
 

Miðvikudagur 2. mars 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

24. fundur 

Mæ2r:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur KrisEnsson (FK) og  
Hallgerður Hauksdó2r (HH). 

1. FK lagði fram fundargerði 22 og 23 El samþykktar.  Tvær minniháQar athugasemdir voru 
gerðar, sem verða lagaðar, áður en fundargerðirnar verða vistaðar á vef félagsins. 

2. Fundur með borgarstjóra. Undirbúningur fyrir fund með borgarstjóra, sem verður í ráðhúsinu 
þann 4. Mars kl. 14.30. 

FK búinn að endurrita greinagargerð og var farið yfir hvaða fylgigögn þyrWu að vera með.  HH 
vild hafa ákveðnara orðalag vegna ástands A götu og framkvæmda við hana. 

Hellstu fylgigögn verða: 

 Afrit af aðalfundargerð Fjáreigendafélagsins frá 12. maí 2021. 

Fjárborg á Hólmsheiði, forYð, núYð og framYð.  StuQ greinargerð Ólafs R. 
Dýrmundssonar frá 22. ágúst.   

Ágrip af sögu FossvallaréQar, úr tölvupósE Ólafs R. Dýrmundssonar. 

Fjallskilasamþykkt, fyrir landnám Ingólfs Arnarsona, 23. júlí 2020. 

Fjallskilaseðill 2021. 

AfréQur Seltjarnarneshrepps hins forna og sauð`árbúskapur í Reykjavík, samantekt 
Ó.R.D. 

Niðurstöður vatnsrannsóknar.  

Samningur um land fyrir Fjáreigendafélag Reykjavíkur, 1970. 

Lóðaskiptayfirlýsing, Hólmsheiði Fjárborgir Reykjavík. Samþykkt 6. desember 2013 og 
þinglýst 12. ágúst 2014. 

Dæmi um lóðarblöð sem unnin voru 2014. 

Afrit af framkvæmdaleyfisumsókn vegna nýrrar FossvallaréQar, 6. október 2021. 

Mjóadalstún, beitarhólf / tún, loWmynd af Borgarvefsjá. 

Afrit af ábyrgðarbréfi vegna hreinsunarátaks.Lóðarleigusamningur 

Lofað hafði verið 30 milljóna framlagi El gatnagerðarinnar í tölvupósE frá borgarstjóra El Lillu 
2018.  Væri goQ að finna og hafa með í farteskinu. 



 

3. Húsfélag Fjárborgar.  RæQ um aðstoð eða aðkomu Reykjavíkurborgar að újærslu við stofnun 
húseigendafélags Fjárborgar.  Við þurfum að vera undirbúin í umræður um þeQa á fundinum 
með borgarstjóra og hans fólki.  Fjáreigendafélagið þyrWi að tryggja sér fulltrúa í stjórn. 

4. Undirbúningur aðalfundar.  Fundurinn verður 31. Mars, fimmtudagur.  SG búinn að fá 
fundarsal i reiðhöll Fáks í Víðidal.  Þá verður rúmt um fundinn.  Viðbúið að það verði spurt 
um Sauðafell.  Mikilvægt að segja eins og er að ekki séu neinar nýjar fré2r og að stjórnin telji 
mikilvægt að FR fái lögfræðilega aðstoð vegna þess máls. 

Ekki er búið að klára reikninga félagsins.  FK mun kanna hvort Erla, fyrrum gjaldkeri, sé El í að 
aðstoða okkur við að klára uppgjörið.  Mikilvægt að klára það sem fyrst.  Þarf að vera hægt að 
sýna bókhaldið viku fyrir aðalfundinn. 

LisE 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 `árborgar, girða af og græða upp, nýEng 

Mjóadalstún,  nýEng og hreinsun 

Ný FossvallaréQ á Mosum 

Vegagerð og SSH – girðingar 

Sauðafell 

LagabreyEngar  

Undirbúningur aðalfundar 

NæsE fundur ákveðinn miðvikudaginn 9. mars kl. 18.30 

Fundarritari Finnur KrisEnsson.


