
 
 

Miðvikudagur 5. janúar 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

20. fundur 

 

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

1. Fundur með borgarstjóra.  Það þarf að hamra á því að fá fundinn og eins þurfum við að fara 
vel yfir hvað það er sem við viljum leggja áherslu á.  Við skiluðum greinargerð á fundinum í 
nóvember, en þá voru það starfsmenn Reykjavíkurborgar sem tóku við pappírnum. 
Okkar áherslur verða væntanlega að fá tryggingu fyrir að farið verði í framkvæmdir við 
fráveitu, heitt og kalt vatn.   SG vildi skoða hvernig stuðningi við Golfklúbb Reykjavíkur væri 
háttað.  Stór landsvæði sem þeir fá til afnota.  Er lóðarleigan í formi styrks, o.s.frv.?  Einnig 
þarf að fá svör við því hvernig borgin ætlar að standa að fjallskilum.  Einnig kostnaður við 
byggingu nýrrar réttar norðan þjóðvegar o.fl. 
Samkvæmt deiliskipulagssamþykkt frá 2008, þá eru göturnar í Fjárborg í umsjá 
Reykjavíkurborgar og því mikilvægt að við komum því til skila að þær verði að moka þegar 
snjóar. 
FK mun vera í sambandi við dagskrárstjóra borgarstjóra. 
FK mun taka fram greinargerðina sem við skiluðum í haust og endurbæta með nýjan fund í 
huga. 

2. Deiliskipulagsmál.  Komin er fram ósk um upplýsingarfund vegna deiliskipulags á svæðinu.  
Ein ástæðan er breyting á nafni Fjárgötu í Hrossnes á skipulaginu og þarf að leiðrétta það.  Í 
framhaldinu voru ræddar spurningar FK um heiðarleika hans gagnvart Fjáreigendafélaginu og 
að hann væri að ganga erinda Fáks við þessa vinnu.  FK var mjög ósáttur með þessa 
umfjöllun og var samþykkt að halda opin upplýsingafund fyrir alla félaga í FR næstkomandi 
mánudag, þann 10. Janúar  kl. 18.30.  Skila þarf athugasemdum inn í síðasta lagi þann 12. 
Janúar.  20 manna samkomutakmarkanir eru í gildi og þurfum við að virða þær reglur. 

3. Viljayfirlýsing við Fák.  SG hafði verið í sambandi við Einar framkvæmdastjóra Fáks og kom 
þar fram að Fákur væri ekki tilbúinn til að gefa eftir aðgang að beitarhólfum á svæðinu.   
Kom einnig fram að SG væri ekki tilbúinn í að skrifa undir viljayfirlýsingu við Fák að svo 
stöddu.  Sagðist hafa haft samband við lögfræðing og að þessi viljayfirlýsing væri 
innihaldslaus.  Sköpuðust nokkrar umræður og töldu flestir fundarmanna að viljayfirlýsing 
sem þessi væri eingöngu til þess að staðfesta það að félögin, Fákur og Fjáreigendafélag 
Reykjavíkur væru tilbúin til að starfa saman að framförum á svæðinu.  SG stóð fast á sínu að 
hann ætlaði ekki að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu.  Óskaði KKB eftir að það yrði bókað „að 
hún teldi sig ekki geta starfað áfram í stjórn þar sem formaðurinn gæti ekki samþykkt álit 
meirihluta stjórnar“.  SG á móti að það yrði bókað að „hann myndi ekki skrifa undir 
viljayfirlýsingu sem væri innihaldslaus“.   
Nokkuð hörð skoðanaskipti urðu í framhaldi af þessum bókunum og í framhaldinu gengu KKB 
og EG af fundi og sögðust ekki myndu koma meira að störfum fyrir Fjáreigendafélagið. 



 
 

FK og ÁJ voru ósáttir við að þetta skildi enda svona og eftir að þær voru farnar af fundi tók FK 
að sér að ræða við EG og KKB og heyra í þeim hvort þær væru ekki til í að draga þessa úrsögn 
til baka, í það minnsta kosti fram yfir aðalfund, sem ætlunin er að verði í byrjun febrúar. 
SG sagði að hann myndi ekki vera áfram ef þær kæmu til baka. 
Rætt var um það hvort ekki væri rétt að undirbúa strax þáttöku varamanna í stjórn.  SG lagði 
til að Hallgerður Hauksdóttir tæki að sér gjaldkeraembættið og var það samþykkt.  Einnig 
verður Salka Jóhannsdóttir kölluð inn sem meðstjórnandi. 

4. Mjóadalstún.  Einar og Rósa eru ennþá með hross í Mjóadal.  Ekki í samræmi við það sem FR 
var búinn að lofa starfsmönnum Reykjavíkur.  ÁJ og SG ætla að ganga í málið.   
Þurfum jafnframt að reyna að fá afnot af túninu áfram. 

5. Fossvallarétt. Kópavogsbær mun taka málið fyrir á fundi þann 17. Janúar.  Bragi Sigurjónsson 
er fallinn frá en vitað er að sonur hans, Rúnar, hafi lofað föður sínum að klára málið.   
 
 
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  
Undirbúningur aðalfundar 

 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 19. janúar kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


