Page 1 of 2

Akureyri
Til
Frá
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Skráð dags
Höfundur

:
:
:
:
:
:
:

Skipulagssvið Akureyrar
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FW: Fyrirspurnir og ábendingar: staðfesting
2017010225
Efla hf.
11.4.2019 09:00:48
Akureyri

Með kveðju, Kári Einarsson
Skjalasafn Akureyrarbæjar
Geislagötu 9, 600 Akureyri
S: 460 1160
Netfang: akureyri@akureyri.is
http://www.akureyri.is
**********************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann
er stílaður á. Viðtakanda ber að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.
Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum. Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er
á ábyrgð sendanda.
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for
the person or entity to which it is addressed.

From: Akureyrarbær [mailto:no-reply@akureyri.is]
Sent: miðvikudagur, 10. apríl 2019 17:16
To: Akureyri
Subject: Fyrirspurnir og ábendingar: staðfesting

Svar barst: 10.04.2019 17:15
https://www.akureyri.is/is/moya/formbuilder/submission/view/2613
------------------------------------------------Nafn:
Birna Ásgeirsdóttir
Netfang:
birnaa@gmail.com
Efni:
Akureyri er yndislegur bær að búa í að mörgu leyti en því miður ekki að öllu leyti. Ég rak augun
í dag í Aðgerðaráætlun gegn hávaða 2015-2020 og við lesturinn sá ég að gatan sem ég bý við er
meðal þeirra sem er með hávaða yfir mörkum semsagt yfir 65 dB og þá vaknar nú spurningin þar
sem að það er nú komið 2019. Hvenær er komið að framkvæmdum til að minnka hávaða og
rykmengun í bænum? Þingvallastrætið (milli Mýrarvegs og Þórunnarstrætis) er orðið mjög
hávaðasamt og mikil mengun sem stafar af bílaumferð. Er garðurinn okkar td orðinn þakinn
grárri leðju og ekki hægt að hafa opna glugga vegna hávaða og rykmengunar mikinn hluta
sólahringsins. Sem íbúi við þessa götu óska ég eftir að fá að vita hvað sé á stefnuskrá að gera
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varðandi þessi máli, sérstsaklega í ljósi þess að 2020 nálgast óðfluga og mengunin hefur ekki
minnkað eftir síðustu mælingar.
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