Hugmyndir í tillögunum
58 í samkeppni um
nýtingu Öskjuhlíðar

Bæta göngustíga
Fræðsluskilti og
merkingar á göngu
leiðum
Hreyfiþrautir/æfinga
brautir fyrir alla aldurs
hópa

Bæta hjólastíga
Fræðslustígar um stríðs,
náttúru og fugla
Nestisvæði með bekkjum
og borðum
Stríðsminjasafn

Leiktæki úr efni
skógarins – trjádrumbar
og annað slíkt
Grillsvæði
Bæta lýsingu á völdum
göngustígum

Aðstaða fyrir veitingar og hvíld		
Saga og minjar		
Leiksvæði og leiktæki		
Göngu og hjólastígar
Útbúa litla lundi í skóginum		
1
Fræðsluskilti og merkingar á gönguleiðum		
14
Leiksvæði fyrir börn		
4
Bæta göngustíga		
15
Grillsvæði		6
Safnasvæði, ss, stríðsminjasafni, náttúruminjasafni,
Virkja fleiri svæði til afþreyingar
Bæta hjólastíga		
9
Yfirbyggð aðstaða		
2
kvennasögusafni,saga vatnsins 		
2
Ævintýragarðar		6
Stökkpalla fyrir hjól		
3
Nestisvæði með bekkjum og borðum		
8
Tengja safnasvæði við google earth		
Íþróttagarð fyrir almenning, tennis og boltavellir		
Uppbyggðir stígar til að upplifa skóginn nýjan hátt		
Varðeldasvæði næst Nauthólsvík		
Fræðsluskilti um hjátrú og steintegundir		
Útikennslustofa		5
Mismundandi þemastígar, stríðs, heilsu,
Hvíldaraðstaða		2
Sögusafn Öskjuhlíðarinnar		
Völundarhús		2
náttúru, barnastígur		
4
		
Lifandi sögustígur með hljóðum sem tengjast sögunni		
Kaðalrólur/Aparólur/klifurtæki		4
Bæta aðgengi eldri og hreyfihamlaðra		
3
Uppbygging og nýting núverandi húsa		
Nýta snjallsíma til að fá upplýsingar um náttúru
Rennibrautir		
Útbúa mismundandi fjallahjólastíga
Nýta tankana til kvikmyndasýninga um hernámssvæðin		
og söguminjar		
Hengirúm		
með pöllum þrautum		
6
Perlan sem innivatnsrennibraut		
Stílfærður kafbátur við Nauthólsvíkina		
Víkingaleikir		2
Fræðslustígar um stríðs, náttúru og fugla		
8
Perlan sem hjallur þar sem fiskur er þurrkaður		
Vikja háskólanema til þess að útbúa fræðsluefni
Risa skák		
Stígar með litríkum stikum		
Safnasvæði í gömu húsunum í Nauthólsvík		
um Öskjuhlíðina		
Trjáhús		2
		
Þétta byggð nálægt Öskjuhlíðinni þannig
Grjótnámsnámur gerðar sýnilegar og
Mála trjáboli í litum - regnbogaskógur		
Varðveisla
að fólk noti svæðið meira		
uppl. á skilum um það		
3
Leiktæki úr efni skógarins
Viðhalda gamla túninu á kolli hlíðarinnar
Nýta gamla flugturninn fyrir upplýsingamiðstöð
Stríðsminjasafn		7
– trjádrumbar og annað slíkt		
7
og útsýni þaðan		
2
fyrir hernámssvæðið		
Fræðslusvæði með námssvæði í skólginum
Litabolti og laser tag		
Fólkvangur/verndarsvæði		2
Farfuglaheimili í Bragga í Nauthólsvík		
og sjónum		
4
Slöngvuspil í raunstærð		
		
Nýta tankana til þess að úbúa sýningu um heita vatnið		
Gera úttekt á stríðsminjum á svæðinu		
Hjólabrettabrautir		2
Heita vatnið		
Byggja gróðurhús		
2
		
Reipitog		2
Flekar yfir ár		
5
Perlan sem náttúruminjasafn		
4
Ýmislegt		
Kastalar		
Vatnsrennibraut		
Perlan sem ferðamannamiðstöð		
Áhorfendasvæði		4
		
Vatnaparadís/vatnagarður		
Glerhús til norðurljósaskoðunar		
Miðsvæðis samkomustaður/upplýsingasvæði		
Íþróttir og hreyfing		
Heitar laugar og lækir 		
2
Perlan sem Ráðhús borgarinnar		
Tónleikasvæði/Samkomulundur		5
Hreyfisvæði fyrir börn í skóginum		
2
Nattúrlegur lækur - stíflugerð		
Perlan sem upplýsingastöð fyrir ferðamenn		
3
Útimarkað		5
Hraðahlaupabrautir t.d. Fyrir skóla		
Vatnsbyssusvæði		
Perlan sem myndrænn upplýsingastaður fyrir ferðafólk		
útiveitingahús		
Hreyfiþrautir/æfingabrautir fyrir
Nýta vatnið til leikja		
		
Fleiri ruslatunnur		
2
alla aldurshópa		
11
Heilsulind – byggja í vesturhlíð nýbyggingu
Gróður		
Bæta lýsingu á völdum göngustígum		
6
Limbóbraut		
að mestu neðanjarðar		
Grisja skóginn 		
2
Fleiri Listaverk		
5
Jafnvægisslár		
Yfirbyggður vetrargarður við hlið Keiluhallar		
Fjölga trjátegundum/ekki eingöngu barrskógur		
Ýmisskonar samkeppnir, mynda,sögu, blómasöfnun, 		
Klifurveggir, hellar 		
2
Uppgreftrun heita læksins – Læragjáar		
Útbúa grasagarð í SV brekkun Öskjuhlíðarinnar		
Skipulagðar fræðslugöngur		
Ratleikir		6
Byggja stórt gróðurhús og hita upp með heita vatninu 		
Hefta útbreiðslum lúpínu		
2
Páskaeggjaleit/jólasveinaheimsóknir		
Skíðabrautir		
Staðsetja heitar laugar í s-v hlíðinni mtt útsýnis		
Gera úttekt á náttúrfari 		
Útsýni, útsýnisskífa, 		
6
Snjóbrettaskeppni
2
Vaktmyndavélar		
Dýralíf		
Samgöngur
Gönguleiðir fyrir hunda		
Bæta vegtengingar á svæðið		
Afgirtur skemmtigarður fyrir hunda		
2
Undirgöng í hlíðarhverfi		
2
Fuglaskoðunarsvæði/hús		2
Strætó stoppistöð við göngubrú yfir í
Fóðrunarstöð fyrir skógarfugla		
Öskuhlíð		2
Kanínuskýli/afgirt kanínusvæði		
Bæta samgöngur inná svæðið, hjólandi,
Dýragarður		
gangandi, strætó		
4
Dúfnahús		
Hjólaleiga á svæðið		
Hestaferðir eftir “heimreið”		
		
Gera úttekt á fuglalífi og gera áætlun um fjölbreytt fuglalíf		
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