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Reykjavík  28.08.2017 

 

 

Yfirlýsing frá Íbúasamtökum Árbæjar, Ártúnsholts og Seláss vegna 

Sumarhátíðar Árbæjar 2017.   

Íbúasamtök Árbæjar, Ártúnsholts og Seláss lýsa hér með yfir áhyggjum sínum yfir þeirri þróun sem nú 

hefur átt sér stað í hverfum borgarinnar og í Árbænum. 

Við höfum haldið Sumarhátíð Árbæjar síðustu þrjú ár en þurftum því miður að fella niður hátíðina í ár 

vegna ónægrar fjármögnunar. Við sóttum um hámarksstyrk frá Hverfissjóði Reykjavíkurborgar að 

upphæð 700 þúsund króna. Hverfissjóður hefur veitt okkur styrk síðustu 3 ár en þá líkt og núna 

sóttum við um hámarks styrk en alltaf fengið 400 þúsund krónur en í ár var upphæðin lækkuð niður í 

300 þús þrátt fyrir að hátíð sem þessi er að kosta um 2 milljónir og kostnaður hefur aukist með hverju 

ári vegna aukinar aðsóknar og einnig eru aðföng og listamenn dýrari með hverju árinu.                   

Þessi lækkun nemur 25% frá árunum á undan þar sem hátíðin hefur fengið 400 þúsund. 

Við höfum miklar áhyggjur af því að menningar og fjölskylduhátíðir í úthverfum Reykjavíkurborgar 

skipti Reykjavíkurborg ekki sama máli og það sem gerist í miðborg Reykjavíkur sem og Breiðholtinu.                                     

Því til rökstuðnings má nefna verkefnið Tónlistarborgin Reykjavík og 30 milljóna sjóður sem var settur 

í gang fyrir miðborg RVK.  Breiðholtsfestival fékk í styrk frá Reykjavíkurborg 2.250.000 krónur og 700 

þús frá Landsbankanum. Okkur Árbæingum sárnaði mjög að sjá misskiptinguna þarna í styrkjum milli 

þessara tveggja úthverfa. Að við skyldum fá 42% af þeirri upphæð sem við sóttumst eftir meðan 

Breiðholtið fékk fullan styrk þrátt fyrir að vera með fjöldan allan af öðrum styrkjum á vegum RVK og 

einnig frá Landsbankanum. Einnig er mjög sérstakt að Borgarráð Reykjavíkur skuli samþykkja styrk 

upp á 500 þúsund krónur eftir að hátíð lauk en þær upplýsingar liggja fyrir í fundargerð Borgarráðs. 

Sjá link á fundargerð Borgarráðs þar sem þessi styrkur Breiðholts festivals var samþykktur. 

 
http://reykjavik.is/fundargerdir/fundur-nr-5456 

Við erum ekki að gera lítið úr hátíð Breiðhyltinga, þvert á móti þá er þetta frábært hjá þeim hvernig 

þeir ná að safna þessum styrkjum. 

Við í Íbúasamtökum Árbæjar, Ártúnsholts og Seláss höfum að okkar mati unnið mjög gott starf hér í 

hverfinu með þessa hátíð. Þar sem við reynum að fá íbúa til að fjölmenna á Árbæjartorgið einu sinni 

ári og njóta samveru hvers annars. Á þessari hátíð hafa komið fram landsþekktir listamenn eins og 

Jón Jónsson, Friðrik Dór, Hreimur, Emmsjé Gauti, Glowie, hljómsveitin Bandmenn, Sirkus Íslands, 

Íþróttarálfurinn, töframenn, Lína Langsokkur, Sóla sögukona einnig hafa ungir listamenn úr hverfinu 

stigið á svið ofl. a Einnig erum við með andlistsmálun, hoppukastala, dansatriði , fimleikasýningu, 

sögustund, flóamarkað, matarmakaður svo hafa lögregla og slökkvilið höfuðborgarsvæðis komið og 

sýnt bíla og aðbúnað yngri kynslóðarinnar til mikils gamans ofl.  Allar veitingar sem eru í boði á 

hátiðinni eru fríar hjá okkur þar sem við viljum að allir og þá sérstaklega börnin sitja við sama borð er 

varðar efnahag og aðstæður íbúa og getið notið sömu upplifurnar og veitinga á þessari hátið okkar. 

