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Meðfylgjandi styrkumsókn frá Lisu Mazzocchi, dags. 10. október 2020, í árlegar 
styrkumsóknir til borgarsjóðs er send umhverfis- og skipulagssviði og umhverfis- og 
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Kveðja, 

Ívar Vincent Smárason 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703
Ivar.Vincent.Smarason@reykjavik.is
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Umsókn um styrk úr Borgarsjóði

P-2021-09-29-0253Málsnúmer

Reykjavíkurborg veitir ár hvert félagasamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum styrki til starfsemi og þjónustu sem fellur

að hlutverki sveitarfélagsins eða telst á annan hátt í samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun

borgaryfirvalda. Styrkirnir eru ætlaðir viðburðum eða verkefnum sem koma til framkvæmda á næsta ári. Viðburðir eða

verkefni eru ekki styrkt eftir á. Styrkveiting felur ekki í sér fyrirheit um frekari skuldbindingar af hálfu Reykjavíkurborgar

nema gerður sé sérstakur samningur þess efnis. Umsókn skal berast eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi föstudaginn 1.

október 2021. Einungis eru teknar til greina umsóknir sem berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem

reglur Reykjavíkurborgar kveða á um (hægt er að nálgast reglurnar á síðunni <a href="https://reykjavik.is/styrkir"

target="_blank">www.reykjavik.is/styrkir</a> Hafi umsækjandi fengið styrk áður þarf að skila inn greinargerð um

ráðstöfun hans.

Umsækjandi

Andrými félagsrými, félagasamtökNafn umsækjanda

4212160100Kennitala

Banki

Höfuðbók

Reikningsnúmer

Bergþórugata 20Heimilisfang

ReykjavíkStaður

101Póstnúmer

Netfang

Símanúmer 1

-Símanúmer 2

Lisa MazzocchiNafn ábyrgðarmanns

project organizerHlutverk ábyrgðaraðila

Kennitala
ábyrgðarmanns

-Netfang ábyrgðaraðila

-Heimilisfang
ábyrgðaraðila

-Staður ábyrgðaraðila

-Póstnúmer
ábyrgðaraðila

-Símanúmer
ábyrgðaraðila

Lýsing á verkefni

Community Garden.Heiti verkefnis

Community Garden where people come together to learn about gardening and to build community.Verkefnið í hnotskurn

The project is about making a community garden where people who would like to participate can come and learn by doing how to
grow herbs and veggies, indoors and outdoors, be empowered to star their own garden and share what they learned with others,

Verkefnislýsing



replicating the project. This project is open for everyone and especially minorities with the intent of building inclusion. Homegrow
ehf will help us designing the structures indoors and outdoors as well as teaching the gardening basics. All the people who
participate will be volunteers who will use the garden and learn about gardening for free.

Félags- og velferðarmálaSótt er um verkefni á
sviði

The objectives are to learn and teach how to make a community garden, how to build the structures that we will use to grow
plants indoors and outdoors, how to grow food, how we can be together in our diversity doing meaningful things and building
community.

Markmið verkefnisins

Bæði kynin jafntHverjir hafa helst hag af
styrknum?

Bæði kynin jafntHverjir munu vinna að
verkefninu?

Yes, Andrými Safer Space Policy (see attachments)Er virk jafnréttisstefna
hjá umsækjanda? (ef
félag, fyrirtæki eða
stofnun)

The project is for everyone regardless of ethnicity, race, class, gender, gender identity, gender presentation, sexuality, age,
income, ability, education, appearance, immigration status, belief or non-belief, and it is especially aimed for minority groups
(foreigners, immigrants, asylum seekers, refugees, LGBT, ...)

Hvernig fellur verkefnið
að markmiðum
mannréttindastefnu
Reykjavíkurborgar?

I think it is necessary that people learn how to grow their own food, especially to reduce the carbon footprint of food production
and food transportation, and that people get back in touch with nature and the natural cycle of life. It is also necessary to build
community, embracing diversity as a value for our society. I intend to meet this need by facilitating the project and by supporting
and helping the people who would like to participate.

Hvers vegna er þörf
fyrir verkefnið og
hvernig mætir verkefnið
þeirri þörf?

