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Borgarráð

       

Bankastræti 0 - viðauki við leigusamning

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka við leigusamning um Bankastræti 
0 við Prikið ehf. fyrir „retro“ safn vegna leiktækja.

Greinagerð: Reykjavíkurborg á húsnæði neðst í Bankastræti, sem áður voru snyrtingar 
kvenna og karla en þær voru lagðar niður árið 2007. Rýmin eru neðanjarðar en ekki samtengd. 
Prikið ehf. fékk þau á leigu árið 2016 til að reka pönkminjasafn, sem er í fyrrum snyrtingum 
kvenna en hefur áhuga á að auka við starfsemina þannig að til viðbótar verði rekið „retro“ 
safn fyrir; spilakassa, ET og Star Wars leikföng o.s.frv. í snyrtingum karla. Ekki verði gert ráð 
fyrir að selt verði í spilakassa sérstaklega. Uppsagnarfrestur á leigusamningi er lengdur.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Erindi Priksins,  ódagsett.
Viðauki I við leigusamning við Prikið drög 8. janúar 2018.
Leigusamningur við Prikið dags. 24. ágúst 2016.



Góðan daginn, 
 
Í dag er ég með bæði rímin á leigu á Núllinu, KK og KVK og hef verið að standa í úrbótum KK megin enda var 
það vægast sagt rosalegt þegar ég tók við. 
 
Nú hef ég eftir smá baráttu við kerfið náð að koma í gegn og fá samþykkt hjá Byggingafultrúa að sýningasalur 
verði líka KK á Núllinu. Til hamingju með það þið líka. :)  
 
Ég er búinn að laga loftræstingu, pípulagnir, rafmagn, mála, færa klósett og vaska og annað sem Byggingafultrúi 
fór fram á til að koma því í stand til að geta fengið þetta samþykkt. 
Ég hef lagt út mikla peninga bæði auðvitað vegna Pönksafnsins og líka núna vegna teikninga og framkvæmda á 
húsnæðinu og við að koma þessu í gegnum kerfið.  
 
Núverandi samningur minn við RVK Borg er ótímabundinn og það hræðir mig þegar ég er að fara svona “all in” í 
þetta húsnæði hjá ykkur og gera að skemmtilegt. 
 
Ég óska hér með eftir: 
Að fá fastan leigusamning til minnst 6 ára, eða viðauka við núverandi samning, með 24 mánaðar uppsagnarfresti 
og ótímabundinn eftir það.  
Einungis væri hægt að rifta samning ef það tengist beint skipulagsmálum eða viðgerðum á þessum hluta 
Bankastrætisins eða auðvitað vanefndum á núverandi samning. Leigusamningur á húsnæðinu héldi svo áfram ef 
sambærilegt eining verður þarna áfram og leigð út á vegum RVK borgar. 
 
KK megin: 
Freddi, sem er retro spilatækjasalur ofl sem ég á og er á Ingólfsstræti og mundi færist niður á Núllið karla megin. 
Það mun vera erfitt að réttlæta að reka hann áfram í sömu mynd mikið lengur þó svo það sé rosalega 
skemmtilegt og gamall draumur sem ég lét verða að veruleika.  
Honum yrði þá breytt meira í safn þar sem fólk borgar sig bara inn eins og á Pönksafninu og fólk getur farið niður 
og skoðað gömul leikföng eins og ET og Star Wars osfv og svo spilað í öllum gömlu kössunum og verið eins 
lengi og það vill. 
Bæði Pönksafnið og Freddi eru búin að vera í fjölmiðlum útum allan heim og eru svona "must see" í RVK á 
flestum miðlum sem hafa fjallað um þá og setur skemmtilegan lit á bæinn. 
 
Skemmtilega við þessa pælingu er að bæði pönkið og þessir arcade salir voru vinsælir á umþb sama tíma og 
smellpassar þessi concept saman og hjálpa hvor öðru. 
 
Væri mjög flott þarna niðri. ☺  

 
 
Vona að þið takið vel í að tryggja mig betur á þessu svæði miðað við það sem ég er búinn að gera til að blása lífi 
í þessi klósett og er tilbúinn að gera áfram til að gera þetta svæði en skemmtilegra. 
 
Takk takk 
kv.Finni 
6988698 
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar – eignsjóðs kt. 570480-0149,  Borgartúni 
12-14, 105 Reykjavík í samningi þessum nefndur leigusali, og Prikið ehf  kt. 711003-2070,   
Bankastræti 12, 101 Reykjavík í samningi þessum nefnt leigutaki, gera með sér svohljóðandi: 
 
 

Viðauka I vegna leigu á Bankastræti 0, 101 Reykjavík. 
 
 

1.gr. 
Gildisvið 

Ákvæði leigusamnings aðila frá 24. ágúst 2016 milli aðila gildir í öllum atriðum að öðru leyti en því 
sem kemur fram í þessum viðbótarsamningi.  

 
2.gr. 

Leigutími 

Grein 2. í leigusamningi aðila breytist og verður eftirfarandi. 
Leigutímabilið hefst hinn 1. janúar 2017. Samningur þessi er ótímabundinn en gagnkvæmur 
uppsagnarfrestur er 24 mánuðir. Leigusali getur þó ekki sagt upp leigusamningi fyrr en í fyrsta 
lagi eftir 1. janúar 2022 nema vegna skipulagsmála eða framkvæmda á svæðinu. Ef gert verði 
ráð fyrir að sambærileg starfsemi verði áfram eftir breytingar eða framkvæmda á svæðinu hefur 
leigutaki forleigurétt að framkvæmdum loknum.  

 
 

3.gr. 
Afnot leigutaka 

Við grein  8. í leigusamningi aðila bætist við eftirfarandi málsgrein. 

Leigutaka er heimilt að nýta aðstöðu þar sem áður var salerni karla fyrir safn. Gert er ráð fyrir 
að þarna verði retro safn fyrir  spilakassa, ET og Star Wars leikföng osfv. Ekki verði gert ráð 
fyrir að selt verði í spilakassa sérstaklega. 

 
 

Reykjavík 8. janúar 2018. 
 
 
 
 
F.h. leigusala           F.h. leigutaka 
 
 
_______________________________      ________________________________ 
 
Með fyrirvara um samþykkt borgarráðs 
 
 
 
 
Vottar að réttri undirritun, dagsetningu og fjárræði: 
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