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NÝJA REYKJAVÍK!



HVAÐ HEFUR BREYST?



Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi 2008-2016



FJÖLDI FERÐAMANNA 2005-2016
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Höfuðborgarsvæðið hækkar sig





Þróun kynbundins launamunar



Miðborg - hverfin í borgarhlutanum

Austurhöfn

Miðbær

Austurbær

Reykjavíkurtjörn Háskóli Vatnsmýri



• Íbúar í Miðborginni eru 8.110

• Í hverfinu eru 5.237 íbúðir

• Hverfið er 3,9 km2 

– Byggt land er 3 km2 

Miðborgin í tölum



Miðborgin í tölum

• 9 opin leiksvæði 
– alls 9.485 m2

• 75 km af göngu- og hjólastígum 
með bundnu slitlagi, auk gangstétta

252 bekkir og 301 ruslastampur



Aldursdreifing íbúa í Miðborginni

Tekið saman af tölfræði- og greiningardeild Reykjavíkurborgar







SKÓLA- OG FRÍSTUNDASTARF



Skóla- og frístundastarf



Skóla- og frístundastarf

• Miðborgin er lifandi vettvangur barna- og 
unglingamenningar, s.s. Drullumall

• Söfn og menningarstofnanir eru með 
fjölbreytta starfsemi sem miðast við börn og 
ungmenni. 

• Áhersla á fjölmenningu og fjölbreytt tungumál

• Framsækin verkefni
Barna- og unglingalýðræði

• Forvarnarstarf



Grunnskólastarf

• Austurbæjarskóli – 416 nemendur

• Tjarnarskóli – sjálfstætt starfandi - 54 nemendur

Alls 470 grunnskólanemendur í Miðborginni



Austurbæjarskóli

• Fjölbreyttni nemendahópsins styrkur fyrir skólasamfélagið og kallar á fjölbreytta 
náms- og kennsluhætti 

• Rík hefð fyrir að kennarar nýti sér sérstöðu hverfisins og sögu í starfi með 
nemendur, m.a. með því að vinna með verk skálda og rithöfunda sem hafa starfað 
við skólann.

• Þróunarverkefni um leiðsagnarnám
• Heilsueflandi skóli
• Nemendaþing, foreldraþing og starfsmannaþing hafa verið haldin um nýja 

skólastefnu og framtíðarsýn. Stefnt að því að festa þau í sessi sem árlegan viðburð 
• Skólahúsnæðið friðað að hluta en hefur verið endurnýjað smám saman sl. ár
• Brýnt að bæta starfsaðstöðu og ýmsan búnað
• Gamla Spennistöðin gegnir margvíslegu hlutverki fyrir félagsstarf og 

foreldrasamstarf



Leikskólastarf

• Grænaborg og Miðborg– 184 börn

• Fjórir sjálfstætt starfandi leikskólar; Laufásborg 
(Hjallastefnan), Höfn, Ós og Waldorfsleikskólinn Sólstafir, um 
200 börn. 

• 90-100% foreldra ánægðir með leikskólana. 

• Báðir skólar virkir þátttakendur í Barnamenningarhátíð sem 
hefst í næstu viku.



Grænaborg

• 77 börn – 7-10 tungumál , áhersla á málþroska og læsi
• Fjölbreyttur barnahópur þar sem allir læra af hver öðrum
• Fjölgreindarkenning Howard Gardner
• Skapandi starf og árleg myndlistarsýning á Skólavörðustíg
• Jafnrétti, mannréttindi og lýðræði



Miðborg

• Fjölbreyttur barnahópur og ólíkir
menningarheimar.

• Börnin tala meira en 20 tungumál. 
• Þróunarverkefnið Töfrandi tungumál í 

fjölmenningarlegum leikskóla.
• Unnið að mótun fjölskyldumiðstöðvar með 

aðstöðu í Njálsborg
• Í skoðun að byggja nýjan Miðbæjarleikskóla 

.



