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UM VERKEFNIÐ

Torg í biðstöðu verkefnið hefur verið á torgum og
almenningssvæðum í borginni frá árinu 2011. Verkefnið snýst
um að lífvæða og endurskilgreina svæðin með tímabundnum
lausnum. Svæðunum er úthlutað til hópa og einstaklinga sem
vilja gera tilraunir til að glæða þau lífi. Verkefnið stendur að
jafnaði yfir frá maí til september ár hvert. 
     Í ár var lögð áhersla á verkefni utan miðborgarinnar, ólíkt því
sem hefur verið undanfarin ár. Umsækjendur voru hvattir til að
velta fyrir sér möguleikum almenningsrýma í öðrum hverfum og
hvernig þau geta styrkt hverfin og auðgað mannlíf þeirra.
Áhersla var lögð á að verkefni samræmdust Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030. 
     Verkefnastjórn Torg í biðstöðu í ár var í höndum Eddu
Ívarsdóttur verkefnisstjóra borgarhönnunar og Ólafs
Ingibergssonar sérfræðings á umhverfis- og skipulagssviði
Reykjavíkur. Ráðinn var sumarstarfsmaður til starfa við Torg í
biðstöðu, Margrét Lilja Margeirsdóttir. 
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VERKEFNI 
SUMARSINS

Þann 2. mars 2017 var auglýst eftir verkefnum í Torg í biðstöðu.
Auglýsing var birt á heimasíðu Reykjavíkurborgar og miðlað á
Facebook-síðum Reykjavíkur og Torg í biðstöðu. Auglýstur
umsóknarfrestur var til og með 25. mars.  
 
Alls bárust tólf umsóknir sem er sambærilegt og síðasta sumar
sem barst þrettán umsóknir, en árið 2016 bárust tuttugu
umsóknir. Sjö verkefni voru í sumar og voru þau öll í nágrenni
miðbæjar Reykjavíkur. Samkvæmt borgarhlutum
Reykjavíkurborgar fóru verkefni sumarsins fram í Vesturbæ
(hverfi 1), Miðbæ (hverfi 2) og Laugardal (hverfi 4) ásamt
viðburðum sem voru víðsvegar um Reykjavík.  
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BOX: SKEIFAN 

Í júní og júlí var
götumarkaðurinn BOX
starfandi í Skeifunni. Verkefnið
var samstarfsverkefni Reykjavík
Street Food ehf., Reita
fasteignafélags hf. og Torg í
biðstöðu. 
 
Á bílastæðinu vestan megin við
Rúmfatalagerinn reis upp
gámaþorp sem myndaði
umgjörð svæðisins.
Veitingavagnar seldu
fjölbreyttar krásir auk þess sem
hægt var að kaupa drykki á
BOX bar. Einnig voru ýmsar
sprettiverslanir (pop-up shop)
sem komu yfir tímabilið.  
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Róbert Aron
Magnússon og
Arnór Gíslason

REYKJAVIK STREET
FOOD



BOX: SKEIFAN

BOX-ið stóðst allar þær væntingar um að vera skemmtilegur
viðkomustaður í sumar sem stuðlaði að fjölbreyttri og blómlegri
götumatarflóru í Reykjavík. Yfirgripsmikil viðburðardagskrá
skapaði fjölbreytta þjónustu og starfsemi miðborgarinnar fyrir
allskonar fólk, sem fellur að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-
2030. Stærstu viðburðir sumarsins fylgdu heimsmeistaramóti í
fótbolta, sem hófst 14. júní og stóðu til 15. júlí. 
 
70 veitingarstaðir sýndu verkefninu áhuga og voru 20 aðilar sem
fóru í gegnum ferli hjá stjórnendum BOXsins. Á meðan á
verkefni stóð var mismunandi hversu langan tíma
veitingarstaðir voru á svæðinu, allt frá einum degi og að allan
tímann. Jömm, Indican, Magellan, Flatbökubíllinn eru
veitingarstaðir sem voru meira eða minna allan tímann.  
 
