Hér eru teknar saman þær hugmyndir sem komu fram hjá íbúum á íbúafundum en komust ekki
áfram. Fundirnir eru haldnir í tilefni hugmyndsöfnunar í lýðræðisverkefninu Okkar Kópavogur.
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Á leiksvæði Fífusala er grassvæði sem verður eitt leðjubað í rigningu. Breyta þessu svæði í
boltavöll með góðu undirlagi.
Líkamsræktartæki eins og við tjörnina í Kópavogsdal.
Áframhaldandi vinna við lóð Salaskóla.
Planta trjágróðri meðfram hljóðmön við Arnarnesveginn og ganga almennilega frá
bæjarlóðinni húsmegin.
Leikskólinn Fífusalir. Sparkvöllur, ungbarnarólur og mjúkt undirlag.
Ungbarnarólur á Fífusali. (engar ungbarnarólur á svæðinu). Bæta ungbarnaútisvæðið almennt
og gera það meira spennandi t.d. ungbarnarólur, grænt svæði, mjúkt undirlag undir leiktæki.
Fífusalir. Endurnýja, laga, mála þau leiktæki sem eru á útisvæði. Á miðri lóðinni er stórt
malarsvæði sem má nýta undir ný/nýtt leiktæki. T.d. lítinn leikkastala, rennibraut, lítinn vegg
eða lítið leiktæki til að klifra/príla o.s.frv.
Flokka lífrænt á heimilum.
Látum dótið/bækur ganga. Setja upp borð þar sem hægt er að skilja eftir dót sem hver sem er
getur nýtt sér.
Laga lóð leikskólans Fífusala. Setja mjúkt undirlag undir leiktæki (möl út um allt)
Moltukassa. Setja upp nokkra moltukassa innan hverfa.
Útivistarapp. Veflausn fyrir útivist. T.d. hvar er hægt að fara 3-6-10 km hlaup/hjól nálægt mér
(minni staðsetningu)
Vinabekkur við Lindaskóla. Bekkur sem krakkar geta sest á ef þau hafa engan til að leika við.
Gervigrasvöllur – battavöllur á malarvelli við leikskólann Dal.
Það vantar rólóvöll / einhver tæki Þ – sala megin við Kirkjugarðinn.
Betri lýsingu á gönguleiðir + ruslatunnur (flokkaðar)
Setja ungbarnarólu á leikvöllinn fyrir neðan leikskólann Dal eða leikvellina í Fjallalind.
Setja sparkvöll (fótboltavöll) við leikskólann Dal.
Skólalóð Salaskóla. Mála sparkvöll ásamt því að setja upp stillanleg körfuboltaspjöld.
Bæta við skólahreystibraut í Salaskóla. Kaðlabraut og hárri klifurgrind með neti.
Klifurveggur á lóð Salaskóla.
Bæta við rennibraut í Salalaug fyrir minnstu krílinu. Vantar eitthvað fyrir yngstu krakkana.
Aðgreina hjóla- og göngustíga.
Salaskóli – lóð. Setja upp aparólu.
Sparkvöllur málaður og körfuboltakörfur við Salaskóla. Teikningar eru til.
Bæta aðstöðu við leikskólann í Fífusölum. Gera sparkvöll úr moldarsvæðinu á leikskólanum.
Moldin verður að drullu í bleytu og yfirleitt þá girt af.

































Setbekki við göngustíga í kringum Lindaskóla við Selhrygginn.
Göngubrú frá Lindakirkju.
Útikennslustofa við enda Kópalindar – gera skýli og aðstöðu fyrir hópa.
Nýta „græna“ svæðið fyrir ofan Köldulind á betri hátt .d. til hundagerðis.
Klifurveggur við Salaskóla, teikningar eru til.
Leikskólinn Fífusalir – ungbarnarólur með mjúku undirlagi.
Hundagerði við Hlíðardalsveg ofan við Lindaskóla, milli Köldulindar og Jöklalindar.