Building an indoor structure for growing plants in the winter time. Building raised beds and a passive green house and prepare
the outdoor garden in spring time. Use the garden in the summer time for growing the plants planted over the winter and what
comes in the spring and summer time, according to the interests of the participants. Have a public event where we share all of
the harvested food and celebrate life together at the end of the summer. Clean and prepare the garden for the winter in autumn.

Verk- og tímaáætlun
verkefnisins

Skilgreinið helstu tekjuliði og upphæðir

660.000Samtals

Skilgreinið helstu útgjaldaliði og upphæðir

Verkþættir og fjármögnun

Áætluð útgjöld Upphæð

Áætlaðar tekjur Upphæð

Áætluð útgjöld

building and gardening material 500000

design by Homegrow ehf 100000

rent, electricity, water (part of it) 60000

work contribution (volunteering work: 5 hours per week) 0

Áætlaðar tekjur



0Samtals

0Samtals

Fjármögnununaraðili Upphæð

Styrkveitandi Upphæð

- -

- -

- -

-Upphæð sem sótt er um:

Fjármögnun annarra en Reykjavíkurborgar:

- -

- -

- -

Er sótt um styrki hjá öðrum en Reykjavíkurborg? Ef svo er, frá hverjum?

- -

- -

- -

Aðrar upplýsingar

noHefur Reykjavíkurborg
áður synjað verkefni
umsækjanda?

yes (see attachments)Hefur umsækjandi áður
fengið styrk úr
borgarsjóði ? Ef svo er,
hvenær og hver var
upphæð
styrksins/styrkjanna?

-Annað sem
umsækjandi vill taka
fram
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Styrkþegar þurfa að skila greinargerð um nýtingu styrksins innan árs frá styrkúthlutun. Hægt er að 
fylla greinargerðina út og senda hana sem viðhengi á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is 

 

Hvernig gekk verkefnið?  
Náðust markmið verkefnisins? 
Já, verkefnið opið eldhúsið hefur verið rekið vikulega frá því í maí 2016 og enn rekið. Styrkurinn nýttist til 
þess að efla verkefnið og viðhalda því á mánuðunum mars 2016 til mars 2017 og nýttist verkefnið til þess að 
skapa vettvang fyrir fólk af ólíkum bakgrunni til þess að kynnast hvort öðru og mynda tengsl. 
 

 
Hverjir nutu góðs af verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni og þeim þáttum sem mannréttindastefna 
Reykavíkurborgar nær til. 
 
Þau sem hafa notið góðs af verkefninu eru sérstaklega innflytjendur, flóttafólk,  
 
 

 
Hverjir unnu að verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni. 
 

Kostnaðaráætlun:  

Verkþáttur  Áætlaður kostnaður  Raunkostnaður 

     

     

Heiti verkefnis:  
 

Andrými Félagsrými 
Nafn styrkumsækjanda:                                                                                                            Kennitala: 

 
Ragnheiður Freyja Kristínardóttir 
 

Heimilisfang:                                    Póstnúmer:                                          Staður: Rvk 
 
 

Tengiliður (ef annar en styrkumsækjandi): 
 

 

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 
 

Nafn/nöfn samstarfsaðila ef við á:                                                                                          Kennitala:  

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 

Tilgreinið styrkupphæð sem sótt var um: 
 

150.000 
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Heildarkostnaður     

Var styrknum varið á annan hátt en áætlað var í styrkumsókn?  
  

 

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri t.d. um samvinnu, önnur verkefni sem urðu til í kjölfar þessa 
eða nýjar hugmyndir sem kviknuðu. 
 

 

Greinargerð ásamt fylgigögnum skal skilað til: 
Mannréttindaskrifstofu, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík eða á netfangið 

mannrettindi@reykjavik.is 
 
 

 

 

 

mailto:mannrettindi@reykjavik.is


 
 

1 
 

Styrkþegar þurfa að skila greinargerð um nýtingu styrksins innan árs frá styrkúthlutun. Hægt er að 
fylla greinargerðina út og senda hana sem viðhengi á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is 
 

Hvernig gekk verkefnið?  
Náðust markmið verkefnisins? 
 
