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Velkomin á íbúafund



Háaleiti – Bústaðir  í tölum

• Íbúar í borgarhlutanum 
Háaleiti - Bústaðir eru 14.657

• Í hverfinu eru 6.044 íbúðir

• Hverfið er 4,5 km2 

– Byggt land er 3,7 km2 

Heimild: Landupplýsingar Reykjavíkur
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Háaleiti – Bústaðir  í tölum

• 27 opin leiksvæði 
– alls 26.956 m2

• 100 km af göngu- og 
hjólastígum með bundnu 
slitlagi, auk gangstétta
123 bekkir og 112 
ruslastampar

Heimild: Landupplýsingar Reykjavíkur
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Aldursdreifing íbúa í Háaleiti - Bústöðum

Unnið af tölfræði- og greiningardeild Reykjavíkurborgar
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Hlutfall aldurshópa í Háaleiti - Bústaðahverfi samanborið við Reykjavík í heild

Háaleiti -Bústaðir Reykjavík, alls



SKÓLA- OG FRÍSTUNDASTARF



• Gott samstarf leikskóla, grunnskóla og 
frístundamiðstöðvar

• Öflugt fagstarf 
• Áhersla á útinám og umhverfismennt, lífsleikni og 

margbreytileika.  
• Foreldrar ánægðir með skóla- og frístundastarfið  



Leikskólar
• Austurborg – 99 börn – Reggio Emilia
• Álftaborg – 83 börn – Fjölmenning, margbreytileiki
• Furuskógur – 124 börn – Leikur, lesþroski og lýðræði
• Garðaborg – 52 börn – Umhverfismennt
• Jörfi – 87 börn – Lífsleikni
• Kvistaborg – 66 börn – Útinám, hreyfing og læsi
• Múlaborg – 78 börn – sérhæfður í þjónustu við fötluð börn
• Vinagerði – 63 börn – Umhverfismennt, stærðfræði

Alls 652 leikskólabörn

92-100% foreldra eru ánægðir með leikskólann



Grunnskólar

• Breiðagerðisskóli – 379 nemendur
• Fossvogsskóli – 345 nemendur
• Háaleitisskóli – Álftamýri – 355 nemendur
• Háaleitisskóli – Hvassaleiti – 188 nemendur
• Réttarholtsskóli – 400 nemendur

• Nemendur alls í Háaleiti Bústöðum 1.696

• Nemendaspá; Nokkuð stöðugur nemendafjöldi á 
næstu árum. 



Breiðagerðisskóli

• Sveigjanlegir og fjölbreyttir kennsluhættir
• Teymisvinna og samkennsla
• Einstaklingsmiðað nám
• Áhersla á jákvæð samskipti, 

útikennslu og skapandi starf 



Fossvogsskóli

• Umhverfismennt, útikennsla og lýðheilsa
• Grænfánaskóli x 7 
• Heilsueflandi skóli – hjólað í skólann
• Skólalóðin hefur nýlega verið endurnýjuð og ný leiktæki sett upp.
• Gott samstarf við leikskóla, frístund og Víking
• Skólinn glímir við húsnæðisvanda



Háaleitisskóli

• Margbreytileikanum fagnað
• Heilsueflandi skóli
• Grænfánaskóli
• Bekkjarsáttmálar um samskipti
• Nemendalýðræði og hugmyndaráð



Réttarholtsskóli

• Fjölbreyttar valgreinar
• Markviss fræðsla um mannrétti og jafnrétti
• Lýðræðislegt samstarf og umburðarlyndi
• Heilsueflandi skóli



Tjörnin

Frístundamiðstöðin Kringlumýri

• Þjónustusvæði; Laugardalur, Háaleiti og 
Bústaðahverfi

• 340 starfsmenn á 15 starfsstöðvum 
• Þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðar 

baran og unglinga og umsjón með sértæku 
frístundastarfi fyrir börn og unglinga í 
Klettaskóla

• Mikil teymisvinna þvert á starfseiningar
• www.kringlumyri og á facebook



Frístundaheimili 1.- 4. bekkur 

• Álftabær – 1.-4. bekkingar í Háaleitisskóla/Álftamýri
• Sólbúar – 1.-4. bekkingar í Breiðagerðisskóla
• Neðstaland – 1.-4. bekkingar í Fossvogsskóla
• Krakkakot – 1.-4. bekkingar í Háaleitisskóla/Hvassaleiti  

Alls 502 börn

82-92% foreldra ánægðir með frístundaheimilið 



Félagsmiðstöðvar

• Bústaðir – fyrir 710 börn og unglinga í 5.- 7. bekk í 
Breiðagerðisskóla, Fossvogsskóla og 8. – 10. bekkinga í 
Réttó

