
 

Miðvikudagur 9. mars 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

25. fundur 

Mæ3r:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur KrisFnsson (FK) og  
Hallgerður Hauksdó3r (HH). 

1. Fundur með borgarstjóra. Skrifað var undir bréf / greinargerð sem ætlunin er að skilja eOir 
hjá borgarstjóra næsta mánudag, mánudaginn 4. Mars kl. 14.30. 

HH vild hafa enn ákveðnara orðalag vegna ástands A götu og framkvæmda við hana en er í 
greinargerðinni, en samþykkt að við myndum láta það koma fram á fundinum. 

Einnig ræW að slæmt sé að ekki fynnist á skrá allar þær fasteignir sem eru á svæðinu. 

2. Aðalfundur og undirbúningur.  Bent var á að ekki væri nauðsynlegt að fara í innheimtu 
félagsgjalda fyrir aðalfundinn.  Þeir félagar sem vildu hafa áhrif á fundinum yrðu að vera 
búnir að greiða sín félagsgjöld minnst viku fyrir fundinn.  Sem sagt hafa ekki atkvæiðsréW séu 
þeir í skuld við félagið.  Fáir félagar eru í skuld og ætlar HH að hafa samband við þessa 
einstaklinga. 

Í dag eru félagsgjöldin 6.500 og lóðarleiga 14.500.  RæW um hvort ástæða sé Fl þess að 
hækka félagsgjöldin.  Þessi umræða var ekki kláruð.  Verður ræW á næsta fundi. 

RæW um að nota svipaða úaærslu á auglýsingunni og síðast en talað um að það verði að 
koma fram að um aðalfund Fjáreigendafélagsins sé að ræða.  Verður auglýst í FréWablaðinu.  
Reikningar munu liggja fyrir 24. Mars á milli kl. 20 og 21 í Baðhúsinu.  

LagabreyFngar.  FK mun senda afrit af lögunum Fl stjórnarmanna þannig að hver og einn geF 
myndað sér skoðun á lögunum og mögulegum lagabreyFngum. 

RæW um afskriOir.  FK nefndi að ennþá væru í bókhaldinu gerðin norðan við félagssvæði og 
spurði hvort ekki væri réW að afskrifa þau, í það minnsta að hluta.  Þau eru ennþá skrifuð sem 
4,6 milljóna eign félagsins.  Ljóst er að þessi eign hefur hrapað í verði, m.a. í dag er 
hringgerðið ekki nothæO.  Fúi var kominn í burðarvirkið og búið að rífa niður.  SG var þessu 
ekki sammála.  Einnig ræW um Baðhúsið og þá eign.  Einnig nýja girðingu við Baðhúsið, sem 
væntanlega er hluF af þeirri fasteign.  SG vill að það komi fram hvers virði girðingin er og 
hvaðan girðingareiningarnar kæmu.  Ekki afgreiW. 

Stjórnarkjör.  FK og AJ voru síðast kjörnir Fl 2ja ára, en formaðurinn, gjaldkeri og 
meðstjórnandi Fl eins árs.  Því verður kosið um þessar stöður.  HH er Fl í að vera áfram, verði 
gefið grænt ljós á að óháður bókari færi reikninga félagsins.  SG vildi ekki gefa upp hvort hann 
ætlaði að vera áfram.  Því er ljóst að mögulega þarf að finna bæði formann og 
meðstjórnanda.  FK lagði Fl að reynt yrði að finna kvennmann/menn í stjórnina Fl að gæta 
jafnræðis. 



 

FK benF einnig á að mikilvægt væri að vera búin að finna mögulega varamenn, þannig að ekki 
kæmi upp sama vandræða staða og síðast, þegar kalla þurOi út í sal.  Einnig þarf að finna og 
kjósa endurskoðendur. 

3. Ré3n.    RæW um þá vandræða stoðu sem komin er upp vegna framkvæmda og undirbúning 
nýrrar réWar á Mosum.  Verktakinn sem ætlaði að gefa púðann undir ré3na og 
aðkomuveginn er fallin frá og því ljóst að ef fara á í þessar framkvæmdir kostar það mun 
meira en við sáum fyrir. FK viðraði þá skoðun sína hvort ekki væri réW að skoða aOur þá leið 
að óska eOir aðstoð Vegagerðarinnar við gerð púða undir sundurdráWarréW, nálægt þeim 
stað sem safngirðingin er í dag, við línuveginn.  Siðan yrði féð fluW í Fjárborg og réWað þar.  Til 
bráðabirgða í ré3nni við Baðhúsið.  Mögulega seinna í reiðskemmu og gerði við það.  SG 
benF á að Vegagerðin væri ekki Fl í að fara í þessa vinnu, nema við fengjum leyfi fyrir því.  
Líklega þyrOi þá að endurskoða framkvæmdaleyfið sem við vorum búin að fá fyrir ré3nni á 
Mosum. Þurfum einnig að halda SSH og Vegagerðinni við efnið, varðandi undirbúning 
girðingarframkvæmda næsta sumar. 

4. Snjómokstur.  HH hóf máls á þessari umræðu og ræddi um að veturinn hefði verið óvenju 
snjóþungur.  HH spurði hvort það væri nokkuð óeðlilegt að FR léF í svona árferði moka frá 
húsunum? Þ.e. meira en það sem borgin gerir, en þeir riðja bara sjálfa götuna og íta því snjó 
upp að húsunum og fyrir innkeyrslur.  2x hefur flæW inn hjá HH vegna þessa.  SG hefur, með 
nokkrum þrýsFngi, fengið Reykjavíkurborg Fl þess að moka báðar göturnar í Fjárborg.  Tekið 
var undir með HH varðandi þeWa og þarf að skoða næst þegar þessar aðstæður koma upp. 

5. Pollur og klakabunkar við suðurenda B götu.  FK FlkynnF að hann hefði haO samband við 
Veitur Fl að biðja þá að skoða hvort ekki sé líklegt að vatnslögn sé farin í sundur við 
suðurenda B götunnar.  Óeðlilegir klakabunkar er vi enda götunnar og alltaf vatnssöfnun.  
Vatn sem ekki frýs, þar sem það er á hreyfingu eða heiW.  Veitur þökkuðu fyrir ábendinguna 
og ætla að skoða.  FK mun heyra í Veitu aOur vegna þessa. 

6. Verklagsreglur stjórnar.  HH bauðst Fl að varpa fram drögum að verklagsreglum fyrir 
stjórnina.  Var samþykkt að hún kæmi með uppkast fyrir næsta fund. 

LisF 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 kárborgar, girða af og græða upp, nýFng 

Mjóadalstún,  nýFng og hreinsun 

Ný FossvallaréW á Mosum 

Vegagerð og SSH – girðingar 

Sauðafell 



 

LagabreyFngar  

Undirbúningur aðalfundar 

NæsF fundur ákveðinn miðvikudaginn 16. mars kl. 18.30 

Fundarritari Finnur KrisFnsson.


