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Heilsubærinn Bolungarvík

Gönguleiðir
Walking paths

SKÝRINGAR/LEGEND

Vegalengd km
Length km0,5

Ósvör

Ós

Þú ert hér
You are here

Vörður

Vaki

Heilsubærinn var stofnaður árið 2000 í 
Bolungarvík. Heilsubærinn hefur alltaf lagt 
aðaláherslu á fræðslu, þátttöku fólksins 
og samvinnu við skóla, félagasamtök, 
vinnuveitendur, og bæjarstjórn. Helstu 
markmið heilsubæjarins eru: 

The health comitte in Bolungarvík was 
founded in the year 2000. The health 
comiitee has always focused on educa-
tion, participation and cooperation with 
schools, organizations, employers, and 
the town council. The main aim of the 
health comittee is: 

Gönguleiðir um snjóflóðavarnirnar 
og nærumhverfi 

Walking path around the snow     
avalanches

Frá þessum stað eru ýmsar skemmtilegar 
gönguleiðir. Hægt er að fara þrjár leiðir 
um stóra snjóflóðavarnargarðinn Vörð, 
bak við garðinn og fyrir ofan keilur en 
einnig hringinn í kringum Vaka. 

Frá þessum stað er einnig fallegt að 
ganga stigahlíðina og útsýnið þaðan yfir 
Ísafjarðardjúpið stórfenglegt. 

From this point is various exiting walking 
paths around the snow avanlaches. I 
is possible to go three walking paths 
around and on the big dem, Vaki, walk 
in the back of the dam and above the 
braking mounds, Vaki. 

From this point is also extraordinary to 
walk down the street Stigahlíð and see 
the beautiful view over Ísafjarðardjúp. 

Heilsuefling verði leiðandi afl í  
Bolungarvík. 

Bolungarvík leggi áfram  
megináherslu á heilsueflingu og 
almenn heilsuvitund bæjarbúa 
í allri sinni stefnumótun og 
ákvörðunartöku.

Bolvíkingar verði leiðandi í 
heilsueflingu almennings á 
landsvísu og miðli reynslu sinni til 
fólksins og sveitarfélaga landsins. 

Health will be the leading force in 
Bolungarvík.

Bolungarvík should remain 
primarily on health and general 
health awareness of residents in all 
its policies and decision-making.

The residents of Bolungarvík should 
be a leader in public health at the 
national level and the exchange of 
experience to the people and the 
local country.
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Heilsubærinn Bolungarvík
Heilsubærinn var stofnaður árið 2000 í 
Bolungarvík. Heilsubærinn hefur alltaf lagt 
aðaláherslu á fræðslu, þátttöku fólksins 
og samvinnu við skóla, félagasamtök, 
vinnuveitendur, og bæjarstjórn. Helstu 
markmið heilsubæjarins eru: 

The health comitte in Bolungarvík was 
founded in the year 2000. The health 
comiitee has always focused on educa-
tion, participation and cooperation with 
schools, organizations, employers, and 
the town council. The main aim of the 
health comittee is: 

Gönguleiðir um skógrækt og 
nágrenni

Walking path around forestry and 
nearby places

Frá þessum stað eru ýmsar skemmtilegar 
gönguleiðir. Hægt er að fara í gegnum 
skógræktina og upp á hól þar sem er 
mjög fallegt útsýni yfir Bolungarvík. 
Þaðan er hægt að fara niður í bæ eða fara 
reiðveginn sem liggur frá Tungudalnum 
og upp á hól, undir Ernirinn og þaðan að 
Múrhúsatúni. 
 

From this point is various exiting walking 
paths around the forestry and nearby 
places. 

Heilsuefling verði leiðandi afl í  
Bolungarvík. 

Bolungarvík leggi áfram  
megináherslu á heilsueflingu og 
almenn heilsuvitund bæjarbúa 
í allri sinni stefnumótun og 
ákvörðunartöku.

Bolvíkingar verði leiðandi í 
heilsueflingu almennings á 
landsvísu og miðli reynslu sinni til 
fólksins og sveitarfélaga landsins. 

Health will be the leading force in 
Bolungarvík.

Bolungarvík should remain 
primarily on health and general 
health awareness of residents in all 
its policies and decision-making.

The residents of Bolungarvík should 
be a leader in public health at the 
national level and the exchange of 
experience to the people and the 
local country.
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Heilsubærinn Bolungarvík
Heilsubærinn var stofnaður árið 2000 í 
Bolungarvík. Heilsubærinn hefur alltaf lagt 
aðaláherslu á fræðslu, þátttöku fólksins 
og samvinnu við skóla, félagasamtök, 
vinnuveitendur, og bæjarstjórn. Helstu 
markmið heilsubæjarins eru: 

The health comitte in Bolungarvík was 
founded in the year 2000. The health 
comiitee has always focused on educa-
tion, participation and cooperation with 
schools, organizations, employers, and 
the town council. The main aim of the 
health comittee is: 

Gönguleiðir sandinn og Syðridal
Walking path on the sandcost and 

Syðridalur
Frá þessum stað eru ýmsar skemmtilegar 
gönguleiðir. Hægt er að fara göngustíginn 
sem liggur að Ósi....

From this point is various exiting walking 
paths 

Heilsuefling verði leiðandi afl í  
Bolungarvík. 

Bolungarvík leggi áfram  
megináherslu á heilsueflingu og 
almenn heilsuvitund bæjarbúa 
í allri sinni stefnumótun og 
ákvörðunartöku.

Bolvíkingar verði leiðandi í 
heilsueflingu almennings á 
landsvísu og miðli reynslu sinni til 
fólksins og sveitarfélaga landsins. 

Health will be the leading force in 
Bolungarvík.

Bolungarvík should remain 
primarily on health and general 
health awareness of residents in all 
its policies and decision-making.

The residents of Bolungarvík should 
be a leader in public health at the 
national level and the exchange of 
experience to the people and the 
local country.


