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Göngubrú yfir Rangá
❏

Okkur þykir það hættulegt að gangandi, hjólandi eða skokkandi
vegfarendur séu nánast í umferðinni. Það er líka erfitt fyrir fólk sem ætlar
á gangstétt að komast á hana vegna þess að það fólk þarf að fara út á
þjóðveginn til að komast á gangstéttina.
❏ Þess vegna finnst okkur að það þurfi Göngubrú yfir Rangá.
❏ Önnur lausn á vandamálinu væri að breikka og lengja gangstéttina og
setja handrið á hana þar sem hún liggur með þjóðveginum.

Það sem vantar til að halda fólki í RY
❏
❏
❏

Íbúðarhúsnæði, fólki langar að búa hér en hefur ekkert hús til að geta leigt
eða keypt.
Leikskólapláss.
Lágvöru verslun.
❏

Kjarval er fín en kannski mætti vera ódýrari,
Vantar eitthvað sem er meira eins og Bónus.

Íþróttamiðstöðvar
❏
❏
❏
❏
❏

Vantar fjölbreyttara úrval af íþróttaæfingum t.d. Danskennsla eða
sundæfingar.
Að fá opna íþróttahústíma í bæði íþróttahúsin fyrir krakka á aldrinum
14-20, eldri deild í grunnskólum og framhaldsskóla krakka.
Vantar fleiri íþróttaæfingar fyrir eldri krakka, sérstaklega á Laugalandi.
Bæta rækt, of dýr og ekki nógu snyrtileg.
Bæta þyrfti sundlaugina á Laugalandi.
❏
❏

Bæði þyrfti að laga gangstéttina, breyta í sama efni og á Hellu.
Það þyrfti líka að gera það þannig að það væri
einfaldara fyrir sundlaugarverðina að þrífa
laugina svo að hún sé hreinni fyrir þá sem nota hana.

Skólarnir í RY
❏

Vantar þráðlaust net.
❏

❏
❏

Vantar betri kynfræðslu á Hellu.
Túrtappa og Dömubindi á kvennaklósett í skólum.
❏

❏

Leiðindi sem enginn veit af hverju eru og þyrfti að laga.

Mætti vera meiri samvinna milli skóla.
❏

❏
❏

Mætti líka vera á Olís og í íþróttamiðstöðvunum.

Rígur milli Hellu og Hvolsvallar.
❏

❏

Ekki allir með tölvur sem hægt er að tengja með snúrum við netið.

T.d. einhverjir sameiginlegir tímar einu sinni í mánuði.

Sameining Grunnskólanna rædd, fundnir voru bæði kostir og gallar.
Vantar skólagarða bæði á Hellu og Laugaland, þar sem við erum í
sveitaskólum væri kannsi gaman að læra smá landbúnað.

Félagsmiðstöðin Hellirinn
❏
❏
❏

Vantar betri loftræstingu.
Vantar fleiri Singstar diska.
Fá fleiri gesti.
❏

❏
❏

Eins og t.d. Aronmola eða Elinlikes.

Hafa Féló einu sinni á ári á Laugalandi.
Hafa Félóbíl.
❏

Sem færi á Laugaland, stoppaði á Vegamótum
og færi síðan í Þykkvabæ og svo á Hellu.

Strætó
❏
❏

Vantar strætóskýli bæði á Hellu og á Vegamót.
Þarf að bæta við ferðum, asnalegt að það vari tveir strætóar næstum á
sama tíma og síðan engin strætó fyrr en nokkrum tímum seinna.

Gera Hellu að krúttlegra þorpi
❏

Til dæmis að setja á suma ljósastaura um bæinn
❏
❏
❏

Klukkur
Heilræði
Broskalla

Vegir, Gatnamót, Bílastæði og Gangstéttir
❏

Laga vegi eins og
❏
❏
❏
❏

❏
❏

Laga malbik sem er slitið
Laga gatnamótin hjá Langasandi og Dynskálum
❏

❏

Gatnamótin eru ekki nógu vel merkt sem getur valdið miklum misskilningi og slysahættu

Laga bílastæði á Laugalandi
❏

❏
❏

Hagahringinn
Fosshólahringinn
Árbæjarbrautina
Veginn í hesthúsahverfinu á Hellu

Gera þau jafnari og sléttari, gera þau þannig að það sé einfaldara fyrir fólk að fara úr
bílunum sínum og inn í skóla frá bílastæðunum án þess að maður þurfi að fara í veg fyrir
bíla.

Laga hellur og gangstétt á laugalandi.
Vantar fleiri gönguleiðir fyrir utan Hellu.

Hugmyndir fyrir útivistarsvæði í Nesi
❏
❏
❏
❏

Útisvið
Kanó eða Kajak leiga í ánni
Strandblakvöllur
Aparóla (strengbraut)

Ferðamenn
❏

Setja strangari reglur.
❏
❏

Hafa skýrar reglur um næturstaði
Koma í veg fyrir að fólk sé að losa sig við úrgang (rusl og kúk) hvar sem er, getur verið
leiðinlegt að þurfa að finna skít fyrir utan túnin hjá sér og svona

Töðugjöld
❏
❏

Þarf að peppa þau upp fyrir ungmenni á aldrinum 13 - 20 ára.
Ungmennaráð getur komið að því.
Til dæmis
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Fá Lazertag eða Paintball
Fá Loftbolta
Fá Vatnsbolta
Hafa Vatnsblöðrustríð
Hafa Froðustríð á plastdúk
Drullufótbolti
Plastdúkur með heitu vatni til að renna sér á

Takk Fyrir okkur