Frístundastarf

• Frístundamiðstöðin Tjörnin þjónustar 
Vesturbæ, Miðborg og  Hlíðum

• Varð til við sameiningu Frostaskjóls og Kamps 
1. ágúst 2016

• Um 200 starfsmenn á 13 starfsstöðvum, mikil 
teymisvinna 

• Er til húsa að Frostaskjóli 2
• Þjónustar 3.500 börn 
• www.tjornin.is og á Facebook

http://www.tjornin.is/


Frístundaheimili

Draumaland í Austurbæjarskóla  106 börn í 1.-4. bekk
• Kom mjög vel út í ytra mati haustið 2017

– Verklag til fyrirmyndar og öðrum til eftirbreytni;
– Samfélagsmiðlar eru nýttir til samskipta
– Upplýsingar til foreldra með annað móðurmál en íslensku eru 

aðgengilegar á heimasíðu frístundaheimils.
– Foreldrar hafa aðgang að forstöðumanni til að koma upplýsingum á 

framfæri um barn sitt.

95% foreldara telja að barninu þeirra líði vel á frístundaheimilinu
88% foreldra ánægðir með frístundaheimilið



Félagsmiðstöðvar

100og1 félagsmiðstöð í Spennistöðinni fyrir 5.-10.bekk

• 149 börn 10-12 ára börn
• 121 unglingur, 13-15 ára
• Fór í ytra mat haustið 2017 og kom sérstaklega vel út

• Verklag til fyrirmyndar og öðrum til eftirbreytni; 
• Áhersla á að efla umhyggju barna
• Hvernig dagskrá er kynnt börnum, unglingum, foreldum og starfsfólki
• Aðferðir sem nýttar eru til að efla unglinga- og barnalýðræði

• Hinsegin félagsmiðstöð í samstarfi við samtökin 78 - 20-40 börn á hverri opnun
• Hofið þjónustar börn með fötlun 10-16 ára vestan Elliðaáa  20 börn

97% foreldra telja félagsmiðstöðvarstarf mikilvægt
90% foreldra eru ánægðir með upplýsingargjöf og starfið



Frábært starf í 100og1 og Draumalandi – Ytra mat

Dökkgrænt = gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf
Ljósgrænt = gott verklag þar sem flestir þættir eru í samræmi við lýsingu á gæðastarfi
Gult =  Einhverjir mikilvægir þættir þarfnast úrbóta

Félagsmiðstöðin 101og1

Draumaland



Ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða

• Öflugur hópur ungmenna úr hverfunum sem 
gætir hagsmuna barna og unglinga. 

• Komu fram í umfjöllun BBC um forvarnarstarf á Íslandi
• Ræddu við RÚV um skjánotkun
• Eiga  tvo fulltrúa í Reykjavíkurráði ungmenna
• Funda 1 x í viku í Tjörninni með frístundaráðgjöfum



ÞJÓNUSTA OG MENNING



Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða

• Aðgengileg þjónusta fyrir íbúa á einum stað

• Samþætting verkefna þvert á stofnanir, félög 
og hverfi

• Sérfræðiþekking, ráðgjöf og þjónusta við íbúa

• Samstarf við íbúa, frjáls félagasamtök og aðra 
grasrótarstarfsemi



þekkingarmiðstöð v/ utangarðshópinn 
og
fólk með alþjóðlega vernd

Sérstaða hverfisins



Áherslur í starfi þjónustumiðstöðvar

• Félagsstarf og matarþjónusta

• Félagsauður og samfélagsvinna



Þjónusta við hælisleitendur og flóttafólk

Ráðgjafateymi



Þjónusta við utangarðsfólk

Þjónusta við utangarðsfólk
• Vettvangsteymi
• Housing first, húsnæði í forgang
• Smáhýsi
• Gistiskýlið



Lýðræðis og þátttökuverkefni
dæmi; Fróðir foreldra og
Vítamín í Val



Félagsstarf Velferðarsviðs

Félagsstarf að Vesturgötu 7

Dagdvöl fyrir aldraða í Þorraseli að Vesturgötu 7

Félagsstarfið Vitatorgi

Dagdvöl á Vitatorgi

Félagsstarf velferðarsviðs er opið öllum óháð aldri



Valur

Fengið af vef Vals



Hlíðarendi – uppbygging íþróttasvæðis



Perlan – náttúrsýning, stjörnuver og tankur



Perlan – náttúrsýning, stjörnuver og tankur

• Sýning um náttúru 
Íslands 

• Stjörnuver verður 
í nýrri byggingu

• Veitur byggja 
nýjan tank í 
nágrenni við 
Perluna



• 80 ára 23. mars á síðasta ári

• Ný viðbygging og útilaug í notkun 1. des.