Verkefnið hefur gengið vel og Andrými verið haldið úti sem félagsými og nýst fjölda grasrótarhreyfinga, 
einstaklinga, félagasamtaka og annara sjálfstæðra hópa. Markmið verkefnisins er að halda úti rými þar sem 
slíkir hópar geta komið saman, skipulagt sig, haldið námskeið og haldið viðburði opna almenning, og náðist það 
markmið og gekk vel fyrir sig á starfsárinu 2018. Öll starfsemi verkefnisins er gjaldfrjáls og rekin af 
sjálfboðaliðum. 
 
 
Hverjir nutu góðs af verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni og þeim þáttum sem mannréttindastefna 
Reykavíkurborgar nær til. 
 
Fjölmargir hópar og einstaklingar nutu góðs af verkefninu og er verkefnið opið ólíkum hópi fólks. Starfssemi er 
nýtt af ólíkum kynjum jafnt, óháð kynhneigð og kynvitund og óháð uppruna þátttakenda. 
 
 
 
Hverjir unnu að verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni. 
 
Stór hópur fólks vann að verkefninu, og eru það yfir 30 manns sem koma með einhverjum hætti að því að bera 
ábyrgð á verkefninu. Kynin koma jafnt að verkefninu. 
 
 

 

Heiti verkefnis:  
	
Andrými félagsrými 

Nafn styrkumsækjanda:                                                                                                            Kennitala: 
Ragnheiður Freyja Kristínardóttir  

 
Heimilisfang:                           Póstnúmer:                          Staður: Reykjavík 

 
Tengiliður (ef annar en styrkumsækjandi): 

 
 

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 
 

Nafn/nöfn samstarfsaðila ef við á:                                                                                          Kennitala:  

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 

Tilgreinið styrkupphæð sem sótt var um: 
Sótt var um 2.020.000 en úthlutað var 200.000. Hluti umsóknarinnar var um leigu á húsnæði og því ekki 
orðið við þeim hluta umsóknarinnar. 
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Kostnaðaráætlun:  

Verkþáttur  Áætlaður kostnaður  Raunkostnaður 

Prent  100.000  179.749 

Kaffi, te og önnur matvara  60.000  16.808 

Annar tilfallandi kostnaður (nýtt í 
hreinlætisvörur og matvöru) 

 60.000  4077 

     

     

     

     

Heildarkostnaður  120.000  200.634 

Var styrknum varið á annan hátt en áætlað var í styrkumsókn?  
  
Nei, en styrkurinn var að miklu nýttur í prentkostnað sem var meiri en áætlað var, og því fór minni hluti styrksins 
í matvöru og annan tilfallandi kostnað. 

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri t.d. um samvinnu, önnur verkefni sem urðu til í kjölfar þessa 
eða nýjar hugmyndir sem kviknuðu. 
 
Fjöldi verkefna sem falla undir Andrými urðu til á þeim tíma sem styrkurinn var nýttur og nýttist styrkurinn 
sérstaklega vel til þess að þau verkefni og hópar hefðu aðgang að prentaðstöðu. 

 

Greinargerð ásamt fylgigögnum skal skilað til: 
Mannréttindaskrifstofu, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík eða á netfangið 

mannrettindi@reykjavik.is 
 
 
 

 

 



Samstöðuyfirlýsing Andrýmis 
Það er ómögulegt að skapa öruggt rými sem er algjörlega laust við hvers kyns form kúgunar. 

Samstöðuyfirlýsing Andrýmis er gerð til þess að lágmarka kúgandi hegðun, gjörðir og orðræðu innan 

Andrýmis. Á viðburðum í Andrými eiga einstaklingar að upplifa sig sem velkomna og örugga. Því 

viljum við hvetja alla til þess að vera virka þátttakendur í því að skapa öruggt andrúmsloft í Andrými 

þar sem kúgandi hegðun og orðræða eru ekki liðin. Kúgandi gjörðir og málfar á meðal annars um við 

rasisma, kynjamismunun, gagnkynhneigðrahyggju, síshyggju, fötlunarfordóma, hverskonar 

misvirðingu og öráreitni gagnvart kynvitund og kyntjáningu, aldri, menntunarstigi og menningarlegum 

bakgrunni. 

Hafið eftirfarandi í huga innan Andrýmis: 

 Það á ávallt að virða tilfinningaleg og líkamleg mörk þín. Eins átt þú að virða mörk annarra. Spurðu 

áður en þú snertir einhvern, hlustaði á aðra og breyttu framkomu þinni ef þig grunar að þú sért að 

valda einhverjum óþægindum. 