Vinsælustu veitingastaðirnir fengu framhaldslíf í minni útgáfu
BOXsins sem var opið í ágúst. Rekstraraðilar staðanna stjórnuðu
opnunartíma.
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BORGARBÚSKAPUR: 
SÓLGARÐAR

Sólgarðar er samfélagslegur
garður og nágrannar voru
hvattir til að koma og fylgjast
með ræktuninni í sumar og
taka þátt. Ræktunarkerjum var
komið fyrir í Sólgörðum ásamt
bekkjum, borðum og annarri
aðstöðu sem hvatti fólk til að
staldra við í garðinum í
sumarblíðunni. Byggt var
gróðurhús sem jók tegunda-
fjölbreytni í garðinum. Gestum
og gangandi var velkomið að
koma við og njóta þess sem óx
í garðinum, t.d. ferskra
kryddjurta í kvöldmatinn eða
berja og blóma í salatið.  
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Hlíf 
Böðvarsdóttir og 

Steinunn 
Garðarsdóttir



POCCE: 
VITATORG

Hugmynd verkefnisins var að
útbúa Bocha velli á Vitatorgi,
en torgið var sérstaklega valið
þar sem það er kjörinn staður
til að sameina kynslóðir á
skilvirkann hátt; þar ganga eldri
borgarar daglega í gegn og
ungt fólk sækir þjónustu í
kringum torgið, kynslóðirnar
mætast því á þessum stað. 
Sett voru upp tveir vellir sem
umkringdir voru bekkjum og
borðum. Veggirnir voru málaðir
bláir. Samstarf var við
kaffihúsin í nágrenninu, KEX
Hostel, en þar var fengið
lánaðar kúlur til að spila
leikinn.  
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Helgi Páll 
Melsteð og 
Ólafur Þór 

Kristinsson



PRECIOUS 
PLASTIC: SKEIFAN

Markmið verkefnisins var að
auka áhuga á endurvinnslu
með að bjóða upp á beina
þátttöku almennings í
endurvinnsluferli plasts.
Starfrækt var plastendur-
vinnslustöð í BOXinu,
Skeifunni.  
 
Precious Plastic starfar eftir
frjálsri hugmyndafræði og því
eru öll hönnun, jafnt
endurvinnslu-vélarnar og
nytjahlutir sem eru hannaðir af
samtökunum ókeypis á vefsíðu
samtakana
www.preciousplastic.com.  
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Björn Steinar 
Blumenstein og 

Brynjólfur 
Stefánsson



POP UP YOGA

Pop-Up Yoga Reykjavík hefur
boðið upp á ókeypis jógatíma á
sumrin víða um Reykjavík síðan
vorið 2014. Pop-Up Yoga
Reykjavík er hugsjónastarf sem
miðar að því að færa  jóga til
fólksins og skapa skemmtilega
stemningu víða um höfuð-
borgina á sumrin. Tímarnir eru
ókeypis og öllum er velkomið
að taka þátt. 
 
Verkefnið hefur gengið vel
síðustu ár. Þátttakendur hafa
verið fólk af öllum aldri, kyni og
getu, bæði höfuðborgarbúar og
ferðamenn.  
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Helga Ólafsdóttir
POP UP YOGA

REYKJAVIK



KVÖLDFRIÐUR

Kvöldfriður eru jógatímar að
kvöldi til, á opnu svæði í
Laugarneshverfinu á milli
Kleppsvegs og Rauðalæks.
Tímarnir voru kl. 22:00 á
kvöldin, þegar að dásamlegur
friður ríkir, fuglarnir syngja
kvöldsöng og börnin farin í
háttin. Dásamlegt fyrir foreldra
að læðast út og gera léttar
jógaæfingar í góðum hópi. Allir
komu með bolla og fengu te á
eftir, tilvaldar aðstæður til að
setjast niður og spjalla við
nágrannana. 
 

09Torg í biðstöðu 2018

Sigrún Halla 
Unnarsdóttir



HVÍLUSTÆÐI:  
VESTURBÆR

Hvílustæði (parklet) er svæði
þar sem bílastæði er tíma-
bundið gefið nýtt hlutverk. Það
er framlenging á gangstéttinni
og er innréttað svo það nýtist
sem dvalarsvæði fyrir fólk.
Hannað var hvílustæði með
setsvæðum og gróðri sem
myndi þjóna fólki sem sækir í
verslun og þjónustu á svæðinu. 
 
Hvílustæðið var staðsett fyrir
framan Kaffihús Vesturbæjar
við gatnamót þar sem bílar
voru stöðugt að leggja
ólöglega.   
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Flores Terry, 
Samúel 

Guðlaugsson og 
Styrmir Níelsson 
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Áhersla var lögð á túlípana sem
staðsettir eru á ljósastaurum
við Laugaveg og hliðargötur. 
 
Hjörtu voru spreyjuð í rauðum,
bleikum og appelsínugulum lit
sem tónar við liti túlípananna. 
 

Laugavegur 
ásamt 

hliðargötum
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Hefð hefur orðið að mála
regnboga í Reykjavík á Hinsegin
dögum og málningarvinnan
markar upphaf hátíðarinnar. 
 
Í ár voru gleðirendur málaðar á
Skólavörðustíg þann 7. ágúst. 

Hinseigindagar