Meðal veitingar sem boðið er upp á eru grillaðar pylsur, pizzur, vöfflur, kleinur, mjólk, gos, kaffi ofl. 



Fjöldi gesta hefur farið fjölgandi milli ára og árið 2016 komu um 2.200 manns á hátíðina sem nema 

tæplega 20% íbúa hverfisins. 

Öll þessi vinna okkar er í sjálfboðavinnu og hefur stjórn íbúsamtakana engan fjárhagslegan ávinnig af 

þessu starfi sem við gefum af okkur. Því finnst okkur ansi sárt þegar Reykjavíkurborg og þeir sjóðir á 

vegum borgarinnar eru ekki tilbúinir til þess að stykja þetta verkefni. Eftir að þessi hátið var sett í 

gang þá var hætt með menningardaga Árbæjar sem var framkvæmd af Hverfisráði Árbæjar og því 

sparnaður fyrir Reykjavíkurborg.                                                                                                                                       

 

Hverfisráð Árbæjar þarf að koma að miklu meiri krafti inn í svona verkefni í hverfinu en þá þurfa þeir 

einnig meiri fjárhagslegan stuðning frá RVK eða þá sýna frumkvæði með því að sækja styrki eða 

leiðbeina grasrótum í hverfunum um leiðirnar til að sækja styrkina. Það er ekki nóg að vera áhorfandi 

í þessu ef við viljum sjá hverfið okkar vaxa og dafna í rétta átt.  

Hér getið þið séð alla þá styrki sem Breiðholts Festivalið fékk eða þá sem taldir voru upp í 

styrktarbeiðni þeirra til Borgarsjóðs, töldu þeir upp þá styrki sem þeir hefðu fengið.                                                   

Einnig má þess geta að þessi hátíð í Breiðholti er launuð vinna hjá þeim en það sést á útgjaldaliðum 

að þeir greiða sér hátt í milljón í laun ( og er það fyriræki sem er að halda hátíðina) . Kannski er það 

leið okkar til að auka kostnað enn meira og fá meiri styrki?                                                                                                                                                 

Hætta að vinna þessa vinnu fyrir hverfið af hugsjón, áhuga og metnaði fyrir hverfinu Árbænum. 

Einnig mætti nefna hátiðina Barnahátíð á Klambratúni en hátið þeirra sem haldin var 30. Júlí á þessu 

ári er með mjög svipaða dagskrá og við vorum með í fyrra. Munurinn þar er að þeir rukka 1200 

krónur inn á hátíðina og selja veitingar þrátt fyrir að vera einnig með styrki þar á meðal frá RVK 

meðan við höfum allt frítt, þar á meðal vinnuna okkar. 

 

 

Breiðholtfestivel fékk eftirfarandi styrki 



 

Sjá hér að ofan í útgjaldaliðum Breiðholts Festivals að þeir fá styrki úr 3 sjóðum borgarinnar.  

Við í Íbúasamtökunum sóttum um styrki í Borgarsjóð og hjá Borgarráði fyrir hátiðiðna 2014 en var 

okkur hafnað þar og bent á að slíkir styrkir skulu sækja um í hverfissjóð.  Því þykir okkur mjög miður 

að sjá að þeir sömu sjóðir eru að styrkja aðra slíka hátíð þrátt fyrir rökstuðning um annað til okkar. 

Við í Íbúasamtökunum finnumst við ekki sitja við sama borð og Breiðhyltingar og önnur hverfi 

Reykjavíkurborgar.  Í Breiðholti þar sem þeir hafa hverfisstjóran Óskar Dýrmund í fullu starfi í því einu 

að vinna að hverfinu. Þetta veitir þeim forskot á allar tengingar inn í stjórnsýslu borgarinnar. Að okkar 

bestu vitund var þetta gert sem tilrauna verkefni fyrir einhverjum 10 árum og enn hafa þeir 

hverfisstjórann sinn sem er vel og gott fyrir íbúa Breiðholts. Er ekki kominn tími á að taka þetta 

verkefni lengra þar sem þetta getur varla flokkast undir tilraunaverkefni lengur og leyfa okkur 

Árbæingum að eignast okkar eigin hverfisstjóra sem vinnur heilshugar að því að bæta hverfið okkar.  

