
Verkefni 4 - hluti V   
Stefanía Einarsdóttir
LARK I

      Vandamál 1.
Vandamál 1, eru gögnu- og hjólastígar á svæðinu og lýsing. Vantar betri göngustíga á 
mörgun stöðum, tengja stígana meira saman og gera þá breiðari fyrir einnig hjólafólk.

      Vandamál 2.
Vandamál 2, mikill skortur á verslun, bensín/rafmagnsstöð og svo fannst mér einnig þurfa 
að gera meira á svæðinu fyrir almenning, t.d. gera upp Frúargarðinn og setja inn fleiri 
staði þar sem fólk getur sest niður.

     Vandamál 3.
Vandamál 3, mikill vindur á svæðinu. Mikil norð-austan átt og svo einnig suð-vestan 
áttin, langar að finna einhverja lausn á þessu vandamáli.

     Lausn 1.
Mér langar að bæta göngu - og hjólaaðstöðu á Hvanneyri, stækka og gera 
stíginn breiðari. Á sumum stöðum geta bílar einnig keyrt og þar vantar að gera 
sér aðgrein fyrir bíla og sér stíg fyrir göngu - og hjólafólk. Langar að lýsa stígana 
upp með ljósastaurum.

                         Lausn 2.
Mér langar að setja upp litla verslun, litla bensínstöð/rafmagnsstöð og svo langar mér að 
bæta Frúargarðinn. Mér langar að halda í gamla útlitið á garðinum en mér finnst vanta 
t.d. bekki og upplýsingaskilti fyrir allar stytturnar. Væri gaman að gera garðinn upp svo 
fleiri myndu nýta hann. Vil einnig auka hvíldar/leiksvæðum, finnst vera þörf á því.

     Lausn 3.
Lausnin mín við vindinum er að gróðursetja fleiri tré á svæðið til að vernda Hvanneyri 
frá vindinum og þá aðallega fyrir norð- austan áttinni.
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Náttúru leiktæki. Náttúran.

Sitkagreni / Picea sitchensis

Blágreni / Picea engelmannii

Sitkaerli / Alnus viridis

Hellulögð stétt

Trjá kurl

Trjá kurl og timburlögð stétt

Timbur drumbar (sem sæti)



Áningarstaður á Hvanneyri


