
 
 

Miðvikudagur 27. febrúar 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

23. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur Kristinsson (FK), Salka 
Jóhannsdóttir (SJ) og  Hallgerður Hauksdóttir (HH). 

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.  FK mun endurrita greinargerð og 
tína til gögn með henni til að skilja eftir. 
Hellstu mál eru: 
 Lóðarleigusamningur 
 Gatnagerð, veitumál,vatnsveita og vatnsverndarmál. 
 Framtíð félagsins og fjáreigenda í Reykjavík 
  Heimasíða, hreinsunarmál, göngur og réttir, Mjóadalstún og Fossvallarétt.  

2. Húsfélag Fjárborgar.  HH lagði til að við myndum undirbúa tillögu að stofnun 
húseigendafélags Fjárborgar, þar sem aðkoma Fjáreigendafélagsins væri tryggð. 

3. Félagsgjöld.  HH sagði að félagsgöld yrðu send út í vikunni. 
4. Bókhaldið. HH var ekki viss um stöðuna á bókhaldinu og ætlaði að heyra í Erlu, fyrrverandi 

gjaldkera varðandi það.  FK hafði heyrt í Erlu og sagði hún að þetta væri tilbúið, einungis 
einhverjar ákvarðanir um eignfærslur, sem stjórnin þyrfti að taka.  HH var einnig með tillögu 
að bókara, sem gæti aðstoðað okkur við uppgjörið. 

5. Sauðafelll.  Staðan er óbreytt.  Ljóst að FR þarf að fá lögfræðiaðstoð við að ganga frá þessu 
máli.  Annað hvort þarf að óska eftir því að félagið verði gert upp, eða reyna að endurvekja 
stjórnina.  Árni Ingason er fulltrúi FR í síðustu stjórn, en ekki hefur verið haldinn fundur í 12 
ár.  Vinna þarf málið lengra áður en hægt er að setja fram tillögur um hvað best sé að gera. 

6. Aðalfundur.  Tillaga um fundartíma fyrir aðalfundinn, miðvikudagur 30. Mars 2022.  Fákur 
hefur boðið okkur að nota fundarsalinn í reiðhöllinni.  Sami staður og síðast.  Þurfum að 
undirbúa tilkynningu og auglýsingu í framhaldi af fundinum með borgarstjóra. 
 
 
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 
Mjóadalstún“  nýting og hreinsun 
Ný Fossvallarétt á Mosum 
Vegagerð og SSH – girðingar 
Sauðafell 



 
 

Lagabreytingar  
Undirbúningur aðalfundar 

 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 2. mars kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