Klifurveggur við Salaskóla, austan megin við skólann, meðfram Sólarsölum.
Fífusalir – leikskóli: Setja upp sparkvöll við leikskólann þar sem á skólasvæðinu er moldarflag
og drullupollur þar sem sparkvöllur passar betur.
Salaskóli – bæta við skólahreystibraut.
Salaskóli – klifurveggur á baklóð skólans sbr. teikningar sem þegar eru til.
Leikskólinn Fífusalir – sparkvöll
Ungbarnarólur og mjúkt undirlag á leikskólanum Fífusalir.
Fjölga ruslatunnum í hverfinu / veit að tunnur voru teknar vegna þess að í þeim var kveikt.
Mikið magn rusls kemur frá sjoppu í Núpalind.
Setja upp leiktæki á grasbalanum fyrir ofan Straumsali eða fótboltavöll. Ónýtt svæði en mikið
notað. Hafa samt pláss fyrir skíða/sleðabrekku.
Setja upp þriggja arma körfu bakvið malbikaða fótboltavöllinn í Salaskóla. Körfu sem hægt
væri að lækka fyrir yngri og minni nemendur.
Æslabelgur á skólalóð Lindaskóla og gervigras á malarlóð þ.e. i kringum æslabelginn. Taka
þennan auða blett milli Jöklalindar og Köldulindar.
Lóðablettur milli Köldulindar og Jöklalindar. Mætti gera púttvöll og sullusvæði. Á
góðviðrisdögum væri rennandi vatns sem gaman væri að sulla í, gosbrunnar og litlar tjarnir til
að baða sig í og sulluævintýrasvæði fyrir börnin.
Malbikun á göngustígum kringum kirkjugarð.
Útbúa skautasvell í brekkunni fyrir ofan lindaskola á veturna.
Lagfæra leiksvæði við Kópalind, þ.e. á útivistarsvæðinu í miðju hverfisins.
Setja upp mini-sparkvöll á Fífusölum. Ákveðið svæði á leikskólanum verður eitt drullusvað,
þarf reglulega að loka því fyrir börnum. Þetta er ein stór slysagildra fyrir utan drullu og slíkt.
Setja upp mini gervigrasvöll, með böttum og litlum mörkum myndi leysa vandamálið.
Gúmmímála malbikaða fótboltavöllinn við Salaskóla. Losna við malbikið og klára
uppfyllinguna sem byrjað er á.
Mynda bílaumferð inn í Salahverfi + önnur hverfi (svipað og Seltjarnarnes gerir). Til að koma í
veg fyrir þjófnað o.fl. Forvarnargildi.
Sparkvöllur í stað malarvallar við Fitjalind.
Lagfæring á göngustígum á opnu svæði milli Lindakirkju og Fjallalindar.
Malbika reiðstíga við Fífuhvammsveg og bæta aðgengi við hjólafólk.
Ungbarnarólur við leikskólann Fífusali.
Klifurveggur í/við Salaskóla.




















Bætt aðstaða fyrir yngri börn í Salalaug.
Salaskóli – klifurveggur.
Salalaug – meira fyrir börnin t.d. buslulaug o.fl.
Hressa upp á útikennslustofu í Smalaholti.
Salaskóli – skólahreystibraut
Klára skólahreystibraut við Salaskóla þ.e. bæta við klifurvegg og kaðlatæki.
Salaskóli – mjúkt undirlag í stað malbiks við fótboltavöllinn við skólann.
Úti æfingartæki (líkt og við tjörnina) á grassvæðið innan hrings / eða á grænu svæði uppá
lóðinni úr Hlíðardalsvegi eða á leiksvæði milli Galtalindar og Lindaskóla.
Sparkvöll / knattspyrnuvöll eða aðstöðu á hæðinni við Hlíðardalsveg þar er nú þegar grænt
svæði.
Hjólastíg /aðstöðu til að hjóla undir Reykjanesbraut frá Lindum yfir í Smára. Bæta aðgengi frá
Lindum yfir í dal.