• Tónabær – fyrir 270 börn og unglinga í 5. – 7. bekk í 
Háaleitisskóla

43-50% barna og unglinga í hverfinu sækja félagsmiðstöðvastarfið 



Ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og Bústaða 

• Gætir hagsmuna 13-18 ára barna og unglinga og er þeirra rödd

• Hittist einu sinni í viku með frístundaráðgjöfum í Kringlumýri

• Þrír fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna

• Ráðið fundaði með borgarstjórn 27. febrúar

• Tillögur frá ráðinu um bætta geðheilbrigðisþjónustu 
og sálfræðiaðstoð í grunnskólum og um betra aðgengi ungmenna að 
líkamsrækt og hreyfingu 



Framhaldsskólarnir

Fjölbrautarskólinn við Ármúla

Verslunarskóli Íslands



Þjónusta í Háaleiti Bústöðum

ÞJÓNUSTA OG MENNING



Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis í Efstaleiti

Búsetuþjónusta, félagsstarf og heima- og stuðningsþjónustu. 
Starfsstöðvar eru á þriðja tug og þar starfa tæplega 500 starfsmenn. 
Fjölmennir hópar eldra fólks og fatlaðs fólks býr í hverfinu og því er 
þjónustumiðstöðin þekkingarstöð í þjónustu við þetta fólk
Þekkingarverkefni sem taka  mið af eldri borgurum og fötluðu fólki . 
Áhersla á heilsueflandi hverfi, samvinnu við skóla og heilsugæslu. 
Sérstök leit að fólki eldra en 90 ára, sem ekki þiggur neina þjónustu 
frá opinberum aðilum eða kirkju til að bjóða þátttöku í félagsstarfi 
og kynna félagslega þjónustu sem er í boði. 

Framkvæmdastjóri er Sigtryggur Jónsson. 



Félagsstarf velferðarsviðs í hverfinu

Þjónustuíbúðir fyrir aldraða eru í Furugerði og þrjár 
félagsmiðstöðvar eru í hverfinu, í Hæðargarði 31, 
Hvassaleiti  56-58  og á Sléttuvegi 11. Boðið er upp á 
fjölbreytt félagsstarf,  seldur hádegisverður alla virka 
daga og hægt að kaupa kaffi og með því. 
Félagsmiðstöðvar borgarinnar eru 17 um alla borg og 
öllum opnar óháð aldri og búsetu í borginni.   



Borgarbókasafn Kringlunni

Safnið er líka menningarmiðstöð og því er enn meiri ástæða til að 
koma í safnið. dagskrá á http://borgarbokasafn.is/is/kringla

Í safninu og bókabílnum starfa 12 manns og þar á meðal hann Bjarni 
Björnsson bókabílstjóri, sem fagnar 49 ára starfsafmæli á safninu á 
sumardaginn fyrsta, en hann hafði áður unnið nokkur sumur hjá borginni. 
Hann og Bragi bróðir hans hafa stýrt bókabílnum Höfðingja og litla bróður 
hans Stubbi (sem nú er horfin á vit forfeðra sinna í Skagafirðinum) í áratugi 
og gert það af sinni alkunnu alúð og umhyggju fyrir meðbræðrum sínum.

Fjöldi útlána er næstmestur á eftir Grófinni (en nú kemst ég ekki í tölurnar 
sjálfar þar sem ég er fjarri vinnutölvu og verð í allan dag, en þú getur e.t.v. 
komist að þessu Esther) og það sama á við um gestafjölda. Á síðasta ári 
komu um 2600 börn í skipulagðar heimsóknir í safnið.

http://borgarbokasafn.is/is/kringla


ÚTIVIST



UPPBYGGING OG ÞRÓUN
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Uppbygging í Háaleiti – Bústöðum og næsta nágrenni

Kringlusvæðið – íbúðir og þjónusta

Miklabraut – endurbætur og stokkur

Veðurstofuhæð - þróunarsvæði
Strætórein við Rauðagerði

Bústaðavegur

Uppbygging í Mörkinni

Skeifan - uppbygging

Safamýri

Hæðagarður - umferðarhraði

Lágmúli – C40

Grensásvegur

Háaleitisbraut - umferðarmál

Stjörnugróf - búsetukjarniSundlaug í Fossvogi
Vík - Íþróttasvæði



Hugmyndir íbúa 
verða að veruleika
- Listaverk á Réttó



Háaleiti - Bústaðir – valin verkefni framkvæmd 2017:

