
 
 

Miðvikudagur 24. nóvember 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

19. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur Kristinsson (FK), Kolbrún 
Kristín Birgisdóttir (KKB) og Erla Guðmundsdóttir (EG).    

1. Lóðarmál.  Þurfum að fá svör við hvað sé inni í samningum sem farið verður í við borgina.  
Líklegt að borgin vilji byrja á „núlli“ gagnvart öllum.  Það virðist ekki vera áhugi frá borginni 
um samvinnu eða öllu heldur að leysa þetta eftir okkar óskum, þ.e. að Fjáreigendafélagið 
hafi áfram umsjón með lóðarúthlutunum og taki við leigutekjum. 
Lagt til að við komum með spurningar til borgarinnar og reynum að fá svör við þeim sem 
fyrst og í framhaldinu boða til félagsfundar þegar svörin liggja fyrir og kynna fyrir 
húseigendum og félagsmönnum Fjáreigendafélagsins. 
Líklegt að eðlilegast sé að stofna húseigendafélag eins og áður hefur verið rætt.  Þannig  er 
þetta í Fáki, þ.e. í Víðidal og Almannadal.   

2. Fjallskil.  Lauslega rætt um fjallskilamál. Borgin er að skoða hvort hún þurfi að greiða fyrir 
fjallskil.  Óljóst, þar sem í raun er ekki mikill afréttur sem tilheyrir Reykjavíkurborgarsvæðinu.  
Hluti af þjóðlendu næst Húsmúla.  Þurfum að bíða eftir þeirrra skoðun með niðurstöður. 

3. Afslættir fyrir félagsmenn.  Afslættir í Húsasmiðjunni og málingaverslun Slippfélagsins.  Rætt 
um að það þurfi kynna þetta betur fyrir félagsmönnum, sérstaklega þegar kemur fram á 
vorið.  Einhverjir stjórnarmenn eru búnir að nýta sér þessa afslætti og gengið vel. 

4. Vír yfir reiðveg.  Komin er kæra til lögreglunnar.  Búið er að ræða við Kristinn húseiganda um 
vandamálið og samskipti við leigjandann.  Virðist hann ekki áhugasamur um að taka á 
málinu.  Ennþá er stóðhestur í lélegri girðingu á vegum þessa leigjanda.  Eftirlitsmaður Mast, 
Óðinn Örn, hefur vísað á Reykjavíkurborg.  
Sennilega gerist ekkert nema stjórnin fari sjálf í málið.  Þurfum væntanlega áður en við förum 
í þá aðgerð að senda tilkynningu inn á Fjárborgarsíðuna á Facebook.  Búið er að tilkynna Birni 
Júlíussyni á borginni og mun þetta verða tekið fyrir á fundi hjá þeim.  

5. Innheimta félags- og leigugjalda.  Nokkuð góðar innheimtur, en þó eru nokkrir eftir að 
greiða, en gjaldagi var um miðjan nóvember.   

6. Götulýsing og lýsing gerða.  Eigandi húss í neðri götunni hefur óskað eftir að fá afslátt af 
félagsgöldum þar sem hann er með lýsingu út í götuna.  Þetta var samþykkt á sínum tíma, en 
nú ekki talin ástæða til þess að samþykkja afslátt, þar sem ljós viðkomandi hefur ekki verið 
virkt um langan tíma.  Einnig er mjög mismunandi hvernig lýsingin er hjá félögum.  Sumir 
með lýsingu út að götunni og aðrir ekki.   
Búið að tala við Orkuveituna vegna fyrirspurnar um lýsingu við hringgerði frá A1.  Sennilega 
er það ljós tengt baðhúsinu.  Logar ekki og líklegt að peran sé farin.  Þarf að skoða hvað við 
erum að greiða í rafmagn. 

7. Tæming á haughúsi.  Virðist sem einhver  hafi tæmt haughús fyrir utan lóð við reiðveg.  Ekki 
ásættanlegt og þarf að koma skilaboðum til hans með að hreinsa upp eftir sig.      

8. Langavatnssamningur.  Kominn undirritaður til ritara. 



 
 

9. Fossvallarétt.  Engar fréttir af framkvæmdaleyfinu frá Kópavogsbæ.  Var greinilega ekki tekið 
fyrir á síðasta fundi skipulagsráðs.   
Bragi Sigurjónsson á Geirlandi lést nýlega og það takmark hans að ná að klára púðann undir 
réttina náðist ekki.  FK hitti á dögunum Rúnar, son Braga og var hann búinn að biðja son sinn 
um að bjarga þessu máli fyrir sig, þar sem Bragi sá ekki fram á að geta bjargað þessu sjálfur, 
enda orðinn rúmliggjandi.  Senda þarf fyrirspurn á skipulagið í Kópavogi vegna þessa. 

10. Samstarf við Fák.  Ekki er búið að skrifa undir viljayfirlýsingu um samstarf á milli félaganna.  
SG hafði farið fram á breytingar og ætlaði að ræða við formann Fáks, en hafði ekki afgreitt 
það.  Vildi fá lengri frest þar sem hann vildi kanna ákveðin mál, áður en hann skrifaði undir.  
Var það samþykkt með loforði um að skýringar yrðu klárar á næsta fundi. KKB var ósátt og 
hafði áhyggjur af að þetta gæti eyðilagt samstarf milli aðala. Fyrri yfirlýsingin var sú sem 
stjórn FR hefði samþykkt og hana mætti skrifa undir strax.  Ef breytingar verða 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 áætlaður miðvikudaginn 8. desember kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