• Aðsókn hefur margfaldast

• 38 þúsund fleiri gestir í janúar og febrúar í ár 
en á sama tíma á síðasta ári

Sundhöllin eldist vel



Sundhöllin okkar – 80 ára

Ný útisundlaug, viðbygging og endurbætur



Stóraukin aðsókn að Sundhöllinni eftir breytingar
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Hlíðarendi





Leik- og dvalarsvæði í fóstur

Reykjavíkurborg býður íbúum að stofna vinafélag og taka leiksvæði og önnur opin
svæði í fóstur. Kjörið tækifæri fyrir hópa sem vilja hlúa að leiksvæðum.

Kostirnir við þetta eru fjölmargir:
• Íbúar fá beina tengingu við starfsfólk borgarinnar
• Starfsmenn borgarinnar fá aðgang að þekkingu íbúa á eigin hverfi
• Þetta eflir félagsauð og anda í hverfinu
• Leiksvæði verða skemmtilegri og fallegri
• Íbúar sækja meira á svæðið
• Það tekur skemmri tíma að laga það sem þarf að laga
• Samstarf er málið!

Áhugasamir eru hvattir til sækja um til Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar
og Hlíða. Hafið samband við Hörð Heiðar Guðbjörnson í síma: 411 1700

Leiksvæði og opin svæði í fóstur









VIÐBURÐARÍK MIÐBORG



Hátíðisdagar í miðborginni































Lífríki Tjarnarinnar er vaktað

• Þörungagróður og vatnaplöntur benda til
jákvæðrar stöðu

• Magn blaðgrænu-a, metfjöldi þyrildýra og 
fábreytt samfélög benda til slakara ástands

Vatnaskil fylgjast með aðrennsli vatns úr
Vatnsmýri, s.s. frá Hlíðarendasvæði



Grenndarstöðvar fyrir endurvinnanlegan úrgang frá heimilum eru á 57 stöðum í 

borginni og hafa um 85% íbúa stöð innan 500 metra frá heimili sínu. Plasti og 

pappírsefnum er hægt að skila á grenndarstöðvar og stöðvum fyrir glersöfnun

fjölgar jafnt og þétt. 

Skátarnir hafa söfnunargáma fyrir drykkjarumbúðir með skilagjaldi á mörgum
stöðvum og Rauði krossinn er með gáma undir föt og annan textíl. 



Tíð hreinsun í miðborginni



Aukin tíðni hreinsunar



Átak gegn veggjakroti

• Samstarfsverkefni - borgin fær 

verktaka til að aðstoða eigendur 

fasteigna við hreinsun og 

eftirfylgni.

• Úttekt á veggjakroti í 

miðborginni



RÚTURNAR Í BORGINNI











GATNAFRAMKVÆMDIR

 Tryggvagata/Pósthússtræti – endurgerð 2018 

 Geirsgata/Kalkofnsvegur – endurgerð kláruð 2018

 Sæbraut/Frakkastígur – ný gatnamót við Sólfarið 
á dagskrá 2018

 Hverfisgata – endurgerð neðsta hluta á dagskrá á 
næsta eða þar næsta ári.





