
 
 

Miðvikudagur 10. nóvember 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

18. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (JÁ), Finnur Kristinsson (FK), Kolbrún 
Kristín Birgisdóttir (KKB) og Erla Guðmundsdóttir (EG).   Hallgerður Hauksdóttir, datt einnig óvænt 
inn á fundinn. 

1. Fundur með fulltrúum Reykjavíkurborgar.  Mjög áhugaverður fundur.  Ekki líklegt að borgin 
víki frá þeirri línu að vilja skipta Fjárborgarlóðinni upp.  Nokkuð ósanngjarnt að leggja dæmið 
þannig inn á fundinn að það ætti að skrifa undir uppsögn á fundinum.  Sigurbjörn 
lögfræðingur mun fá gögnin til skoðunar, en hans vinnu er lokið að sinni.  Þýðir að borgin 
muni líklega gera samning við hvern og einn húseiganda.  Það var greinilegt að helsti 
talsmaður borgarinnar var kunnugur okkar félagi að einhverju leiti og spurði spurninga sem 
við gátum leiðrétt.  Undarlegt var hins vegar að Ámundi, sem var lykilmaður í undirbúningi 
framkvæmdanna á sínum tíma virtist ekki muna neitt um fyrri samskipti og samvinnu. 
Á fundinum komu fram ný gögn sem gætu hjálpað í okkar máli.  2008 var t.d. gerð 
deiliskipulagsbreyting, þar sem Reykjavíkurborg voru formlega afhentar götur Fjárborgar.  
Síðar á sama ári, bréf frá Árna Inga, þar sem götunum er formlega skilað til borgarinnar.  Það 
komu fram fundargerðir frá undirbúningi framkvæmda í neðri götunni.  Bréf frá Árna Inga 
sömuleiðis 2017 og 2019 til borgarstarfsmanna, þar sem verið var að biðja um að staðið yrði 
við loforð um gatnaframkvæmdir. 
Mikilvægt að þessum gögnum verði komið á Sonju Wiium lögfræðing, sem er með málið hjá 
borginni. 
Rætt um hvort við þurfum ekki að stofna húsfélag Fjárborgar.  Áhrifasvæði félagsins yrði 
áfram það sama og í dag, eða þessir 5 ha, sem lóðirnar standa á.  Líkklegt að hækka þurfi 
félagsgöldin ef við missum lóðarleigutekjurnar út og eins ekki víst að hægt verði að skilda 
eigendur húsa á svæðinu til að vera í Fjáreigendafélaginu. 
HH þekkir til í Hlíðarþúfum í Hafnarfirði og ætlar finna fyrir okkur húsfélagsgögn þaðan til 
skoðunar. 
Mikilvægt að bæði séu eigendur húsa og eins stjórnarmaður einn eða fleiri í stjórn nýs 
húsfélags. 
Samþykkt að FK muni taka saman viðbótargögn og upplýsingar og koma á borgina. 

2. Reiðvegir og útivistarumferð.  Lauslega rætt.  Búið er að tilkynna Birni Júlíussyni og mun 
þetta verða tekið fyrir á fundi hjá þeim.  Eins búið að tala við Fák.  Mikilvægt að rætt verði 
við Kristinn, eiganda þessa húss og koma skilaboðum um að leigjandi hans hafi girt fyrir 
reiðstíg, sem sé gjörsamlega óásættanlegt.  Rætt um lausa hunda á Hólmsheiði, sem ekki er í 
lagi. 
Graðhestar í ómerkilegum girðingum er eitthvað sem ekki má.  Þarf að fylgja eftir.  Rætt um 
hvort FR eigi að sækjast eftir að fá umboð frá Reykjavíkurborg til að sjá um nánasta umhverfi 
Fjárborgar.  Ekki niðurstaða. 



 
 

Vegna aksturs húsdýraáburðs/skíts út á borgarland hefði þurft að kæra til lögreglunnar.  Þá 
hefðum við verið með þetta skráð og hægt að sýna Reykjavíkurborg að þetta er ekki á okkar 
vegum, eða með okkar samþykki. 
Eins þarf að hafa í huga að það eru félagar í Fjárborg, sem eru með „stór“ beitarhólf utan við 
Fjárborg.  Mjög misjafnt ástand á þeim hólfum.  Þetta er eitthvað sem stjórn FR þarf að taka 
á. 

3. Mjóadalstúnið.  Eins og staðan er í samningum við borgina er engin ástæða til þess að FR fari 
í frekari hreinsanir á svæðinu.  Höfum afnot af túninu fram yfir slátrun.  SG segir að við 
höfum munnlega samninga fram að áramótum.    Í dag er ruslahrúga fyrir utan túnið, sem 
reiknað var með að borgin myndi taka.  Nú er bara að sjá hvað verður um þennan haug.  

4. Sauðafell.  Samkvæmt minnisblaði frá Sigurbirni lögfræðingi höfum við tvo kosti.  Láta gera 
félagið upp og skipta þannig því sem til er í félaginu.  Félagið á einhverja peninga, en aldrei 
var greiddur fjármagnstekjuskattur af þeim tekjum.  Gætu legið við sektir.  Sýslumaður sæi 
um að gera upp félagið.  Gæti tekið langan tíma.  Hinn kosturinn er að reyna að reisa félagið 
við.  Mjög erfitt.  Þeir sem eru/voru í stjórn ýmist háaldraðir eða látnir. 
Sigurbjörn hefur lagt fram óskir um að fá sína vinnu fyrir félagið greidda.  100.000 fyrir 
aðstoð við lóðarmál og 100.000 fyrir að finna til og rita minnisblað um Sauðafell. 

5. Langavatnssamningur.  ER óskaði eftir að fá samninginn um Langavatnstúnið og nefndi 
einnig að í raun hefði þessi samningur átt að vera borinn undir stjórn áður en skrifað var 
undir.  .  Samningurinn virðist vera vísitölubundinn og það frá síðasta sinn sem greitt var af 
láninu á túninu.  SG mun koma með samninginn 

6. Rétt á Mosum.  Verkið hefur tafist og er Bragi Sigurjónsson búinn að koma málinu á Rúnar 
son sinn.  Kom fram að Kópavogsbær hefur ekki haft samband við Braga varðandi 
grendarkynninguna.    

7. Samstarf við Fák.  Ekki er búið að skrifa undir samstarfsyfirlýsingu.  SG hafði farið fram á 
breytingar, sem fulltrúar Fáks voru tregir til að skrifa undir.  Rætt var um að fyrri yfirlýsingin 
væri sú sem stjórn FR hefði samþykkt og hana mætti skrifa undir strax.  SG óskaði eftir að fá 
að ræða við formann Fáks um sínar breytingar og var það samþykkt, en ef breytingar verði 
gerðar munu þær verða bornar undir stjórnir beggja félaganna. 
 
Listi yfir mál á borðum stjórnar sem eru í vinnslu eða í biðstöðu: 
Fundur með borgarstjóra 
Leigusamningur 
Framkvæmdir á svæði Fjárborgar 
Tiltekt og hreinsunarátak 
Beitarhólf norðan fjárborgar, girða af og græða upp, nýting 
„Jens Péturs tún/Mjóadalstún“  nýting og hreinsun 
Ný Fossvallarétt á Mosum 
Vegagerð og SSH – girðingar 
Sauðafell 
Lagabreytingar  

 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 24. nóvember kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


