
 

 
 

Afnot af Miðbakkanum fyrir Götubitahátíð - sumar 2019 
 
Við hjá Reykjavik Street Food óskum eftir að fá afnot af bílastæðunum á miðbakkanum, eina 
helgi í sumar til að setja upp Götubita hátíð (Street Food Festival) að erlendri fyrirmynd   Við 
settum upp sambærilegan markað síðasta sumar í Skeifunni (BOX-Skeifan) og var sá 
markaður starfandi í 3 mánuði (júní – ágúst).  Þannig vð höfum reynslu á uppsetningu á 
verkefni sem þessu.   
 
Hátíðin mun samanstanda af 20-30 söluaðilum þar sem matur verður seldur í gámum (sér 
útbúnum), matvögnum og tjöldum.  Einnig stefnum við að vera með bása fyrir pop up 
verlsanir, bar, kaffi sölu, ísbúð o.fl. Einnig myndum við bjóða uppá skemmtanir að ýmsum 
toga. (plötusnúðar, listamenn o.s.frv)  Markaðurinn yrði starfandi frá föstudegi – sunnudags 
frá hádegi og yrði aldrei opinn lengur en til kl 22.00 á kvöldin (þó styttra á sunnudeginum).   
Dagsetning er samkomulag, en fyrirhugað er að halda hátíðina 19-21 júlí. 
 
Markmið Reykjavik Street Food: 

• Sameina þá fjölmörgu aðila sem selja spennadi og ögrandi götubita. 
• Bjóða einstaklingum og smærri aðilum tækifæri á að koma sér á framfæri  
• Hýsa keppnina besti götubiti íslands 

–  Sigurvegari keppir fyrir Íslands hönd á “European Street Food Awards” 
• Skapa lifandi  og stóran útimarkað sem á sér ekki hliðstæðu á íslandi 

– Gott samstarf við veitingastaði, mathallir og veitingavagna í Reykjavík (og 
víðar) 

• Að til verði regnhlífar samband/félag fyrir þá sem selja og kynna götubita á Íslandi 
• Skapa líf í Reykjavík og bjóða borgarbúum uppá öðruvisi upplifun (eins og þekkist 

erlendis)  
• Bjóða uppá nýjungar i mat, drykk og verslun 
• Bjóða leigutökum uppá hagstæða leigu til að prófa ný concept  

 
Við óskum eftir að gera samkomulag við Faxaflóahafnir og Reykjavíkurborg um að fá að hýsa 
þennan viðburð á Miðbakkanum þannig hægt verður að gera þetta að árlegum viðburði.   
 
Reykjavik Street Food mun tryggja eftirfarandi : 

• Uppsetningu á svæðinu ásamt öllu er því fylgir 
• Gæslu á svæðinu 
• Þrif á svæðinu 
• Sorphirðu 
• Afmarka svæðið sérstaklega (með viðeigandi merkingum) 
• Útvega salerni fyrir gesti 
• Hávaða takmörk (er snýr að skemmtiatriðum) 



 
Það sem Reykjavik Street Food þyrfti aðgang að er: 

• Afnot af svæði (í heila viku, vegna uppsetningar) 
• Rafmagn 
• Heitt og kalt vatn (mögulega) 
• Aðstaða fyrir starfsmenn (ef krafist er svo af hálfu Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur) 

 
 
Meðfylgjandi er nánari kynning á verkefninu.  
 
Að auki viljum við athuga möguleikan á styrk frá Faxaflóahöfnum að upphæð : 1.500.000kr.  
Heildarkostnaður verkefnisins er áætlaður um ca 10-12 milljónir.   Þessi styrktar upphæð er 
samkomulags atriði.   
 
Styrkur yrði nýttur í eftirfarandi: 

• Uppsetningu á svæðinu 
• Gæslu 
• Þrif 
• Sorphirðu 
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