Malbikun í miðborg 2018

•



Ný gangstétt við 

Barónsstíg

Gróður og bekkir í 

Hljómskálagarðinn

Fjölga leiktækjum í Hljómskálagarðinum

Hverfið mitt – framkvæmdir 2018

Almenningsgarður við 

Þingholtsstræti 25
Ungbarnaróla á Skógarróló í 

Skerjafirði

Verkefni valin í kosningu meðal íbúa



Hlemmur - Mathöll



Hlemmur –
endurgerð 
umhverfis



Hlemmtorg
afmörkun svæðis

Laugavegur



Hugmyndaleit

• Nánar kynnt í erindi 
Eddu Ívarsdóttur















UPPBYGGING OG ÞRÓUN



Uppbygging  í Miðborg og næsta nágrenni …

Skerjafjörður – ný byggð

Vísindagarðar – Gróska 

Vesturbugt – ný byggð

Hverfið mitt – hugmyndir íbúa 
sem verða að veruleika

Brú yfir Fossvog

Hlemmur – Mathöll og endurgerð 
umhverfis – Norðurpóll og fleira

Laugavegur - Heklureitur

Hlíðarendi – íbúðir og atvinna

Perlan – náttúrusýning

Nauthólsvík - félagsaðstaða

Nauthólsvegur – alm. íbúðir og stúdentaíbúðir HR

Miklabraut – endurbætur og stokkur

Ný samgöngumiðstöð

Íbúðauppbygging

Hótelbyggingar
Landsímareitur







NAUSTAREITUR

















Landsímareitur – Icelandair Hótel

Thorvaldsenstræti 2-4-6 og Aðalstræti 11



Landsímareitur – Icelandair Hótel
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Landsímareitur – Icelandair Hótel
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Landsímareitur – Icelandair Hótel

Thorvaldsenstræti 2-4-6 og Aðalstræti 11



Hótel Reykjavík – Lækjargata 12 / Vonarstræti 4



Hótel Reykjavík – Lækjargata 12 / Vonarstræti 4Hótel Reykjavík – Lækjargata 12 / Vonarstræti 4



Hótel Reykjavík – Lækjargata 12 / Vonarstræti 4
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UPPBYGGINGIN Í REYKJAVÍK



LÓÐAÚTHLUTANIR 2017

1711 ÍBÚÐIR









Vesturbugt



Vesturbugt

Reykjavíkurborg búin semja við 
uppbyggingaraðila. Blönduð byggð. 2-3.000 
fermetrar af atvinnuhúsnæði á jarðhæð. 
Veitingastaðir, verslanir og ferðaþjónusta. 





Vesturbugt

Reykjavíkurborg búin semja við uppbyggingaraðila. 
Blönduð byggð. 2-3.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð. Veitingastaðir, verslanir og ferðaþjónusta. 





Vesturbugt





Vesturbugt
176 íbúðir alls
34 íbúðir fyrir námsmenn
40 íbúðir fyrir Félagsbústaði

Vesturbugt



Vesturbugt









































Alþjóðlegt þróunarverkefni um grænar lóðir



Þrjár lóðir voru valdar í alþjóðlega samkeppni



Frakkastígur



Skúlagötusvæði

• breyting á 
deiliskipulagi



Skúlagötusvæði

• Séð niður Frakkastíg 
í átt að Sólfari

• ný bygging sýnd 
með gráum lit



Skúlagötusvæði – breyting á deiliskipulagi









Laugavegur – Skipholt: Hugmyndasamkeppni

• Blönduð byggð íbúða, verslunar og annarar atvinnustarfsemi

• Þróa ásýnd Laugavegar í borgargötu

• Hugmyndasamkeppni í samvinnu við Arkitektafélag Íslands



Laugavegur – Skipholt : Rammaskipulag







HLÍÐARENDI

780 íbúðir - 60 námsmannaíbúðir -
Blönduð byggð 











SKERJAFJÖRÐUR

Hugmyndaleit lokið 
Verið að velja stofu til að vinna rammaskipulag
Svæðinu skipt í reiti í rammaskipulagi
Reitir boðnir til sölu í kjölfarið



Mynd: ASK Arkitektar, tillaga í hugmyndaleit



Skerjafjörður

Mynd: ASK Arkitektar, tillaga í hugmyndaleit

















Brú yfir Fossvog



Brú yfir Fossvog







Félagsaðstaða nemenda í HR









Framkvæmdum lokið



Á Fjármálaáætlun 2017-2021
3,7 milljarðar

Hús Íslenskra Fræða
Veröld – hús Vigdísar



Á Fjármálaáætlun 2017-2021
3,7 milljarðar

Hús Íslenskra Fræða
Veröld – hús Vigdísar





6.500 fm. auk bílakjallara
Á Fjármálaáætlun 2017-2021
3,7 milljarðar





Vísindagarðar HÍ í 
samstarfi við Landspítala 
og Reykjavíkurborg þróa 
uppbyggingu á randbyggð





BORGARLÍNA





TAKK FYRIR