Bæta knattspyrnu / körfuboltaaðstöðu við Lindaskóla. Mýkra undirlag og betur afmarkaða
velli – með tartani eða gervigrasi.
Mini-golfvöll á grænsvæði innan hring um Lindaskóla eða upp á hæðinni við Hlíðardalsveg (er
grænt svæði í dag)
Ungbarnarólur á lóð Fífusala.
Klára skólahreystibrautina við Salaskóla.
Ungbarnarólur með mjúku undirlagi á leikskólann Fífusali.
Bæta lýsinguna við gangstíginn sem krakkarnir nefna „sik sak“ brekkuna í Salahverfi, sem
liggur frá Kórsölum/Lómasölum og niður að skólanum.
Klára skólahreystibrautina við Salaskóla þar sem hún hefur bara verið sett upp að hluta til.
Setja upp klifurvegg fyrir aftan Salaskóla.

Hugmyndir af íbúafundi í Vatnsenda 5. september 2017










Bæta gönguljós við Hörðuvallaskóla.
Bæta lýsingu á göngusvæði við Kórinn.
Bætt skólalóð Vatnsendaskóla. Það vantar leiktæki einnig lýsingu þar sem hún er engin þar
sem 1. og 2. bekkur gengur í skólann.
Brettagarð „skatepark“ á bak við Kórinn á svæði þar sem tjörnin er.
Banna vinstri beygju úr Víkurhvarfi inn á Vatnsendahvarf. Gífurleg slysahætta – tefur umferð
að óþörfum. Örstutt upp í hringtorgið og niður aftur.
Skólahreystibraut við Kórinn. Hentar fyrir unglingadeild Hörðuvallaskóla og HK og aðra
íþróttaáhugamenn. Svo gætu eldri borgarar nýtt þetta sem búa t.d. við Boðaþing.
Frágangur vestan Rjúpnavegar. Frá hringtorgi v/OP-15 að hringtorgi inn í Austurkór.
Ljúka við gönguhring upp með fyrirhuguðum Arnarnesvegi – þarna er „gleymdur“ reiðstígur.
Fá tunnur fyrir lífrænan úrgang í hvert hús.






































Lagfæra skólalóð Hörðuvallaskóla. Trampólín, rennibrautir.
Sparkvöllur við Austurkór skv. skipulagi.
Hringróla á skólalóð við Hörðuvallaskóla.
Skatepark þar sem aparólan er – hún nýtist hvort sem er bara einu barni í einu.
Setja upp skatepark á lóð Hörðuvallaskóla. Mætti vera á sama svæði og aparólan sem er nú á
lóðinni eða fyrir utan Kórinn.
Klifurgrind/kastala á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Rólur á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Klifurgrind á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Hringrólur á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Skólahreystibraut á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Körfuboltavöll á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Leiksvæði við Hörðuvallaskóla.
Skólahreystibraut hjá unglingunum í Kórnum. Burt með aparólu.
Körfuboltavöllur á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Leiksvæði – sparkvöllur – við hlið Austurkórs – leikskóli.
Skólahreystibraut á steinasvæðið fyrir ofan Kórinn (bílastæði – malarsvæði)
Kastala við Hörðuvallaskóla.
Bæta merkingar á gangbrautum. Sérstaklega Vatnsendahvarf og Vatnsendaveg.
Kastali á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Hringekja á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Aðgengi að Elliðavatni. Með bryggju þar sem hægt er að sigla litlum bátum.
Aukin lýsing á gangbrautum.
Bæta skólalóð Hörðuvallaskóla.
Bæta skólalóð Hörðuvallaskóla.
Bætt skólalóð við Hörðuvallaskóla.
Hita í Vatnsendaveg við ný umferðarljós.
Hringrólur á lóð Hörðuvallaskóla.