Þannig geta íbúar Árbæjar notið sömu þjónustu og  stuðnings og íbúar Breiðholts.  Eða sitja ekki allir 

íbúar Reykjavíkurborgar við sama borð og eiga að njóta sömu þjónustu? 

 

https://issuu.com/skrautas/docs/ab-2016-09    sjá bls.6  2016 

https://issuu.com/skrautas/docs/ab-2015-09  sjá bls.8  2015 

https://issuu.com/skrautas/docs/ab-2014-10     sjá bls, 12 2014 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/08/13/sumarleg_hatid_i_arbaenum_2/ 

 



Við skorum á Hverfisráð Árbæjar, Borgarsjóð, Borgarráð og stjórnendur borgarinnar að íhuga þessi 

mál vel og betur og fylgja eftir jafnræði og að allir íbúar borgarinnar njóti sömu þjónustu, athygli og 

áhuga og önnur hverfi hennar.   

Reykjavík er stærri en miðborgin og Breiðholt. 

 

 

Kveðja fyrir hönd stjórnar Íbúasamtaka Árbæjar, Ártúnsholts og Seláss 

Elvar Örn Þórisson Formaður íbúasamtakana 

Ólafur Ragnarsson Vara formaður íbúasamtakana. 

 

 



From: Sverrir Guðjónsson [mailto:artcentrum@centrum.is]  
Sent: 29. ágúst 2017 13:41 
To:  
Subject: "E I T T H V A Ð E R R O T I Ð Í R E Y K J A V Í K"? 
 
Kæra Reykjavík.  
 
Nú geri ég mér ekki grein fyrir því hversu margir hafa tekið mína greinargerð, “Eitthvað er rotið í 
Reykjavík" alvarlega innan borgarkerfis Reykjavíkur. Sami hávaðinn berst áfram frá Austurstræti 
eins og ekkert hafi í skorist, og enginn hátalari hefur verið fjarlægður af veggjum 
skemmtistaðanna. Ef til vill lítur Borgarstjórn Reykjavíkur á þetta sem minni háttar mál, sem 
auðvelt er að sópa undir teppið, en í augnablikinu er miðborgin heltekin af hávaðamengun í boði 
Reykjavíkuborgar, sem þarf að stemma stigu við og fylgja eftir með þeim viðurlögum sem lög og 
reglur gera ráð fyrir.  
 
Undirritaður hefur búið um 20 ára skeið í Grjótaþorpi, stendur utan allra stjórnmálaflokka, og 
hefur langvarandi reynslu af því að lítið er um efndir þegar Borgarstjórn Reykjavíkur er annars 
vegar. 
 
Vonandi verður annað uppi á teningum að þessu sinni. 
 
Með von um fundarboð við fyrsta tækifæri. 
 
Sverrir Guðjónsson 
 
Elín Edda Árnadóttir 
 
Grjótagötu 6 
 
101 Reykjavík 
 
+3548471567  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



From: Sverrir Guðjónsson [mailto:artcentrum@centrum.is]  
Sent: 30. ágúst 2017 12:33 
To:  
Subject: Re: "E I T T H V A Ð E R R O T I Ð Í R E Y K J A V Í K"? 
  
Kæra stjórn Reykjavíkurborgar! 
c/o Guðmundur Már. 
  
Þakkir fyrir þín viðbrögð. 
  
Það virðist vera tilhneiging hjá yfirstjórn og yfirmönnum deilda Reykjavíkurborgar að leiða hjá 
sér athugasemdir, sem beina athyglinni að því sem miður fer og bæta þarf, í þessu tilfelli gagnvart 
íbúum miðborgarinnar. 
  
Ég hef fengið sterk viðbrögð frá nokkrum íbúum og hótelum miðborgar sem eru bókstaflega að 
gefast upp á þeirri hávaðamengun sem líðst í boði Reykjavíkurborgar. 
  
Að okkar mati er það afar mikilvægt að fá fund með ábyrgðaraðilum eftirfarandi embætta, helst 
öllum á sama stað og sama tíma:  
  
Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu 
Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 
Heilbrigðiseftirlitinu 
Umhverfis- og skipulagssviði 
Byggingafulltrúa 
Borgarstjórnar 
Umboðsmanns borgarbúa 
  
Getur þú, sem umboðsmaður borgarbúa komið þessu í kring, þannig að stjórnendur viðkomandi 
deilda mæti á fund ásamt okkar fulltrúum. 
  
