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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um samskipti milli 
óhagnardrifinni leigufélaga og borgarstjóra og formanns borgarráðs

Á fundi borgarráðs þann 30. ágúst sl. lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram 
svohljóðandi fyrirspurn: 

Óskað er eftir að lögð verði fram afrit af samskiptum milli óhagnaðardrifinna leigufélaga og 
borgarstjóra og formanns borgarráðs frá tímabilinu 1. júní - 24. ágúst á næsta reglubundna fundi 
borgarráðs. 

Svar: 
Borgarstjóri hefur átt í miklum og góðum samskiptum við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög vegna 
þeirra umfangsmiklu framkvæmda og áforma sem standa þau fyrir til að reisa íbúðir á 
viðráðanlegu verði.

Samskipti hafa verið við Félagsstofnun stúdenta vegna framkvæmda við 241 stúdentaíbúð í 
Vatnsmýri og áforma um byggingu stúdentagarða við Gamla garð en deiliskipulag vegna málsins 
er til umfjöllunar í háskólaráði. Samskipti hafa verið við Byggingafélag námsmanna vegna 
afgreiðslu stofnframlaga vegna uppbyggingar hundrað stúdentaíbúða á Kennaraháskólareit og 
samþykkt deiliskipulags vegna 50 viðbótarstúdentaíbúða í Grafarholti. Samskipti hafa verið við 
Háskólann í Reykjavík vegna fyrstu skóflustungu að nýjum stúdentagörðum við Nauthólsveg. 

Samskipti hafa verið við Félag eldri borgara vegna framkvæmdafélagsins og aðkomu þess að 
undirbúningi deiliskipulags á Stýrimannaskólareit, en félagið hefur fengið vilyrði fyrir 
lóðaúthlutun þar. Samskipti hafa verið við Sjómannadagsráð og Hrafnistu vegna undirritunar á 
samningi um rekstur hjúkrunarrýma og dagdvalar við Sléttuveg en þar rís nú hjúkrunarheimili, 
þjónustuíbúðir og leiguíbúðir fyrir eldri borgara. Samskipti hafa verið við Grund vegna vígslu 72 
nýrra íbúða eldri borgara í Mörkinni. 

Samskipti hafa verið við Búseta vegna verkefnastöðu félagsins í Reynisvatnsás, þar sem verið er 
að ljúka 18 raðhúsum, framkvæmdum við Smiðjuholt þar sem vígður var búsetukjarni 
velferðarsviðs, framkvæmdum við Keilugranda og undirbúningi framkvæmda í Árskógum. Í ljósi 
þessarar ríkulegu verkefnastöðu hefur Búseti sent erindi um afturköllun lóðar félagsins í 
Úlfarsárdal, sbr. framlagt erindi í borgarráði.



Samskipti hafa verið við Félagsbústaði vegna 6 mánaða uppgjörs félagsins og fjármögnun á 
frekari uppbyggingu þess. Leiddu þau til tillagna til borgarráðs um frekari stuðning borgarsjóðs 
við kaup Félagsbústaða á íbúðum til að stuðla að því að þau næstu markmiðum um fjölda íbúða á 
árinu 2018.

Samskipti hafa verið við forystu Bjargs, byggingarfélags verkalýðshreyfingarinnar, um 
verkefnastöðu félagsins og næstu lóðaúthlutanir auk yfirferðar á erindi félagsins um 
byggingaréttargjöld. Haldnir hafa verið tveir fundir. Erindi Bjargs er meðfylgjandi. 

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Erindi frá Bjargi íbúðafélagi hses. varðandi endurákvörðun byggingarréttargjalds, dags. 22. júní 2018
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