Bætt skólalóð við Vatnsendaskóla.
Lýsing í kringum Vatnsendaskóla.
Körfuboltavöllur á lóð Hörðuvallaskóla.
Körfuboltavöllur!!!
Göngustígur meðfram Elliðavatni innan bæjarmarka Kópavogs.
Góða göngu- og hjólastíga, merkja og lýsingu.
Tengja Vatnsenda við Heiðmörk fyrir gangandi og hjólandi íbúa.
Malbika og ganga frá stóra bílastæðinu við Kórinn. Hraðakstur mikill. Ryk og grjót gengur yfir
íbúðir sem standa næst, spurning hvenær verður slys þarna er jú skóli og íþróttahús.
Göngustígar frá Þinga- og Hvarfahverfum niður að Kórnum. Enginn göngustígur er t.d. við
Vallakór og Vindakór. Lóð við Vindakór 2-8 er notuð sem göngustígur og skemmdir hafa nú
þegar nokkrir bílar.






















Bryggjuaðgangur fyrir íbúa Vatnsendasvæðis að Elliðavatni ( fyrir báta / kayaka / veiði )
Kastala á Hörðuvallaskóla.
Skólahreystibraut við Hörðuvallaskóla.
Skólahreystibraut fyrir 4.-10. bekk. Staðsett hjá aparólu á skólalóð Hörðuvallaskóla.
Skólahreysti fyrir miðstig og efstastig við hliðina á Aparólunni. Setjum fókusinn á útiveru og
íþróttakennarar geta nýtt á daginn við kennslu.
Skólahreystibraut við Hörðuvallaskóla.
Hreystibraut við unglingastig við Kórinn.
Hoppukastali / leiksvæði. Útisvæði fyrir efstastig Hörðuvallaskóla. Öll skólabörn eiga rétt á
leiksvæði við skólahúsið sitt. Á ómalbikaða svæðið við skólann.
Hjólabrettavöllur við Kórinn eða Hörðuvallaskóla. Árið 2011 söfnuðu krakkar undirskriftum og
óskuðu eftir þessum hjólabrettavelli.
Skatepark – hjólabrettavöllur við skólann.
Skatepark við unglingastig Hörðuvallaskóla.
Hjólabrettabraut.
Körfuboltavöllur við Hörðuvallaskóla.
Körfuboltavöll við Hörðuvallaskóla.
Körfuboltavöllur við Hörðuvallaskóla.
Körfuboltavöll við Hörðuvallaskóla.
Rólur á lóð Hörðuvallaskóla.
Malbika malarstæði við Kórinn.
Loka útkeyrslu við hesthúsahverfið.
Körfuboltavöllur. Skólalóð Hörðuvallaskóla sjá nánar á fylgiblaði.
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Vantar ruslafötur við Himnastigann. Bætir umgengni.
Bæta tengingu milli efri og neðri byggðar fyrir hjólreiðafólk. Vantar betri tengingu yfir
Fífuhvammsveg við stígakerfið í Kópavogsdalnum.
Halda áfram með tvöföldun göngustígs í Kópavogsdalnum fyrir gangandi og hjólandi umferð.
Aðskilja þarf gangandi og hjólandi umferð og auka gæði fyrir báða aðila.
Svæðið fyrir neðan Digraneskirkju. Hafa virkt eftirlit með svæðinu, láta hreinsa svæðið
reglulega. Þekkt svæði fyrir ógæfufólk og mikið um sprautunálar. Þarf líka ruslatunnur.
Undirgöng að Smáraskóla. Laga lýsingu í undirgöngum. Einnig þarf að laga aðgengi þar,
hættulegt að labba þar ef einhver kemur á hjóli.
Nýr og endurbættur aparóló. Búa til skemmtilegt útileiksvæði fyrir börn og unglinga þar sem
aparóló er núna. Setja rólur, rennibrautir, klifurdót o.fl. Einnig setja bekk til þess að tylla sér á
meðan börnin leika. Staðsetning: milli Bakkasmára og Bergsmára.