Virðingarfyllst. 
  
BARÁTTUSAMTÖK  M I Ð B O R G A R : 
  
Sverrir Guðjónsson 
Elín Edda Árnadóttir 
Grjótagötu 6 
101 Reykjavík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



From: Sverrir Guðjónsson [mailto:artcentrum@centrum.is]  
Sent: 8. ágúst 2017 13:51 

To:  
  
EITTHVAÐ ER ROTIÐ Í R E Y K J A V Í K? 
  
Opið skeyti til Borgarstjórnar Reykjavíkur, Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar, Sýslumannsembættis Reykjavíkurborgar og 
Umboðsmanns borgarbúa. 
  
Nú er svo komið að við undirrituð, íbúar í Íbúasamtökum Grjótaþorps getum ekki orða bundist.  
  
Veitinga-og skemmtistaðir miðborgarinnar keppast um athygli og barsölu og eru flestir komnir 
með hátalarabox utan á veggi húsanna, til þess að fanga athygli gesta og gangandi án nokkurs 
tillits til þeirra nærumhverfis. Sumir þessara skemmtistaða tíðka það einnig að setja stór 
hátalarabox við útidyrnar, til viðbótar við hátalara utandyra og streyma þannig tónlist út á götur 
og torg. Hér er um að ræða: American Bar; The Drunk Rabbit; Austur; Burro disco-bar og fleiri! 
  
Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar er ekki leyfilegt að streyma tónlist út á götur borgarinnar, 
hvað þá að halda vöku fyrir íbúum miðborgar og hótelgestum, sem síðan rita um sínar svefnlausu 
nætur. Undirrituð hafa rætt við eigendur viðkomandi skemmtistaða, sem í raun breyta 
miðborginni í eitt alsherjar partý-svæði þar sem óleyfilegir “útitónleikar" halda vöku fyrir íbúum 
langt fram á nætur, ekki aðeins um helgar, heldur alla daga vikunnar. Einnig hafa undirrituð haft 
samband við lögreglu sem virðist gjörsamlega lömuð í tengslum við þennan óskunda og telja 
þetta vonlausa baráttu, þar sem tónlistin er skrúfuð í botn um leið og lögreglan snýr við ‘þeim’ 
baki. Um nýafstaðna Verslunarmannahelgi kastaði þó tólfunum, þegar hávaðinn og 
hamagangurinn náði hámarki svo allt lék á reiðiskjálfi eftirlits-og stjórnlaust fram til dögunar, í 
boði Innipúkans og Reykjavíkurborgar, eða “Free Outdoor Party”, eins og það var kynnt í ‘The 
Reykjavik Grapevine’.  
  
Eins og fram kemur þá hafa undirrituð gert tilraun til þess að ræða við eigendur nokkra þessara 
staða, en ekki átt erindi sem erfiði. Við förum því fram á það að eigendur viðkomandi veitinga-og 
skemmtistaða taki niður hátalarabox sem eru staðsett utandyra og sjái jafnframt til þess að 
hátölurum sé ekki stillt upp við útidyr. Einnig verði viðkomandi gerð grein fyrir þeirra ábyrgð í 
tengslum við hávaðamengun og truflun sem þeir valda á friðhelgi einkalífs, sem er tíunduð í 
4.grein Lögreglusamþykktar frá 19.nóvember 2008: 
Bannað er að hafast nokkuð að sem veldur ónæði eða raskar næturró manna. Lögreglustjóri getur 
bannað notkun hátalara, hljómflutningstækja, hljóðfæra eða annars þess háttar á eða við 
almannafæri ef ástæða er til að ætla að hún valdi verulegu ónæði eða truflun. Borgarstjórn getur 
bannað neyslu áfengis á almannafæri á tilteknum tíma á tilteknum svæðum í þéttbýli. Slíka 
samþykkt skal tilkynna lögreglustjóra og birta almenningi.  
Undirrituð hafa búið síðastliðin tuttugu ár í miðborg Reykjavíkur, og það má halda því fram að 
hinn ’náttúrulegi’ borgarniður sé sú ‘tónlist’ stórborga sem við sækjumst eftir. Þetta samhengi 
hlutanna spryngur gjörsamlega í loft upp, þegar nokkrum krám í borginni líðst að halda heilu 
hverfi miðborgar í gíslingu með yfirgengilegum hávaða og tillitsleysi, sem óneitanlega er farið að 
minna ástandið í kringum hið lágkúrulega ‘súlustaðatímabil’ Reykjavíkur. Að okkar mati þurfa 
stjórnendur Reykjavíkurborgar að gera það upp við sig hvort ástæða sé til þess að styðja við þá 
íbúabyggð sem enn þrífst í miðborginni, og þá hvernig það sé best framkvæmt og því síðan fylgt 
eftir með viðeigandi ráðstöfunum og viðurlögum.  
  
