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Starfsemi í verbúðunum við Geirsgötu og Grandagarð 15 – 37 

 

Á árinu 2009 var tekin ákvörðun um að breyta starfsemi í verbúðum Faxaflóahafna við 

Geirsgötu og við Grandagarð 15 – 37. Í framhaldinu var þáverandi leigendum sagt upp og 

rýmin tæmd. Í framhaldinu voru rýmin auglýst til leigu til verslunar og þjónustustarfsemi og 

settar fram þær væntingar að í rýmunum yrði starfsemi sem drægi að fólk og stuðlaði að 

fjölbreyttu mannlífi við Gömlu höfnina. 

 Alls bárust rúmlega níutíu umsóknir um rýmin. Í byrjun árs 2010 var rýmunum úthlutað og 

leigutakar komu sér fyrir og hófu rekstur. 

 

Á Grandagarði 15-37 eru ellefu rými. Þar er nú eftirtalin starfsemi: 

Hönnun og sala á fatnaði, tveir aðilar 

Vinnustofur listamanna, tveir aðilar 

Ísbúð 

Matsölustaður 

Osta og matvöruverslun 

Vinnustofa hönnuða og sala listmuna og hönnunarvöru 

Fiskirannsóknir, fræðslustarfsemi og sala á listmunum og minjagripum 

Endursala á tækjum fyrir matvælaiðnað auk vinnustofu og sölu listmuna 

Rannsóknaraðstaða á vegum Háskóla Íslands 

 

Við Geirsgötu eru nú átján rými. Þar er nú eftirtalin starfsemi: 

Vinnustofa og listmunasala, fjórir aðilar 

Matsölustaðir, þrír aðilar 

Útgerð smábáta, þrír aðilar 

Kaffihús 

Útgerð skemmtibáta 

Kvikmyndasýningar og kynningarstarfsemi 

Sala á ferðaþjónustu 

Sala á skartgripum, listmunum og íslenskri hönnun 

Sala á handverki og minjagripum 

Félagsaðstaða Smábátafélags Reykjavíkur 

Félagsaðstaða Sjóstangveiðifélags Reykjavíkur 

  

Þær breytingar sem nú eru fyrirsjáanlegar eru eftirtaldar: 

Grandagarður - Vinnustofa hönnuða hefur verið sagt upp aðstöðunni. Losnar um áramót. 

Grandagarður - Háskóla Íslands hefur verið sagt upp aðstöðunni. Gæti losnað um áramót. 

Geirsgata – Einn aðili með vinnustofu og sölu listmuna óskar eftir að hætta starfsemi. 

 

Síðast voru rými auglýst til leigu í lok árs 2011. Þá höfðu tvö rými á Grandagarði verið rýmd. 

Þá sóttu 27 aðilar um þau rými. 

 

Fyrir liggja tugir fyrirspurna eða umsókna um rými í verbúðunum sem safnast hafa upp á 

síðustu misserum.  
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