
9. mars 2022

Ályktun Stúdentaráðs Háskóla Íslands vegna
Stapa við Hringbraut

Stúdentaráð Háskóla Íslands leitast eftir því við Háskóla Íslands að koma að viljayfirlýsingu

með Stúdentaráði og Félagsstofnun stúdenta um að eftirláta Félagsstofnun bygginguna

Stapa um leið og starfsemin sem þar er flyst annað, þannig að bygginguna megi nýta sem

íbúðarhúsnæði fyrir stúdenta.

Stapi við Hringbraut 31 er fyrsta byggingin sem reist var af Félagsstofnun stúdenta (FS)

fljótlega eftir stofnun. Á þeim tíma bar byggingin nafnið Stúdentaheimilið og hýsti lengi vel

Ferðaskrifstofu stúdenta, Bóksölu stúdenta, matsölu og fjölritun og síðar Stúdentakjallarann

á vegum FS. Árið 2007 var öll starfsemi FS færð yfir á Háskólatorg og er Stapi í dag í umsjón

háskólans en byggingin er nýtt undir skrifstofur, kennslu og rannsóknir fyrir námsleiðir á

Heilbrigðisvísindasviði. Í ljósi þess að Háskóli Íslands hefur nú fest kaup á stórum hluta

Bændahallarinnar og fyrirhugað er að á næstu árum verði tekið í notkun nýtt hús

Heilbrigðisvísindasviðs á Landspítalalóðinni, fer Stúdentaráð þess á leit við Háskólann að

Stapi verði aftur sett í umsjá FS og byggingin nýtt í íbúðarhúsnæði og samkomustað fyrir

stúdenta. Byggingin er vel að merkja tengd við Gamla garð þar sem í dag eru stúdentaíbúðir

og því eðlilegt að hún verði hluti af þeim stúdentakjarna. Þá sérstaklega í ljósi nýrrar

viðbyggingar við Gamla garð.

Í dag býr mun lægra hlutfall skráðra nemenda við Háskóla Íslands í íbúðum sérstaklega

ætluð þeim miðað við sambærilega háskóla á Norðurlöndunum. Stúdentaráð hefur í tímans

rás átt í farsælu samstarfi við FS sem hefur meðal annars staðið vörð um húsnæðisöryggi

stúdenta og sett sér markmið um að geta hýst 15% skráðra nemenda við Háskóla Íslands.

Sameiginlega hefur verið lögð áherslu á að fjölga stúdentaíbúðum á háskólasvæðinu sjálfu

með það að leiðarljósi að svæðið verði samheldið og sjálfbært samfélag. Það skapar

jafnframt betri rekstrargrundvöll fyrir aðila sem hafa áhuga á að opna og reka verslanir eða

aðra þjónustu á eða í nálægð við háskólasvæðið.



Í augnablikinu eru ekki til staðar áætlanir um byggingu nýs húsnæðis fyrir stúdentaíbúðir inni

á háskólasvæðinu sjálfu og því myndu stúdentaíbúðir í Stapa, ásamt þeim stúdentaíbúðum

sem liggur fyrir að teknar verði í notkun í Bændahöllinni, vera stórt skref sem hægt væri að

taka á tiltölulega stuttum tíma í átt að því að fjölga stúdentaíbúðum á háskólasvæðinu og

ýta undir myndun þess háskólasamfélags sem stúdentar vilja sjá.

Það er ekki sjálfgefið að stúdentar geti gengið að íbúð á stúdentagörðunum í grennd við

skólann og verður það að skoða af þar tilbærum stjórnvöldum. Aðgengi að stúdentaíbúðum

er einna helst mikilvægt fyrir fólk af landsbyggðinni, erlenda nema og aðra sem ekki geta

treyst á annað húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Það má ekki vanmeta þau áhrif sem

fjárhagsáhyggjur og óöruggt húsnæði getur haft á ákvörðun fólks um að sækja sér nám.

Stúdentar eru að jafnaði með minni möguleika til tekjuöflunar en aðrir hópar og því

viðkvæmir fyrir miklum breytingum á leiguverði. Háskóli Íslands og Reykjavíkurborg hafa

stutt við uppbyggingu stúdentaíbúða með lóðaúthlutunum en kanna má hvort tilefni sé til

þess að styðja við með öðrum hætti, í þessu tilfelli með því að gefa þegar reistum Stapa nýtt

hlutverk.

Stúdentaráð bindur miklar vonir við að Háskóli Íslands sjái einnig hag í því að eftirláta Stapa

fyrir framtíð háskólasvæðisins og efni til viljayfirlýsingar í samráði við Stúdentaráð og FS.

Ráðið leggur til að viljayfirlýsingin sé þess efnis að Stapi, gamla Stúdentaheimilið, fari að nýju

til FS þegar starfsemi Háskólans sem þar er í dag flyst yfir í nýtt hús Heilbrigðisvísindasviðs,

sem fyrirséð er að rætist úr á næstu fimm árum.
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