• Fjölga ruslastömpum í hverfinu

• Laga þrep og stíg við Bústaðaveg og Austurgerði

• Mála listaverk á Réttarholtsskóla

• Söguskilti um hitaveitustokkinn

• Dvalarsvæði í Grundargerðisgarði

• Fleiri bekki í Háaleitishverfið

• Ungbarnarólur með foreldrasæti

• Endurgera stíg milli Kúrlands og Bústaðavegar

• Gróðursetja á valin svæði í Fossvogsda

• Gera dvalarsvæði á opnu svæði við Hvassaleiti 1-9

• Fegra og bæta leiksvæði í Úlfaskógi

• Gangbrautarljós yfir Háaleitisbraut við Lágmúla



Háaleiti – Bústaðir – verkefni til framkvæmda 2018:

• Ávaxtatré á opnum svæðum

• Grenndargámar við Sogaveg.

• Fegra borgarland við Háleitisbraut

• Ný girðing við Bústaðaveg.

• Líkamsræktartæki á opið svæði vestan 
Miðbæ

• Endurnýjun á göngustíg milli H- og K-landa.

• Bæta leikvöllinn við Rauðagerði



Hugmyndasöfnun var nú í mars
- Heimsóttum skóla – hér er Réttó

• Kosið í október 2018

• Framkvæmt 2019



hugmyndir
bárust

þar af 132 
í Háaleiti og Bústöðum 



Hugmyndir sem skiluðu sér í ár (dæmi)



Hugmyndir sem skiluðu sér í ár (dæmi)



Hugmyndir sem skiluðu sér í ár (dæmi)



Hugmyndir sem skiluðu sér í ár (dæmi)



Hugmyndir sem skiluðu sér í ár (dæmi)



ALÞJÓÐLEG SAMKEPPNI…



… UM GRÆNAR ÞRÓUNARLÓÐIR



LÁGMÚLI













HRAFNISTA - SLÉTTUVEGI
deiliskipulagsbreyting



HRAFNISTA - SLÉTTUVEGI
deiliskipulagsbreyting

Séð yfir þjónustumiðstöð fyrir miðju, hjúkrunarheimili til hægri og íbúðir fyrir aldraða til vinstri.



Þjónustumiðstöð. Aðalinngangur



HRAFNISTA - SLÉTTUVEGI
deiliskipulagsbreyting

Hjúkrunarheimili.



HRAFNISTA - SLÉTTUVEGI
deiliskipulagsbreyting

Hjúkrunarheimili séð frá garði.





VIGDÍSARLUNDUR





Búseti byggir við Skógarveg

Fyrsta skóflustungan var tekin í nóvember 2017













Veðurstofuhæðin - þróunarsvæði



Veðurstofuhæðin - þróunarsvæði















SOGAVEGUR



SOGAVEGUR



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting

AÐALSKIPULAG 2010-2030: Svæði breytt í íbúðasvæði

DEILISKIPULAG Í GILDI: Deiliskipulagsbreyting samþykkt 19. 
janúar 2017. Heimild til að rífa einbýlishús og byggja 49 nýjar 
íbúðir í tveimur fjölbýlishúsum. Mikil þörf á grysjun gróðurs.
Haldið í gróður í jaðri lóðar í og nýjum plantað við Sogaveg. 



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting

ÁHERSLUR OG MARKMIÐ

● Haldið í gróður á lóðamörkum 

séð frá Miklubraut og frárein að Réttarholtsvegi.

● Hávaðamengun minnkar sunnan Sogavegar.

● Byggingarform trappast upp í 3 hæðir frá Sogavegi

● Byggingarform myndar skjólgóða inngarða.

● Sameiginleg innkeyrsla á lóðamörkum. Bílakjallari undir byggingu.



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting● Hávaðakort fyrir uppbyggingu



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting● Hávaðakort eftir uppbyggingu



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting



SOGAVEGUR 73-77 
deiliskipulagsbreyting



HALLARMÚLI 2
(FYRIR)



HALLARMÚLI 2
(EFTIR)



HALLARMÚLI 2
(FYRIR)



HALLARMÚLI 2
(EFTIR)













SUÐURLANDSBRAUT 12



SUÐURLANDSBRAUT 12







SUÐURLANDSBRAUT 12







Furugerði 23 (drög frá Arkis)









Bústaðavegur









Vík - íþróttasvæðið



Sundlaug í Fossvogi 
- samstarf við Kópavogsbæ



Safamýri



Kringlusvæðið – samstarf við Reiti um deiliskipulag



BORGARLÍNA

UM MIKLUBRAUT





Takk fyrir