Vantar lýsingu í botnlanga í Arnarsmára (götuna).
































Taka í gegn lóð fyrir yngri börn í Smáraskóla – ónýt karfa + mörk. Malbik mætti fjarlægja.
Lagfæra og endurnýja róló í brekkunni milli Bakkasmára og Bergsmára. Róló er úr sér
genginn, þarf að endurnýja tæki og gera meira spennandi. Hægt að setja rólur, kastala,
rennibraut í hlíðina eða önnur tæki. Enginn almennilegur rólóvöllur er í hverfinu fyrir ofan
Fífuhvammsveg. Þarf líka að lagfæra brekkuna þarna.
Rennibrautir settar í brekkuna milli Bakkasmára og Bergsmára.
Rennibraut í brekku við Bakkasmára og Grófarsmára. Nýta brekku við göngustíg upp frá
göngum við Smáraskóla að Arnarsmára. Gera rennibraut.
Aðgerðir til að minnka hraða í Arnarsmára. Setja þrengingar eða fleiri hraðahindranir í
Arnarsmára, mikil aukning á umferð síðastliðið ár.
Gróðursetning við bílaplan sem liggur upp á leikskólanum Læk, þ.e.a.s. Litla Læk. Malarplan
við hliðina á skólanum sem fýkur yfir yngstu börnin.
Endurbætur á skólalóð Smáraskóla. Kastali, klifurgrind, snúningspóstar, hvað sem er!!!
Endurbætur á lóðinni við leikskólann Læk. Bæði stóra Læk og litla Læk.
Aðgerðir til að stöðva spól bíla á malarstæði við hliðina á Litla Læk. T.d. rykbinda – setja stóra
steina á planið og gróðursetja tré svo rykið þyrlist ekki yfir leikskólabörn.
Hreystibraut við Smáraskóla. Setja upp hreystibraut við hliðina á körfuboltavelli við
Smáraskóla. Eykur fjölbreytni leiksvæða á skólalóð + eykur heilsueflingu meðal barna í
skólanum.
Hringtorg á Dalsmára/Lindasmára við Smáraskóla.
Loka Dalsmára ofan við Litla Læk fyrir umferð.
Laga núverandi brennusvæði í dalnum, gera útivistarsvæði.
Umferðarljós hjá hringtorgi til þess að komast frá Dalsmára í Bónus.
Setja gönguljós út í Bónus.
Setja gangbraut í Lækjasmárann/Dalsmárann við hús nr. 1 til að komast yfir að Dalvegi.
Gera tvöföldu gangbrautina yfir í Bónus öruggari.
Fleiri og betri hjólaboga við Smáraskóla og í kring.
Aðstaða við Fífuhvamm (gamla sveitabæinn) til að opna kaffihús (unglingavinnan).
Fleiri leiktæki, körfuboltakörfur, t.d. við Smáralind (endurnýja)
Göngubrú yfir Smárahvammsveg frá hverfi að Smáralind. Umferð er mikil bæði á
Fífuhvammsvegi og Smárahvammsvegi og hættulegt að fara yfir þessar götur.
Fleiri göngubrautir yfir Smárahvammsveg.
Vita-parcour í Kópavogsdal.
Digranesvegur. Vegrið við læk, lenging er nauðsynleg. Hættulegt vegna útafaksturs.
Flytja „Rútstúnið“ þjóðhátíðarsvæðið yfir á Smárahvammsvöll og byggja upp framtíðarsvæði
fyrir svið og annað við hliðina á kirkjunni.
Trjábelti/skjólbelti við Smárahvammsvöll.
Klára að malbika göngustíginn bak við leiksólann alla leið að Sporthúsinu.
Lausn við umferðarljós hjá Smáralind inn í hverfið.







Búa til varanlegt bílaplan (ef þetta er hugsað sem slíkt) á svæðinu við hliðina á leikskólanum
(sem áður var einkaskóli) Kjarrið. Ljótt svæði eins og það er núna (alls konar drasl þarna).
