
 
 

Miðvikudagur 2. febrúar 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

22. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur Kristinsson (FK), Salka 
Jóhannsdóttir (SJ).   Hallgerður Hauksdóttir (HH) boðaði forföll á síðustu stundu.    

1. Fundur með borgarstjóra. Komin er tímasetning á fundinn, en hann verður í ráðhúsinu þann 
4. Mars kl. 14.30. 
Farið yfir þau mál sem við viljum ræða hjá borgarstjóra:  Húsaleigusamningar við hvern og 
einn, hvernig staðið verður að því.  Gatnagerðargjöld, lagnaframkvæmdir, götulýsing o.s.frv. 
Aðkoma FR að leigusamningum.  Hve langur leigusamningur? Einungis fyrir hross og fé.  

2. Prókúra fyrir nýjan gjaldkera.  HH er búin að vera í sambandi við bankann og þurfa 
stjórnarmenn að rita rafrænt upp á fyrir nýjan prókúruhafa.  Bankinn hafði óskað eftir 
fundargerð, þar sem fram komu stjórnarbreytingar.  Fundargerðin undirrituð af formanni. 

3. Mjóadalstún.  Óskar Baldursson er tekin við af Birni sem umsjónarmaður útmarkar.  Hann sér 
fyrir sér að FR fá afnot af túninu, á meðan ekki er þörf fyrir þetta svæði hjá borginni.  Eitt af 
þeim málum sem ræða þarf við borgarstjóra. 

4. Fossvallarétt. Framkvæmdaleyfi fyrir Fossvallarétt var samþykkt í skipulagsráði Kópavogs 
þann 31. Janúar.  Það þarf að koma verktakanum af stað um leið og vorar.  SG ætlar að tala 
við Rúnar Bragason, son Brags Sigurjónssonar, sem ætlaði að gefa púðann og vinnu við að 
koma honum á staðinn.  SSH og Vegagerðin geta farið af stað með framkvæmdir við 
girðingar og púða undir losun, lestun á fé, þegar framkvæmdaleyfið liggur fyrir. 

5. Sjúkrahólf.  Rætt um að fara sjálf af stað við uppgræðslu á sjúkrahólfinu norðan Fjárborgar.  
Rétt að ræða við og tilkynna Óskari Baldurssyni, nýjum umsjónarmanni upplandsins, um 
okkar hug og fyrirætlanir.   

6. SG kynnti hugmynd sína um að bjóða borgarbúum í heimsókn á vormánuðum.  
Sauðburðartími, sýning gamalla landbúnaðarjeppa og fleiri uppákomur.  Verður skoðað og 
rætt betur síðar.  ÁJ og SG hafa báðir fengið heimsóknir barna úr sérkennsludeildum 
grunnskóla í borginni og hafði það tekist vel.  Þurfum að láta vita af okkur og fá jákvæða 
ímynd. 

7. Aðalfundur.  Áhugi fyrir því að halda aðalfund FR sem fyrst eftir að búið er að funda með 
borgarstjóra þann 4. mars.  Þarf að auglýsa tímanlega, þannig að félagar geti komið með 
tillögur lagabreytingum o.s.frv. 
 
 
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 16. febrúar kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


