Umhverfissvið

Okkar Kópavogur, verk kosin 2016
Hverfi

Verkefni

Útskýring

Kársnes

Gangbrautir á mótum Kópavogsbrautar
og Kársnesbrautar

Gangbrautir á mótum Kópavogsbrautar og Kársnesbrautar

Kársnes

Aparóla o.fl. leiktæki á Rútstúni

Sett upp aparóla (hlaupaköttur) o.fl. leiktæki

Kársnes

Vatnspóstar við Kársnesstíg

Settir upp tveir vatnspóstar við áningastaði, annar neðan leikskólans
Marbakka og hinn neðan Kópavogstúns.

Kársnes

Endurgerð lóðar Kársnesskóla

Endurbætur á vesturhluta lóðar við Vallargerði.

Kársnes

Hugmyndasamkeppni um nýtingu
Vallargerðisvallar

Efnt verði til hugmyndasamkeppni til að fá heildarmynd af svæðinu

Kársnes

Endurbætur á útikennslusvæði

Bætt aðstaða og aukinn gróður í útikennslusvæðinu Ævintýraskóginum, nærri
Kópavogsbænum.

Digranes

Hraðagátljós við Álfhólsveg

Sett upp tvö hraðagátljós við Álfhólsskóla - Digranes og Hjalla

Digranes

Leik- og dvalarsvæði í Fossvogsdal

Gert dvalarsvæði með grillaðstöðu, leiksvæði með aparólu o.fl. Neðan Víðiog Reynigrundar.

Digranes

Þrektæki í Fossvogsdal

Sett upp þrektæki við leiksvæðið neðan Reynigrundar

Digranes

Vatnspóstar í Kópavogsdal

Settir upp vatnspóstar við tjörnina, neðan Digra-neskirkju og við
"Himnastigann" við Blikahjalla

Digranes

Skólahreystibraut við Álfhólsskóla Hjalla

Sett upp skólahreystibraut sunnan við skólann

Digranes

Fegrun umhverfis í Hamraborg og
nágrenni

Fegrun umhverfis með gróðri, bekkjum hjólagrindum o.fl.

Digranes

Bætt aðstaða í Hlíðargarði

Sett upp borð með bekkjum og leiktæki

Digranes

Göngu- og hjólastígur austan Engihjalla

Tenging stíga frá bensínstöðinni við Stórahjalla niður göngustíginn meðfram
Dalvegi

Smárinn

Gróðursetning í Kópavogsdal

Plantað trjám og runnum við stíg norðan Lækjasmára

Smárinn

Hraðagátljós við Dalsmára

Sett upp hraðagátljós við Dalsmára

Smárinn

Gangbraut á Dalsmára

Gerð upphækkuð gangbraut milli Sporthússins og Lindasmára

Smárinn

Bætt lýsing á stígum í Kópavogsdal

Aukin lýsing á stígum í vesturhluta dalsins, milli tjarnar og Digranesvegar

Smárinn

Aukið umferðaröryggi í nágrenni
Smáraskóla

Bætt lýsing við gangbraut og gönguleið, sett upp hraðagátljós

Smárinn

Þrektæki í Kópavogsdal

Sett upp þrektæki við tjörnina

Smárinn

Bætt aðstaða við tjörnina í Kópavogsdal Sett upp leiktæki og aðstaða til að borða nesti

Smárinn

Frisbígolf í Kópavogsdal

Settur verði upp frisbígolfvöllur austan við skátaheimili

Lindir og Salir

Bættar göngustígatengingar í
Lindahverfi

Bættar tengingar í enda Háulindar og Húsalindar

Lindir og Salir

Skilti með göngu- og hlaupaleiðum

Sett upp skilti með göngu- og hlaupaleiðum á þremur stöðum í Linda- og
Salahverfi

Lindir og Salir

Endurbætur á lóð Salaskóla

Endurbættur elsti hluti lóðar og leiktækja, m.a. settur upp kastali

Lindir og Salir

Aukið umferðaröryggi á Salavegi

Sett upp tvö hraðagátljós, þrengingar o.fl. til að hægja á umferð

Lindir og Salir

Aparóla við Salaskóla

Sett upp aparóla á suðurhluta skólalóðarinnar

Lindir og Salir

Körfuboltavöllur við Salaskóla

Núverandi körfuboltavöllur "uppfærður" með nýjum körfum og undirlagi

Vatnsendi

Útsýnisstaður í Kórum

Gerður útsýnisstaður með bekkjum á opnu svæði vestan við Fjallakór

Vatnsendi

Stígar við Guðmundarlund

Gerðir malarstígar milli Guðmundarlundar og Magnúsarlundar á Kjóavöllum

Vatnsendi

Lýsing á stíg við Kórinn

Sett upp lýsing við stíg meðfram Vatnsendavegi, milli Tröllakórs og Vallakórs

Vatnsendi

Minigolfvöllur í Guðmundarlundi

Gerður minigolfvöllur á svæðinu

Vatnsendi

Skólahreystibraut við Vatnsendaskóla

Sett upp skólahreystibraut á vesturhluta lóðar, nærri Grandahvarfi

Vatnsendi

Aukið umferðaröryggi við
Vatnsendahvarf

Sett upp umferðarljós á gatnamótum Ögurhvarfs og Vatnsendahvarfs

