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Borgarráð

       

Viðauki við leigusamningu um Fólkvang á Kjalarnesi.

Óskað er eftir að meðfylgjandi viðauki leigusamnings við Rekstarfélag Fólkvangs um 
viðbótarhúsnæði í Fólkvangi verði samþykktur.

Greinargerð: 

Á fundi borgarráðs þann 24. nóvember 2016 samþykkti borgarráð að leigja Rekstrarfélagi 
Fólkvangs hluta af húsnæði Kollagrundar 1, Fólkvangs. Undanskilið í samningi var sá hluta 
húsnæðis sem áður hýsti leikskóla og húsvarðaríbúð þar sem verið var að skoða hvort nýta 
mætti húsnæðið fyrir Velferðasvið. Velferðasvið telur sig hins vegar ekki geta nýtt húsnæðið 
vegna nálægðar við félagsheimilið sem er nýtt til skemmtanahalds.

Hverfisráð Kjalarnes bókaði á fundi sínum þann 9. nóvember síðastliðinn eftirfarandi: 

„Hverfisráð Kjalarness er hlynnt því að leikskólahluti félagsheimilisins Fólkvangs verði 
leigður Rekstrarfélagi Fólkvangs auk eystri hluta hússins sem rekstrarfélagið hefur umráð 
yfir. Félagið fái þannig tækifæri til að nýta allt húsið í þágu samfélagsins á Kjalarnesi.“ 
Komið er á móts við þessa ósk með þessum viðbótarsamningi og eins er lóð betur afmörkuð.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Viðauki við húsaleigusamning um Kollagrund 1, dags. 24. nóvember 2017.
Fundargerð Hverfisráðs Kjalarnes frá 9. nóvember 2017.
Erindi Fólkvangs restarfélags, dags. 20. febrúar 2017. Ósk um leigu.
Leigusamningur við Félagsheimilið Fólkvangur - rekstarfélagi, dags. 18. nóvember 2016.







Hverfisráð Kjalarness 
 

Ár 2017, fimmtudaginn 9. nóvember var haldinn 158. fundur hverfisráðs Kjalarness. 
Fundurinn var haldinn í Klébergsskóla og hófst kl. 17.03. Viðstödd voru Sigríður 
Pétursdóttir, formaður, Ólafur Þór Zoega, Eldey Huld Jónsdóttir, Guðfinna 
Ármannsdóttir og Hafsteinn Númason,. Auk þeirra sátu fundinn Sigþór Magnússon 
áheyrnarfulltrúi Íbúasamtaka Kjalarness, Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri 
Miðgarðs ásamt Söru Ósk Rodriguez Svönudóttur verkefnastjóra frístundaráðgjöf 
Miðgarðs og Margrét Richter deildarstjóri fjármála og rekstrar í Miðgarði sem einnig 
ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fram fer umræða um málefni Klébergsskóla.  
 

- Kl. 17:12 tekur Jóna Björg Sætran sæti á fundinum. 
 
Sigrún Anna Ólafsdóttir skólastjóri Klébergsskóla og Bergs á Kjalarnesi, 
tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

 
2. Fram fer umræða um göngustíg við Brautarholtsveg. 

Frestað. 
 
3. Fram fer umræða um nettengingarmál í Kjalarnesi. 

 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Hverfisráð Kjalarness ítrekar óviðunandi stöðu í fjarskiptamálum í 
dreifbýli á Kjalarnesi. Bæði er um að ræða netsamband og 
sjónvarpsútsendingar. Hverfisráðið hvetur borgaryfirvöld eindregið til 
að setja fjármagn í framkvæmdir sem leysa málið, nú þegar 
fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2018 stendur yfir. Hverfisráð Kjalarness 
hvetur borgaryfirvöld til að sjá til þess að ljósleiðari verði lagður í 
dreifbýli á Kjalarnesi hið allra fyrsta og helst á árinu 2018. Síðastliðið 
sumar var hætt að senda út á örbylgjuloftnet fyrir sjónvarp. Við það 
versnaði ástandið mikið á Kjalarnesi og ekki er hægt að una við þá 
þjónustu sem nú er í boði. Sem dæmi þá er nettenging mjög slæm í 
landi Mógilsár og Kollafjarðar og símalínan þar ber ekki ADSL-
tengingu. Íbúar þar og víðar á Kjalarnesi hafa unnið hörðum höndum 
við að fá netsambandið bætt en án árangurs. Eins og kunnugt er hefur 
ríkissjóður varið hundruðum milljóna króna í að byggja upp 
ljósleiðarakerfi í dreifðum byggðum landsins. Þessum fjármunum er 
úthlutað til sveitarfélaga. Þar sem Kjalarnes tilheyrir stóru, öflugu 
sveitarfélagi, sem er Reykjavíkurborg, er ekki talið að svæðið uppfylli 
skilyrði til að fá fé úr þessum sjóðum til að bæta ástandið í dreifbýli 
Kjalarness. Það er því á ábyrgð borgaryfirvalda að hlutast til um að 
þessi mál komist í ásættanlegt horf innan borgarmarkanna.  

 
4. Lagt var fram bréf frá borgarritara, dagsett 1. nóvember 2017, um stofnun 

hverfissjóðs. 
Frestað. 
 

5. Lögð fram útskrift úr gerðarbók umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. október 
2017 varðandi aðalskipulag Reykjavíkur 2019-2030, efnisvinnslusvæði í 
Álfsnesi. 
 

