
 
 

Fimmtudagurinn 26. maí 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

3. fundur 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (JÁ), Erla Guðmundsdóttir (EG), Finnur 
Kristinsson (FK), Kolbrún Kristín Birgisdóttir (KKB),  Salka Jóhannsdóttir (SJ). 

Formaður setti fundinn og tilkynnti að þessi fundur væri aðallega boðaður til þess að fjalla um 
hreinsunardaginn sem er framundan á næsta laugardag. 

1. SG hafði eftir Hallgerði að það myndi koma plastgámur á laugardaginn.  Kemur kl. 13 og fer 
kl. 17. 

2. FK fór yfir tilboðin í gámana.  Páll hafði rætt við FK og var skyndilega boðaður í aðgerð og tók 
FK að sér að sjá um samskiptin við Íslenska Gámafélagið og fá einnig tilboð frá Terra.   
Tilboð Gámafélagsins var hagstæðara og ákveðið að ganga til samninga við þá.  Rætt var um 
hvort þessir aðilar gætu komið með gámana á laugardagsmorgun og tekið þá aftur saman 
dag.  FK heyrir í báðum aðilum.  Páll er til í að sitja yfir gámunum í bíl, en það veltur á því 
hvort hann verði nógu sprækur eftir aðgerðina.  Við hin þurfum að vera tilbúin í að taka 
þetta að okkur. 
 

3. Auglýsing á facebook.  FK setji inn auglýsingu á facebook þar sem ítrekað er hvernig staðið 
verði að hreinsunardeginum.  Unnið verður á milli 14 og 17.  Ætlunin að taka til í kringum 
Baðhúsið, fjarlægja ónýta girðingu þar ofl. Rusl.  Stefnt að því að girða aftur síðar í sumar, í 
það minnsta tímanlega fyrir réttir. 
Þurfum að bjóða þeim aðstoð sem ekki ráða við hreinsun á sínum lóðum.  Stjórnin mun 
leggja til ruslapoka og sér EG um að útvega þá. 
Járn má staðsetja í hrúgu við gámana.  Það sem ekki er auðvelt að flytja má setja út að 
lóðarmörkum þar sem auðvelt er að fjarlægja það með krabba. 
Kaffi og kleinur verða í Baðhúsinu til hressingar og  pylsuveisla í lokin.  SG ætlar að tala við 
Lenu og Rósu í skemmtinefnd og biðja þær að taka þetta að sér.  EG sér um innkaupin. 
Sveinbjörn ætlar að kanna hvort borgin geti aðstoðað okkur við að fjarlægja bátinn. 

4. Sérstakt tal um lóðareigendur:   
Lárus:  Tekur til á sinni lóð og fjarlægir sjálfur girðinguna við A23.   
Birgir:  Var hæfilega samvinnuþýður og vísaði á aðra sóða.  Hann fullyrti að ekki væri hætta 
af þessum bílhræjum hjá sér.   
Gunni grafa:  Ætlar að koma trailer, sendibíl ofl. Í burtu í sumar.  Lofar betrun. 
Bátalóðin:  Vill vinna með okkur.  Má taka rusl á hans lóð.  Gámarnir eru á hans vegum.  
Æskilegt að þeir verði fjarlægðir. 
Raymond, Lithái:  Vill vinna með okkur.  Ætlar að gera eitthvað í bílamálunum.  
Einar og Hlynur sonur hans:  Þarf að brýna til góðra verka. 
Lóðir í efri götu nokkrar komnar út fyrir lóðir.  T.d. Nr. 6 og 8. Það þarf að ræða við þessa 
lóðareigendur og vona að þeir taki til á þessum hluta svæðisins. 
Rætt um hvort hægt væri að vísa Mast á bílasafnara.  Einnig rætt um að benda 
forvarnardeild slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins á ástandið.  Ekki víst að allir átti sig á því að 



 
 

það fást á milli 20 og 30 þúsund fyrir hræin og jafnvel eru aðilar tilbúnir í að koma og 
fjarlægja þaun án kostnaðar fyrir lóðarhafa. 
Mikilvægt að það komist til skila að rusl utan lóða verði fjarlægt. 
 

5. Lóð B9.  Hafa ekki verið samstarfsfúsir.  KKB hefur áhuga á að kaupa þessa lóð, en ekki alveg 
víst hver er skráður eigandi.  EG ætlar að komast að því. 

6. Rotþró Baðhússins:  Mikilvægt er að panta losun á henni, en vandamálið er að stútarnir 
finnast ekki.  Mikilvægt að við reynum að grafa ofan á þá á laugardaginn. 
Mun kosta 80 – 100 þúsund. 
 
Önnur mál: 
Talað um að taka til á facebook síðunni.  Kannski mikilvægara að taka út færslur þar sem 
notað er sóða orðbragð o.s.frv.  Æskilegt að það komi færsla þar sem farið er fram á almenna 
kurteisi og náungakærleik á síðunni.   
Rætt um að til að bæta ásýnd okkar væri gaman að geta boðið börnum í heimsókn til okkar 
að skoða lömb, hross og jafnvel hænsn. 
 
Vísað er í fundargerðir frá 16. Og 20. Maí varðandi framhaldsverkefni fyrir næstu vikur. 
 

Næsti fundur ekki ákveðinn. 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