 Þér er óhætt að biðja fólk um að ræða ekki ákveðna hluti sem gætu komið þér í ójafnvægi eða uppnám. 

Allir eiga að viðra við viðstadda hvort ákveðið umræðuefni eigi slíkt á hættu áður en það er rætt (t.d. 

kynferðisofbeldi, kynlífsupplifanir, líkamlegt og/eða andlegt ofbeldi, árekstur við lögreglu, …) 

 Þú berð ábyrgð á eigin gjörðum. Jafnvel þó ætlunin sé ekki að vera særandi getur það sem við segjum 

og/eða gerum sært. 

 Allir eiga að virða fornafnið sem þú velur þér. Einnig ætti ekki að gera fyrirfram ráð fyrir kynvitund 

einhvers, kynhneigð, efnahagi, heilsufari, uppruna, o.s.fr. 

 Virtu þarfir annarra, reynslu þeirra og mismunandi upplifanir. 

 Það er frábært að bjóðast til að hjálpa öðrum. Gættu þess þó að spurja hvort manneskjan vilji þiggja 

hjálpina áður en þú aðstoðar og sýndu því virðingu ef manneskjan neitar. 

 Séu börn eða dýr á svæðinu hafðu þá augun opin fyrir hlutum sem gæti stefnt þeim eða öðru fólki í 

hættu. 

Vegna þess að við viljum læra af og fræða hvort annað, erum við hvert og eitt ábyrg fyrir því að 

ávarpa þessi mál, bæði hjá sjálfum okkur og öðrum. Þessar reglur snúast ekki um ritskoðun heldur 

snúast þær um að opna samtal sem fer fram á virðingarfullan hátt og getur stuðlað að því að allir aðilar 

finni fyrir öryggi og frelsi til að taka fullan þátt í því sem gerist innan Andrýmis. 

Með því að stíga inn í Andrými og/eða með því að taka þátt í viðburðum innan Andrýmis gengstu við 

því að fara eftir þessum viðmiðum. 

Hér að neðan má sjá dæmi um hvað er hægt að gera í aðstæðum þar sem þessar reglur hafa verið 

brotnar, t.d. ef einhver veldur þér óþægindum, áreitir þig eða ræðst á þig á einhvern hátt. Það sama á 

við ef þú sérð slíkt koma fyrir aðra: 

1. Ef þér líður örugg/t/ur og treystir þér til, geturðu opnað á umræðu við viðkomandi aðila um 

aðstæðurnar. Þá geturðu hafið umræðurnar á að vísa í þessa samstöðuyfirlýsingu. Ef þú vilt getur þú 

alltaf beðið skipuleggjanda viðburðarins, sjálfboðaliða á vakt eða einhvern annan/aðra/annað sem þú 

treystir að taka á aðstæðum með þér eða takast á við aðstæður fyrir þína hönd. 

2. Ef þú treystir þér ekki til að tala við einstaklinginn um það áreiti sem á sér stað geturðu talað við 

sjálfboðaliða á vakt, umsjónarmanneskju viðburðar eða einhvern sem þú veist að tekur þátt í starfinu í 

Andrými, og beðið þann aðila að koma skilaboðum áleiðis til Aðildarvinnuhóps Andrýmis. 

3. Finnist þér þú ekki geta rætt málið við neinn í augnablikinu getur þú sent tölvupóst 

á andrymi@andrymi.org með titlinum „Aðildarvinnuhópur“ svo við getum haft samband við þig. Við 

munum gera okkar besta til að takast á við málið. 

Andrými áskipar sér rétt til þess að biðja hvern þann sem brýtur í bága við þessa samstöðuyfirlýsingu 

að yfirgefa rýmið sé þess krafist. Biðji einhver um hjálp þína, vinsamlegast sýndu samstöðu og hafðu 

þessa yfirlýsingu í huga. 

Við fögnum áframhaldandi samtali um betrumbætur á þessari yfirlýsingu og hvetjum alla til að hafa 

samband vilji þau bæta einhverju við eða breyta. 
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Gátlisti fyrir skipuleggjendur 

Lesið yfir listann hér að neðan áður en þið notið rýmið. Við berum sameiginlega ábyrgð á andrými og 

þurfum að sjá um í sameiningu að allt gangi vel fyrir sig. Hafið samband við einhvern úr kollektívinu 

ef þið eruð ekki viss um hvað eigi að gera. 

