
Þjónustu-
miðstöð
Árbæjar og
Grafarholts
Hraunbær 115

Þjónustu-
miðstöð 
Laugardals, 
Háaleitis og 
Bústaða
Efstaleiti 1

Þjónustu-
miðstöð 
Vesturbæjar, 
Miðborgar
og Hlíða
Laugavegur 77

Þjónustu-
miðstöð 
Grafarvogs 
og Kjalarness 
- Miðgarður
Gylfaflöt 5

Þjónustu-
miðstöð 
Breiðholts
Álfabakki 12

Þjónustumiðstöð Breiðholts
Álfabakki 12  / 109
        411 1300
breidholt@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Árbæjar
og Grafarholts
Hraunbær 115  /  110
        411 1200
arbaer-grafarholt@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Grafarvogs 
og Kjalarness - Miðgarður
Gylfaflöt 5  / 112
        411 1400
midgardur@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals, 
Háaleitis og Bústaða
Efstaleiti 1  / 103
         411 1500
laugardalur.haaleiti@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, 
Miðborgar og Hlíða
Laugavegur 77  /  101
        411 1600
vmh@reykjavik.is

Þjónustumiðstöðvar / Service Centres 

Reykjavíkurborg sinnir samkvæmt lögum eftirfarandi verkefnum: 
Menntun barna í leik- og grunnskólum, velferðarþjónustu, 
skipulags-, umhverfis- og samgöngumálum og rekur slökkvilið.  
Auk þess rekur borgin frístundaþjónustu, sundlaugar og 
menningarstarfsemi.

The City of Reykjavík is entrusted with the following tasks by law: 
primary education, preschools, social services, urban planning, 
environmental issues, public transportation and fire services. 
In addition the City runs leisure centres, swimming pools and 
organizes cultural events.

Þjónusta í hverfum
Reykjavík skiptist niður í tíu 
hverfi og þjóna fimm þjónustumið-
stöðvar íbúum þeirra. Á þjónustu-
miðstöðvunum er hægt að fá 
upplýsingar um alla þjónustu 
borgarinnar en þær er einnig að 
finna á vef borgarinnar
www.reykjavik.is.  

District Services
Reykjavík is divided into 10 
districts with 5 municipal service 
centres. At the municipal service 
centres you can get information 
about all services provided by the 
city. For further information go to
www.reykjavik.is/english  

www.reykjavik.is

411 1111
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Kæri Reykvíkingur

Velkominn til nyrstu höfuðborgar í heimi.
Þótt Reykjavík sé með minnstu höfuðborgum í Evrópu 
hefur hún upp á fjölmargt að bjóða. Innviðir Reykjavíkur 
eru sterkir og við reynum alltaf að bjóða borgarbúum upp 
á góða þjónustu. Reykjavík er því góð fyrir fjölskyldur og 
þægileg borg.
Menningarlíf er í miklum blóma í Reykjavík sem býður upp 
á fjölda listviðburða allt árið. Það er stutt út í náttúruna og 
borgin ræður yfir dýrmætum náttúruauðlindum, t.d. nægu 
köldu neysluvatni og heita vatninu sem hitar upp húsin og 
sundlaugarnar okkar. 
Við viljum að allir njóti mannréttinda í Reykjavík og 
leggjum mikla áherslu á jafnan rétt og jafna stöðu allra.  

Með bestu kveðju
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

Þjónusta í hverfum
Reykjavík skiptist í tíu hverfi og hefur fimm þjónustumiðstöðvar sem þjóna 
íbúum þeirra. Á þjónustumiðstöðvunum er hægt að fá upplýsingar um alla 
þjónustu borgarinnar en þær er einnig að finna á vef borgarinnar
www.reykjavik.is.  

Skólar og frístundir
Reykjavíkurborg rekur leikskóla og grunnskóla fyrir öll börn. Leikskólar 
eru fyrir 2 til 5 ára börn. Þjónustan í leikskólum er niðurgreidd af 
borginni. Grunnskólar eru fyrir 6 til 16 ára. Eftir skólatíma er boðið upp 
á frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn, sem þarf að borga fyrir. Börn og 
unglingar 10-16 ára geta sótt félagsmiðstöðvar eftir skóla. Allt skólastarf í 
Reykjavík endurspeglar nútímasamfélag og fjölbreytt mannlíf.

