
Félagsheimilið Fólkvangur á Kjalarnesi er 

aðeins í 25 mín fjarlægð frá miðborginni.  

Frá Fólkvangi er ægifagurt útsýni til borgar-

innar yfir sundin blá.  

Fólkvangur er leigður til veisluhalda og 

funda með eða án veitinga. 

Húsið tekur alls 270 manns í móttöku en 

borðbúnaður og sæti við borð er fyrir allt  

að 150 manns.  

Salurinn er opinn og einkar skemmtilegur. 

Afar hentugur fyrir afmæli, brúðkaup,  

fermingar, ættarmót eða fundi.   

KlébergslaugKlébergslaugKlébergslaugKlébergslaug er í íþróttamiðstöðinni á 

Kjalarnesi. Þetta er sundlaug í alfaraleið 

og í dásamlegu umhverfi við sundin blá. 

Klébergslaug stendur við sjávarbakkann 

með útsýni út á sjóinn. 

Sumarið 2012 er laugin opin frá  

kl 09:00 til 20:00 virka daga og  

kl 11:00 til 15:00 um helgar. 

Vetraropnun tekur gildi 22. ágúst 2012. 

Verið velkomin í rólegt umhverfi í  

sveitasælunni á Kjalarnesi Fólkvangi 

116 Kjalarnes 

Sími: 662 5566 

Netfang: ik@kjalarnes.is 

Heimasíða:  www.kjalarnes.is 
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FÓLKVANGUR 
salur t.d. fyrir: 

• tækifærisveislur 

• afmælisveislur 

• ættarmót 

• brúðkaup 

• fermingar 

• fundi 

 

KLÉBERGSLAUG 
• sundlaugin við sjóinn 

• heitur pottur 

• vaðlaug 

• þreksalur 

Lítið klettabyggt nes nefnist Kléberg og er 

neðan Klébergsskóla. Staðurinn er sögu-

staður úr Kjalnesinga sögu.  Þar segir að 

Búi hafi barist einn við Hofverja og haft 

betur. 

Klébergið er frábær útivistarstaður stein-

snar frá miðborginni. Hér ertu í nánum 

tengslum við lífríki fjörunnar, Klébergs-

lækinn, útistofuna, gönguleiðir og fjöl-

breytta íþrótta– og afþreyingaraðstöðu 

bæði úti og inni.  

Nyrst á Klébergstorfunni niður við Klébergs-

lækinn er útistofan með útisviði, sætum og 

eldstæði.  

Ofar við lækinn er glerblástursverkstæðið 

GLER í BERGVÍK. 

Golfvöllur UMFK er þriggja holu æfinga-

völlur við Brautarholtsveg. 

Skammt hér frá út á sjálfu Kjalarnesinu er 

golfvöllurinn í Brautarholti. 

Íbúasamtök Kjalarness 

KJALARNES MÖGULEIKARNIR KLÉBERGIÐ 

Upplýsingar í síma: 662 5566 

Hvert sem tilefnið er 

Umhverfið og næsta nágrenni 

Í Fólkvangi er kjörin aðstaða fyrir matar-

veislur, vinnufundi, ráðstefnur, hópefli, 

æfingabúðir eða óvissuferðir. 

Sund, fjöruskoðun, gönguferðir, golf,  

fótbolti og körfubolti úti eða inni, útigrill.  

Möguleiki er á svefnaðstöðu í Klébergs-

skóla. 

Hringdu og við sníðum verkefnið að þínum 

þörfum.  