6. Lagt var fram svar, dagsett 27. október 2017, frá Heilbrigðiseftirliti 
Reykjavíkur vegna erindis hverfisráðs frá 19. október 2017. 
 

7. Fram fer umræða um málefni íbúasamtaka Kjalarnes. 



 
Formaður íbúasamtaka Kjalarness leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Rekstrarfélag Fólkvangs óskar eftir stuðningi Hverfisráðs Kjalarness við að 
félagið fái umsjón með Fólkvangi öllum, þar með talin herbergi í vesturenda 
hússins (áður m.a. leikskóli). 

 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Hverfisráð Kjalarness er hlynnt því að leikskólahluti félagsheimilisins 
Fólkvangs verði leigður Rekstrarfélagi Fólkvangs auk eystri hluta hússins 
sem rekstrarfélagið hefur umráð yfir. Félagið fái þannig tækifæri til að nýta 
allt húsið í þágu samfélagsins á Kjalarnesi. Samningar Reykjavíkurborgar 
við rekstrarfélagið hafa verið tímabundnir. Hverfisráðið telur rétt að svo 
verði áfram og að gert sé ráð fyrir endurskoðun á starfseminni að ákveðnum 
tíma liðnum. Telur hverfisráðið það vera heppilegt fyrirkomulag þar sem 
frjáls félagasamtök skipa stjórn Rekstrarfélags Fólkvangs og því geta 
eðlilega orðið breytingar á starfsemi þeirra með stuttum 
fyrirvara.Hverfisráðið hefur gert athugasemdir við stofnskrá 
Rekstrarfélagsins og bent á að í stjórn eiga nú sæti fulltrúar félagasamtaka 
sem virðast óvirk, og hafa ekki haldið aðalfundi. Hverfisráðið hefur hvatt 
Rekstrarfélag Fólkvangs til að breyta samþykktum sínum til samræmis við 
starfsemi virkra félagasamtaka hverju sinni og að hinn almenni félagsmaður 
fái tækifæri til að fylgjast með rekstri hússins. Stjórn rekstrarfélagsins brást 
vel við ábendingum hverfisráðs og hefur breytt samþykktum félagsins m.a. 
að boðað skuli árlega til almenns fundar um málefni Fólkvangs og að 
fulltrúi hverfisráðs eigi rétt til setu með málfrelsi á aðalfundi. Í samþykktina 
vantar þó að skýra betur upp hlutverk Rekstrarfélagsins og gera grein fyrir 
því hvernig fjármunum sé varið. 

 
Fundi slitið kl. 18.50 

 
Sigríður Pétursdóttir 

 
Eldey Huld Jónsdóttir Guðfinna Ármannsdóttir 
Hafsteinn Númason  Ólafur Þór Zoega 



Félagsheimilið Fólkvangur Rekstrarfélag.

Kjalarnesi 20.02. 2017 

Óli Jón Hertervig, 
Deildarstjóri eignaumsýsludeildar 
Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar

Félagsheimilið Fólkvangur rekstrarfélag (FFr) óska hér með eftir að leigja allt húsnæðið að 
Kollagrund 1 -Fólkvang- 116 Reykjavík (Fastanr. 208-5281).

FFr hefur um nokkurt skeið rekið hluta af Kolagrund 1 -Fólkvang- í þágu samfélagsins á Kjalarnesi.
Sá hluti Fólkvangs sem FFr óskar nú eftir til viðbótar losnaði s.l. haust.  Við það opnaðist fyrir nýja 
þjónustu- og rekstarmöguleika: 

• Skrifstofa og fundaraðstaða Brautarholtssóknar

Brautarholtsskókn hefur óskað eftir að fá til afnota hluta húsnæðisins fyrir sóknarprest sem 
hingað til hefur ekki haft neina aðstöðu á Kjalarnesi. 

• Atvinnustarfsemi

Aðilar á svæðinu hafa óskað eftir að fá húsnæði undir starfsemi sem þarf tiltölulega litla 
aðstöðu en aðgang að eldhúsi og salerni. 

• Upplýsingamiðstöð

FFr ráðgerir að koma á legg upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn.  Við undirbúning 
verkefnisins hefur FFr haft samráð við Upplýsingamiðstöð ferðamanna - Höfuðborgarstofu 
og fleiri aðila.

• Tjaldsvæði

FFr hefur hug á að koma á fót tjaldsvæði við Fólkvang og hefur þegar sótt um afnotaleyfi af 
svæðinu til Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkur.  Við undirbúnig verkefnisins hefur 
FFr haft samráð við rekstraraðila Tjaldsvæðisins í Laugardal.

Allir þessir þættir munu styrkja þjónustu og atvinnulíf á Kjalarnesi.  Það væri sérstaklega 
ánægjulegt að koma slíkri starfsemi á og þar með auknu lífi í Fólkvang, nú þegar 50 ár eru liðin frá 
því húsið var tekið í notkun.  FFr fyrirhugar að fagna þeim áfanga veglega á árinu.

Komist þessi leiga á verður húsnæðið allt á einni hendi sem mun einfalda reksturinn og vonadi gera 
hann hagkvæmari.  Umrætt viðbótarhúsnæðið þarfnast nokkurar lagfæringa og breytinga innanhúss 
og er FFr reiðubúið að koma að þeim verði af umræddri leigu.

Virðingarfyllst 

Fh. Félgagsheimilið Fólkvang rekstrarfélag. (kt 600913-1070)

Sigþór Magnússon 
formaður

Búagrund 13 .  116 Reykjavík.
GSM 859-7669
sigthorm@gmail.com
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