Við undirrituð förum hér með fram á fund við fyrsta tækifæri ásamt ráðamönnum 
Reykjavíkurborgar. 
  
Virðingarfyllst. 
  
Sverrir Guðjónsson 
Elín Edda Árnadóttir 
Grjótagötu 6 
Grjótaþorpi 
101 Reykjavík 
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DíaMats - félag um díalektíska efnishyggju
Vésteinn Valgarðsson
forstöðumaður
       

DíaMat - félag um díalektíska efnishyggju - ósk um úthlutun lóðar án endurgjalds

Með tilvísun til umsóknar Lífskoðunarfélagsins DíaMats dags. 26. maí 2017 um lóð án 
endurgjalds á grundvelli 5. gr. laga nr. 35/1970.

Í 5. gr. laga nr. 35/1970 kemur fram að sveitarfélagi beri að úthluta þjóðkirkjunni lóð undir 
kirkju án greiðslu gatnagerðargjalds. Ákvæðið hefur verið haft til hliðsjónar af hálfu 
Reykjavíkurborgar við úthlutun lóða til trúfélaga á grunvelli jafnræðissjónarmiða. 
Gatnagerðargjald hefur verið fellt niður gagnvart trúfélögum sem sóst hafa eftir kirkjulóðum 
með vísan til 2. mgr. 6. gr. laga nr. 153/2006 um gatnagerðargjald. Fram til þessa hefur 
ákvæðinu ekki verið beitt um lóðaúthlutun til skráðra lífskoðunarfélaga. Gatnagerðargjald 
lóða fyrir lífskoðunarfélag verður ekki fellt niður á grundvelli 5. gr. laga nr. 35/1970 þar sem 
það tekur skyldu sveitarfélags til þess að leggja kirkjum til lóð án greiðslu gatnagerðargjalds. 
Ber að skýra það ákvæði þröngt þar sem gatnagerðargjald er skattur.

Reykjavíkurborg lítur jafnframt svo á að forsenda fyrir slíkri úthlutun sé að Reykjavíkurborg 
setji sér stefnu um það hvaða skilyrði trúfélag/lífskoðunarfélag eftir atvikum, þurfi að uppfylla 
til þess að fá úthlutað lóð. Með því móti verði jafnræðis gætt til framtíðar. 
Slík stefna getur geymt skilyrði sem gætu verið önnur en þau sem sett eru fyrir því að stofna 
trúfélag/lífskoðunarfélag og fá það skráð sem slíkt hjá innanríkisráðuneytinu. Nefna má 
skilyrði eins og fjölda safnaðarmeðlima, að söfnuður þurfi að sýna fram á mögulega 
fjárhagslega getu til þess að reisa þær byggingar sem fyrirhugað er að reisa á viðkomandi lóð, 
svo dæmi sé tekið.

Á meðan að mótuð stefna er ekki fyrir hendi mun Reykjavíkurborg bíða með allar úthlutanir á 
kirkjulóðum.

Hrólfur Jónsson

     









































BORGARRÁÐ 31. ágúst 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

kostnað vegna flutnings bílastæðasjóðs - R17080184

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir upplýsingum um flutninga bílastæðasjóðs og kostnað 
vegna þeirra. Ljóst er að stöðumælaverðir verða ekki eins vel staðsettir á nýjum stað ef horft 
er til gjaldskyldra svæða. Hefur verið tekið tillit til þess tíma sem það tekur stöðumælaverði 
að ferðast til að  komast yfir gjaldskyld svæði út frá nýrri staðsetningu inn í þeim kostnaði?
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