Velferð
Ráðgjafar þjónustumiðstöðvanna sinna þjónustu við einstaklinga og 
fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og frístund og 
almennri upplýsingagjöf um starfsemi og þjónustu Reykjavíkurborgar. Þar 
er hægt að sækja um félagslega aðstoð. 

Neighbourhood Services
Reykjavík is divided into 10 districts with 5 municipal service centres. At the 
municipal service centres you can find information about all of the services 
provided by the city. For further information go to www.reykjavik.is/english  

Schools and leisure
The City of Reykjavík runs preschools and schools for all children. 
Preschool is for 2-5 year old children. Preschool fees are subsidized by the 
City. Primary schools are for children 6-16 years of age. Every school offers 
an after school centre for 6 - 9 years old for a fee.  Children and teens 10- 
16 years old may attend community centres after school. Activities offered 
in preschools and schools reflect a modern and diverse society.

Welfare
Counsellors in municipal service centres serve individuals and families, offer 
professional advice in school and preschool matters, leisure and also give 
information about services on offer by the city. At municipal service centres 
you can also apply for various types of social assistance. 

Sports and leisure
In Reykjavík it is possible for people of all ages to pursue leisure activities.  

Íþróttir og tómstundir
Í Reykjavík eru margir möguleikar til frístunda fyrir fólk á öllum aldri. 
Borgin rekur skíðasvæði, sundlaugar og marga útivistarstaði eins og  
Ylströndina í Nauthólsvík, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn og siglinga- og 
báta miðstöðina í Siglunesi. Íþróttafélög eru starfandi í flestum hverfum 
borgarinnar.

Menning og listir
Reykjavíkurborg er með öflugt starf á ýmsum sviðum menningar og 
lista.  Sýningar eru í Árbæjarsafni, Landnámssýningunni í Aðalstræti, 
Sjóminjasafninu í Reykjavík, Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Viðey.
Borgin skipuleggur ýmis hátíðahöld. Þar má nefna þjóðhátíðardaginn á
17. júní, Menningarnótt, Vetrarhátíð, Aðventuhátíð, Fjölmenningardagur og 
Barnamenningarhátíð. Borgin rekur sjö bókasöfn og menningarhús. Í öllum 
söfnunum eru heitir reitir (Wi-Fi).

Velkomin
Að flytja í annað sveitarfélags eða til nýs lands er reynsla fyrir þig. Það tekur 
tíma að kynnast nýjum stöðum og umhverfi. Starfsfólk Reykjavíkurborgar er 
tilbúið að aðstoða þig svo þér líði vel í Reykjavík. 

The City manages ski slopes, swimming pools, many outdoor facilities such 
as the beach at Nauthólsvík, the Reykjavík Park and Zoo and the sailing and 
boating club at Siglunes. There are also sports clubs in most city districts.

Culture and arts
The City of Reykjavík sponsors an extensive array of cultural and artistic 
happenings.  Reykjavík Municipal Museum merges cultural institutions and 
presents culture and history from diverse perspectives.  For exhibitions 
and shows visit the Árbær Open Air Museum, The Settlement Exhibition 
Reykjavík 871±2, The Maritime Museum, The Reykjavík Museum of 
Photography and the historic island of Viðey. 
The City also organizes various festivals, e.g. National Day of Iceland, 
Reykjavík Culture Night, Reykjavík Winter Lights Festival, Advent Festival, 
Multicultural Day and The Reykjavík Children’s Culture Festival. There are 
seven city libraries and cultural centres; they all offer free Wi-Fi access.

Welcome home!
Moving to a new municipality or country is a new experience. It takes time 
to get to know new places and your new environment. The employees of the 
City of Reykjavík are willing to help you feel at home in Reykjavík.  

Dear Citizen of Reykjavík

Welcome to the northernmost capital in the 
world.
Although Reykjavík is one of the smallest capital cities in Eu-
rope, it has much to offer. Reykjavík´s infrastructure is strong 
and our goal is to offer citizens quality services. This makes 
Reykjavík a family-friendly and comfortable city.  
Reykjavík’s cultural life is thriving and there are many cultural 
events on offer all year long. Residents are never far from 
nature and the city owns precious natural resources such as 
plentiful cold drinking water and hot water which heats up 
our houses and swimming pools. 
We want everyone in Reykjavík to enjoy human rights and we 
emphasize the equal rights and equal status of everyone. 

Best regards
Dagur B. Eggertsson Mayor of Reykjavík 