Hlíðargarður – afþreyingartæki.
Mávar vandamál á Arnarneshæð. Steypa sér niður að börnum og hræða þau.
Bættar strætósamgöngur við stóra vinnustaði t.d. Landspítalann.
Fækka öspum við Gullsmára 7,9 og 11.
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Hjólastíga í framkvæmd í kringum Kársnes.
Battavöllur við Snælandsskóla. Eini skólinn í Kópavogi sem er ekki með svona völl.
Minigolfvöllur í Fossvogsdal, t.d. við nýja leiksvæðið eða austan við Fagralundssvæðið.
Umbætur á lóð Snælandsskóla. Laga brotin grindverk og setja upp skemmtileg leiktæki.
Útivistarsvæði með líkamsræktartæki og þrektæki villi Smiðjuvegar og Hólmahverfis, við
Vallhólma, Hvannhólma og Kjarrhólma.
Laga skólalóðina vestan megin við Kópavogsskóla.
Furugrund 3 – þjónustumiðstöð, menningarmiðstöð fyrir hverfið – alla hverfisbúa. Mikilvægt.
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Auka fjárveitingu og uppbyggingu á Stellu róló.
Hraðahindrun á gatnamótum Kópavogsbrautar, Kópavogstúns og Meðalbrautar. Núverandi
hindrun er óvirk og hraðakstur mikill.
Bílastæði við sundlaugina.
Endurskipulagning á iðnaðarsvæði fyrir neðan Kársnesbraut.
Stóran heitan pott sambærilegum við Salalaug í Sundlaug Kópavogs.
Viðhald á göngusvæði – klippa trjágróður sem skyggir fyrir, hreinsa stíga.
Bæta merkingar á gangstéttarbrúnum „þar sem ekki má leggja bílum“ Þetta á einkum við
beygjur eða nálægt beygjum t.d. við Holtagerði og Norðurvör.
Endurbæta svæðið við Stelluróló. Setja upp grill og aðstöðu til samkvæmishalda.
Lýsing við bílastæði leikskólans Marbakka. Lýsing er ekki nægjanleg við leikskólann Marbakka
sem skapar mikla hættu í myrkri/hálku. Oft hafa orðið „næstum slys“ þar sem bifreiðar hafa
ekki séð gangandi vegfarendur og brekka hál.
Laga / bæta við leiktækjum við skipa/sjóræningja róló við Huldubraut. Leiktækin sem eru, eru
biluð og henta ekki ungum börnum.
Tómstundarúta sem fer um eldra hverfi Kópavogs, t.d. Kársnesið, Digranesið og Hamraborg
sem börn geta tekið í Sporthúsið, HK og Breiðablik.































Byggja upp hjólreiðastíga á Kópavogshálsinum þ.e. um MK, Kópavogsskóla, Digranes,
Kársnes. Fossvogsdalur og Fífuhvammur eru fín svæði en miðhálsinn er heldur tómlegur.
Vantar að bæta hjólaaðgengi út Borgarholtsbraut.
Gangbrautir yfir Kársnesbraut/Vesturvör eru fáar, illa lýstar og geta verið hættulegar vegna
mikillar umferðar. Þarf að bæta göngustíga yfir/undir Kársnesbraut/Vesturvör.
Strætó í báðar áttir á Kársnesinu. Nauðsynlegt að fá strætó báðar leiðir.
Strætó 35 í báðar áttir.
35 gangi í báðar áttir.
Samfelldur göngu-hjólastígur frá Kársneshöfn að dæluhúsi meðfram sjónum. Verði
samfelldur stígur um nesið.
Frisbígolfvöllur á svæðið t.d. sunnan Sunnuhlíðar / Kópavogsgerðis Kópavogstúns.
Stærra bílastæði við sundlaugina.