 Fara úr skónum innanhúss 

 Vaska upp, þurrka og ganga frá öllu sem er notað í eldhúsinu. Þurrka af borðum. 

 Ekki skilja eftir mat á borðum yfir nótt þar sem hann skemmist auðveldlega. Takið hann frekar með 

heim eða setjið í ískápinn. 

 Athuguð hvort þurfi að fara út með ruslið. Tunnur fyrir almennt rusl og endurvinnanlegt eru fyrir utan 

húsið. 

 Skiljið stóla, sófa og borð í fundarherbergjum eftir eins og þið komuð að þeim. 

 Ryksuga eða sópa gólfið í fundarherbergjum (Ryksugan er í baðherberginu í kjallaranum) 

 Þrífa klósettið ef þess er þörf. Vertu viss um að það sé enn salernispappír fyrir næsta hóp, 

salernispappír er að finna í skápnum í baðherberginu í kjallaranum. 

 Slökkvið ljós, lokið gluggum og verið viss um að dyrnar séu læstar þegar þið yfirgefið rýmið. 

 Sendið tölvupóst eða hafið samband við kollektívið ef eitthvað brotnar, virkar ekki eða þarfnast nánari 

athugunar (andrymi@riseup.net). 

 

Frjáls framlög 

Viltu styrkja Andrými? Andrými þarf framlög til að borga leiguna og aðra reikninga svo rýmið geti 

verið notað af ólíkum hópum/samtökum/einstaklingum óháð fjárráðum. 

 

Öll framlög eru velkomin en reglulegar mánaðarlegar millifærslur eru bestar! Þær gefa Andrými 

fjárhagslegan stöðugleika og draga úr þörfinni fyrir að skipuleggja fjáraflanir, sem eru jú mjög 

skemmtilegar en taka líka hellings tíma og orku. 

Til að millifæra: 

 

kt.421216-0100 

reikningsnr. 0133-26-012275 
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Styrkumsókn til borgarsjóðs vegna Community Garden – umsögn. 

 

 

Vísað er í bréf frá skrifstofu borgarstjórnar dags. 8. nóv. 2021 þar sem óskað er umsagnar 

vegna styrkumsóknar Lisu Mazzocchi fyrir hönd félagasamtakanna Andrýmis félagsrými fyrir 

verkefnið Community Garden. 

 

Markmið verkefnisins, eins og segir í umsókninni, er að kenna hvernig eigi búa til 

samfélagsgarð þar sem ræktaðar eru matjurtir, hvernig eigi að byggja upp fyrir ræktun plantna 

inni og úti, hvernig eigi að rækta mat, hvernig hægt er að vera saman „in our diversity doing 

meaningful things and building community“. 

 

Sótt er um styrk til að koma upp aðstöðu til að forrækta matjurtir innandyra og koma upp 

ræktunarreit úti og líklega einföldu gróðurhúsi („passive greenhouse“). Í lok sumars er áætluð 

uppskeruhátíð opin öllum þar sem uppskerunni verður deilt út og „celebrate life together“. 

Gera má ráð fyrir að starfsemin fari fram að Bergþórugötu 20 þar sem félagasamtökin hafa 

aðsetur. 

 

Aðstoð við framkvæmd verkefnisins er á höndum Homegrow ehf. sem er aðili sem hefur 

sérhæft sig í að koma á fót starfsemi af þessu tagi. 

 

Umsögn 

Umsóknin er nokkuð spör á upplýsingar en bæði Andrými félagsrými og Homegrow ehf. 

virðast vera í grasrótar- og hugsjónastarfi sem er opið öllum áhugasömum. 

Megin tilgangur verkefnisins er kennsla og ræktun grænmetis með almennri þátttöku.  

 

Með tilvísun í stefnu borgarinnar um að stuðla að auknum borgarbúskap telur undirritaður að 

hægt sé að mæla með að styrkurinn verði veittur. 

 

 

 

        Virðingarfyllst, 

 

 

        Þórólfur Jónsson 

        deildarstjóri náttúru og garða 
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