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Spennistöðin, félags- og menningarmiðstöð

Lagt er til að frístundamiðstöðin Tjörnin og Austurbæjarskóli fái húsnæði 
Spennistöðvarinnar, félags- og menningarmiðstöðvar í miðborg Reykjavíkur, til 
sameiginlegrar notkunar og að Tjörnin beri ábyrgð á rekstri húsnæðisins. Húsnæðið verði nýtt 
undir kennslu fyrri part dags en undir félagsmiðstöð utan þess tíma. Húsnæðið verði einnig 
laust til notkunar fyrir íbúa og félagasamtök til að efla menningar- og félagsstarf í 
miðborginni. Tjörnin ákveður nýtingu húsnæðisins utan skólatíma í samráði við húsráð 
Spennistöðvarinnar sem er ráðgefandi varðandi nýtingu húsnæðis og starfsemi 
Spennistöðvarinnar. Húsráð verði skipað fulltrúum fulltrúum frá Austurbæjarskóla (1), 
frístundamiðstöðinni Tjörnin (1), félagsmiðstöðinni 100og1 (1), ungmennum (2), 
nemendaráði (2), foreldrafélagi (1), íbúasamtökum (1) auk fulltrúa hinna skapandi greina (1), 
alls 10 manns. Ráðist verði í framkvæmdir við breytingar á húsnæði Spennistöðvarinnar, þ.e. 
hólfa húsnæðið niður til að auka nýtingarmöguleika þess og endurbæta lýsingu í húsnæðinu,  
fyrir allt að 25 mkr. auk þess sem 5 mkr. verði varið í endurnýjun húsgagna og búnaðar. 
Samtals 30 mkr. sem rúmast innan uppfærðrar fjárfestingaráætlunar. Tjörnin ráði starfsmann í 
30% starfshlutfall til að sinna umsýslu og rekstri Spennistöðvarinnar utan skóla- og 
frístundatíma. Viðbótar rekstrarkostnaður er áætlaður 1,7 mkr. sem bætist við fjárhagsramma 
Tjarnarinnar og útfært verður í viðauka um rekstur, fjármagnað af liðunum 09205 Ófyrirséð.

Greinargerð: 
Spennistöðin, félags- og menningarmiðstöðvar í miðborg Reykjavíkur, var opnuð 28. 
nóvember 2014 í samræmi við tillögu borgarstjóra sem samþykkt var í borgarráði 18. 
september 2014. Húsráð var skipað þeim aðilum sem komið höfðu að mótun 
Spennistöðvarinnar. Spennistöðin starfar skv. hugmyndafræði um fjölnotahús, þ.e. hún er 
skóli, félagsmiðstöð, íbúahús og menningarmiðstöð og er því vettvangur fyrir kennslu, 
fræðslu, frístundastarf, afþreyingu, viðburði og skapandi starf fyrir alla þjóðfélagshópa. 
Húsráð Spennistöðvarinnar metur það svo að ágætlega hafi tekist að starfa samkvæmt 
hugmyndafræði Spennistöðvarinnar en mikilvægt sé að ráða starfsmann og að ráðast í 
breytingar á húsnæðinu svo það nýtist betur, bæði fyrir skóla- og frístundastarf og fyrir 
menningar- og félagsstarf. 

Dagur B. Eggertsson



     

Hjálagt:
Áfangaskýrsla húsráðs Spennistöðvarinnar dags. október 2016.
Minnisblað og kostnaðarmat umhverfis- og skipulagssviðs dags. 24.8.2017.
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Minnisblað - Spennistöð Austurbæjarskóla                          

24.8.17/rg 
 
Endurbætur á spennistöð Austurbæjarskóla. 
 
Reynt er að meta kostnað við endurbætur á spennistöð Austurbæjarskóla miðað við 
hugmyndir úr skýrslu frá október 2016, Spennistöðin, áfangaskýrsla húsráðs.  
 
Kostnaður við tillögur um að koma fyrir millilofti í norðurhluta spennistöðvarinnar með 
glerveggjum að miðrými, stiga og gluggum til að auka birtu í rýminu og flóttaleið, er 
áætlaður 25 til 30 mkr. Gluggar í aðalhurð eru inni í þessari áætlun og bætt lýsing í 
stöðinni. Gróf hugmynd af þeim tillögum fylgir með þessu minnisblaði. Breyta þarf 
loftræsikerfinu sem er á millipallinum. 
 
Í skýrslunni  kemur fram nauðsyn þess að tengja spennistöðina skólanum, þannig að 
innangengt verði úr skólanum í stöðina. Tillaga þar að lútandi var kynnt í nóvember 
2015, sjá meðfylgjandi minnisblað. Kostnaðaráætlun var unnin af SFV hjá USK og er 
áætluð15 mkr. miðað við verðlag í dag. 
 
Heildarkostnaður gæti þá verið um 40 til 45 mkr. 
 
 
 

Rúnar Gunnarsson 
deildarstjóri Frumathugana mannvirkjagerðar USK 

 
 
 
Minnisblað Spennistöð Austurbæjarskóla, Stigi milli félagsmiðstöðvar og skólans. 3.11.2015 
Tillaga að millilofti, 24.8.2017. 
Tillaga að millilofti með tengingu við skóla, 24.8.2017. 
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Minnisblað 
Spennistöð Austurbæjarskóla                         03.11.15/dh 
 
Stigi milli félagsmiðstöðvar og skólans 
 
 
Á samráðsfundi SFS, USK og SEA var beðið að skoða möguleika á innan-
hústengingu milli félagsmiðstöðvar skólans og færanlegs kennsluhúsnæðis sem er 
ofan á spennistöðinni. 
 
Tillagan gengur út á að staðsetja léttan stiga í geymslu á 1.hæð kennsluhúsnæðis og 
tengja hann við spennistöðina.  
Gera þarf gat í botnplötu færanlega hússins og þakplötu spennistöðvar. Stiginn fer 
niður eina og hálfa hæð á pall yfir snyrtingum í félagsmiðstöð og þaðan eina hæð 
niður í kaffistofu / eldhús. Heildarhæð er ríflega 7 m. 

 
 
Veggir kringum stigann á 1.hæð (núverandi geymsla) verða gerðir eldtraustir og sett 
eldvarnarhurð inn í stigarýmið. Flóttaleið er á jarðhæð félagsmiðstöðvar. 
 
Kostnaðartölur varðandi stálstiga eru byggðar á tilboði frá Sindra. 
Kostnaðaráætlun er unnin af SFV og er hann  áætlaður kostnaður 13.2 mkr. 
 
 
Rúnar Gunnarsson - deildarstjóri Frumathugana mannvirkjagerðar USK 
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