Ylströnd / strandsvæði í Kópavogi. Vestan Hafnarfjarðarvegar (Sunnubraut).
Hverfis pub, opinn frá 17-21 (gleðistund).
Góður göngu- og hjólreiðastígur samfellt um nesið. Hætti ekki allt í einu.
Minigolfvöllur á Vallargerðisvöll.
Hjólastígur / göngustígur frá Kópavogslaug í Fossvogsdal.
Samfelldir göngustígar frá Kópavogshöfn að dæluhúsi, um nesið og hætti ekki allt í einu.
Hjólaakreinar við Kópavogsbraut, hjólastígatenging – Kópavogslaug – Fossvogur.
Við göngustíga – kaffihús og veitingahús á norðvesturströndinni – sjá sólina setjast yfir
Snæfellsnesið. Wow air skyggi ekki á það.
Hjólaakreinar meðfram Kópavogsbraut.
Göngustíga meðfram sjónum. Þannig fá allir að njóta útsýnisins.
Aðgengi til að sjósetja minni báta. Staður Kársneshöfn.
Ylströnd hjá siglingaklúbbnum og aðstaða fyrir sjósund.
Auka lýðheilsu. Fá sturtu með köldu vatni við sjóinn sem er með gott aðgengi í sjóinn. Fyrir
þá/þau sem vilja stunda sjósund. Staðsetning gæti verið, ekki skilyrði, á litlu ströndinni hjá
Siglingaklúbbnum Ými.
Dýragarður á Kópavogstúnið.
Gatnamót Vesturvör Urðarbraut. Væri hægt að hægja umferða á Vesturvör úr Norð-vestri
fjölga hraðahindrunum.
Torg með kaffihúsi, leiksvæði fyrir börn og hjólagrindur með skýli.
Gera almennilegan almenningsgarð á Kópavogstúninu sem væri með fjölbreytta afþreyingu
t.d. göngustígar og meiri gróður á svæðinu og mögulega kaffihús í gamla bænum.
Kópavogstún, gera þar meira útivistarvænt eða nýta betur undir mannfögnuð (17. júní) eða
sambærilegt.
Útivera og hreyfing fyrir alla. Bekki eða annað fyrir fólk til að tylla sér á þegar það gengur eða
hjólar meðfram ströndinni á Kársnesinu.
Bætt umferðarskiltamerkingar í íbúðargötum.














Hljóðmön við hringtorg við enda Kópavogsbrautar í austri. Hávaðamengun frá
Hafnarfjarðarvegi er veruleg.
Fjölga úrvali leiktækja á leikvelli milli Hábrautar og Ásbrautar.
Skautaaðstaða á Rútstúni. Að gerð verði aðstaða til skautaiðkunar á Rútstúni yfir
vetrartímann.
Æfingasvæði í anda skólahreysti við sundlaugina eða Kópavogstún.
Umferðaröryggi barna við Borgarholtsbraut. Hraðahindranir – þrengingar við
Borgarholtsbraut frá Hamraborg að gatnamótum Urðarbrautar / Borgarholtsbrautar.
Skautasvell á Rútstún. Skautasvell verði sett upp yfir veturinn.
Lagfæra upplýsingaskilti við Kópavogskirkju og fræðsluskilti.
Göngu- og hjólastígur. Tæki til að teygja – gera æfingar við Kópavoginn – stíginn.
Kársnesstígur.
Mannlíf. Kaffihús við voginn – í gamla holdveikisspítalanum. Tilvalið að efla mannlíf á þessum
sólríka stað – inni og úti kaffihús.
Bæta umferðaröryggi með skiltum, þrengingum og gangbrautum. Sérstaklega
Borgarholtsbraut, einnig gangbrautir þar sem Hraunbraut mætir Hábraut austan megin.
Auka trjágróður á auðum grasblettum við götur.
Útisvæði Kópavogstúni sem skokkhópur geta nýtt til æfinga. Slá svæðið oftar og
hraðahindranir á göngustíga við Kópavog.

