
  Sorpílát verða fjarlægð úr görðunum vegna 
undirmönnunar en ekki er mannskapur til að 
flokka rusl og ekki fjármagn til að farga því. 
Aðstandendur leiða eru beðnir að sjá um 
förgunina.

  Umhirða í görðunum verður skert. Þar verður 
reynt að sinna lögbundinni þjónustu, þ.e. 
frágangi nýrra leiða, laga sigin leiði og slá gras á 
grafarsvæðum. Mikilvægt er að aðstandendur 

gangi þannig frá leiðum að auðvelt sé að slá í 
kringum þau.

  Snyrtingu leiða verður ekki sinnt að öðru leyti 
en því sem snýr að afgreiðslu blómapantana.

Þeir sem eiga ástvini sína í ofangreindum 
kirkjugörðum eru beðnir um að sýna 
starfsmönnum og ástandi garðanna skilning vegna 
þessara óhjákvæmilegu ráðstafana. 

Stjórn og forstjóri KGRP

MIKILVÆG SKILABOÐ TIL ÍBÚA
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Á þjónustusvæði Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP) eru sveitarfélögin 

Reykjavík, Kópavogur og Seltjarnarnesbær og þar 
búa 48% þjóðarinnar. Í umsjón KGRP eru 

Hólavallagarður, Fossvogskirkjugarður, Sólland, 
Viðeyjarkirkjugarður, Kópavogskirkjugarður og 

Gufuneskirkjugarður. 

Sumarstarfsfólki fækkað um helming

Á undanförnum áratugum hafa vel á annað hundrað 
ungmenni hjálpað til við garðyrkjustörf  

yfir sumartímann og hefur grassláttur og  
umhirða gengið vel og íbúar  verið sáttir.  

Vegna stórfelldrar rýrnunar á framlagi ríkisins til 
garðanna er nú óhjákvæmilegt að fækka 

sumarstarfsmönnum um helming og fresta 
endurnýjun véla og viðhaldi húsnæðis. 

Framlög rýrnað um 40% frá 2008

Undanfarin 8 ár hefur framlag ríkisins ekki hækkað í 
takt við stækkun garðanna. Frá árinu 2008 hefur 
framlagið raunar rýrnað um 40% ef miðað er við 

verðlagsþróun en kirkjugarðarnir og verkefni tengd 
þeim hafa jafnframt aukist verulega. KGRP hafa því 
verið reknir með tapi mörg síðustu ár. Stjórnvöldum 

landsins er fullkunnugt um þessa stöðu KGRP og 
margra annarra kirkjugarða á landinu en samt er 

ekki vilji til að auka fé til þessarar starfsemi. 
Viðbrögð dómsmálaráðuneytis benda enn sem 
komið er ekki til þess að gera megi ráð fyrir að 

framlagið verði leiðrétt.

Afleiðingar skerts framlags


