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Reykjavík 21. júlí 2022 
 
 

Bankastræti verður gleðigata! 
 
 
Kæru íbúar og rekstraraðilar við Bankastræti og Þingholtsstræti 
 
Í tilefni Hinsegin daga 2022 verður málaður tímabundinn regnbogi á efri hluta Bankastrætis og verður 
málunin upphafsviðburður hátíðardagskrár ársins. Málun tímabundins regnboga er orðinn fastur liður í 
opnun Hinsegin daga og hefur viðburðurinn allt frá upphafi vakið mikla athygli og gleði. Við hvetjum því 
gesti og gangandi til að taka þátt með okkur. 
 
Áætlað er að hefja málun götunnar kl. 12:00 þriðjudaginn 2. ágúst en fyrir þann tíma verður gatan vaxborin 
til að einfalda hreinsun að Hinsegin dögum loknum. Þó þarf að taka tillit til áhrifaþátta líkt og veðurs, 
dagsetningar geta því breyst. 
 
Vegna þessa munu verður gripið til eftirfarandi götulokana: 
 

• Þingholtsstræti verður lokað á milli Amtmannsstígs og Bankastrætis þriðjudaginn 2. ágúst 

• Bankastræti verður því lokað fyrir innakstur frá Ingólfsstræti frá og með 2. ágúst til og með 7. ágúst 
 
Við leggjum áherslu á að vegfarendur eru velkomnir á svæði götunnar sem liggur utan málningarsvæðisins 
en um 4 metra breitt svæði fyrir miðju götunnar verður málað. Við vonum að þær lokanir sem þessu fylgja 
hindri líf og störf ykkar allra sem minnst. Við hvetjum rekstraraðila að láta birgja sína vita af þessum breyttu 
aðstæðum sem gætu haft áhrif á vöruafhendingu á svæðinu. Þá biðlum við til fólks að fjarlægja bíla sína úr 
bílasstæðum sem liggja meðfram svæðinu. 
 
Það skal tekið fram að bréf þetta snýr einungis að lokunum vegna tímabundins regnboga í Bankastræti en 
fjalla ekki um lokanir vegna Gleðigöngu Hinsegin daga laugardaginn 6. ágúst. Upplýsingar um þær lokanir 
eru aðgengilegar á www.hinsegindagar.is/gotulokanir. 
 
Við hvetjum áhugasöm til að kynna sér dagskrá Hinsegin daga á vefsíðunni www.hinsegindagar.is og óskum 
ykkur öllum gleðilegra Hinsegin daga í Reykjavík. 
 

 
Með kærri kveðju,  

 
Fyrir hönd Hinsegin daga í Reykjavík, 

Gunnlaugur Bragi Björnsson 
formaður Hinsegin daga 

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar,  
Edda Ívarsdóttir 

deildarstjóri Borgarhönnunar

 
 

Ábendingar og athugasemdir má senda á netfangið pride@hinsegindagar.is 
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Til íbúa og rekstraraðila  
við Bankastræti og Þingholtsstræti 

 

 
 
 


