþykktar á fundi 

skipulags- og umhverfisráðs 20. ágúst  

síðastliðinn


