
 
 

Föstudagurinn  4. Júní 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

4. fundur 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (JÁ), Erla Guðmundsdóttir (EG), Finnur 
Kristinsson (FK), Kolbrún Kristín Birgisdóttir (KKB),   Hallgerður Hauksdóttir (HH) og Páll Sigurðsson 
(PS). 

Formaður setti fundinn og tilkynnti að þessi fundur væri aðallega boðaður til þess að fjalla um 
verkefni sumarsins og hvað væri framundan. 

1. SG opnaði umræðu um sleppingar fjár á afrétt.  Einhverjar skiptar skoðanir eru á milli 
fjáreigenda hvort það sé tímabært að sleppa fé á afréttinn.  Ólafur Dýrmundsson hafði gefið 
það út að ótímabært væri að sleppa.  PS fór við annan mann upp á afrétt og mátu það svo að 
óhætt væri að sleppa hrútum og geldfé núna, en ákveðið var að endurmeta stöðuna ca. 10. 
Júní.  Hafði PS einnig verið í sambandi við fulltrúa Mast, sem taldi óhætt að sleppa geldfé og 
hrútum núna, en rétt að meta aftur fyrir lambfé. 
Nokkrar umræður voru um hvernig sé staðið að þessu annars staðar og vorum allir sammála 
um að rétt væri að athuga hvort það séu til sérstakar reglur um þetta, eða hvort það sé 
fjallskilanefnd sem ákveði dagsetningarnar í samráði við mögulega Mast eða Landgræðsluna. 
ÁJ og PS munu meta þetta fyrir hönd stjórnarinnar. 
Spurning hvort það sé ekki nóg að tilkynna þessar niðurstöður á facebook eða hvort það 
þurfi að kalla til sérstakann fund með fjáreigendum og ræða þessi mál. 

2. Hreinsunarmál.  Rætt um að reyna að koma á samvinnu við Pure North Recykling með 
plastgám fyrir næsta vetur. 
Við þurfum að fá Fáksmenn til liðs við okkur til þess að tryggja að þeir lóðarhafar sem eiga 
lóðir á Hólmsheiði við Fjárborg taki til á sínum lóðum.  Byrjað er að safnast saman rusl á 
nokkrum lóðum.  Bílar, byggingardrasl, gámar, skúrar ofl. 
Samþykkt að FK skrifi bréf / tölvupóst til framkvæmdastjóra Fáks vegna þessa.  Bent var á að 
gott væri að hafa myndir með í póstinum. 
EG kom með afrit af umgengnisreglum Harðarmanna í Mosfellsbæ.  Eitthvað sem við þurfum 
að taka upp.  Þurfum að kynna og koma inn á næsta aðalfund. 
HH nefndi að félagslegi þátturinn væri mikilvægur í þessu hreinsunarátaki og eins nefndi hún 
að mikilvægt væri að stofna hús- og lóðareigendafélag og að þá verði auðveldara að útbúa 
umgengnisreglur.  Eitthvað sem einnig mætti koma inn í stofnun þess félags.  Þetta er 
eitthvað sem við getum öll verið sammála um.  Bara spurning um útfærsluna. 
Mikilvægt að stjórnin haldi áfram að hvetja félaga til að halda áfram með hreinsunarátakið. 

3. Framhald hreinsunarmála. Rætt var um grunninn innst í A götunni.  Eigandi biður um 
nokkurra mánaða frest til að hreinsa þetta og laga.  Einnig rætt um B-18 og 20. Hann hefur 
ekkert gert.  Nr. 10 í A-götu, ekkert gert.  Hvað er til ráða?  Rætt um að senda ábyrgðarbréf 
til þeirra lóðarhafa sem ekkert hafa gert og málin eru hvað verst.  Mikilvægt að við getum 
sýnt fram á að við höfum reynt allt hvað við getum, m.a. þegar við erum búin að gefast upp á 
samtali við þessa aðila, sem engu hefur skilað.  Í bréfinu komi fram upplýsingar um að þetta 
varði m.a. öryggi á svæðinu, þrif og samkomulag við nágranna. 



 
 

4. Samtal við borgina um áframhaldandi gatnaframkvæmdir í hverfinu og eins samtal um 
hvernig standa á að framhaldi á lóðarsamningum.  Einnig rétt að reyna að fá Borgina til að 
aðstoða okkur við hreinsunarátakið.  Var báturinn nefndur í þessu samhengi.   FK mun senda 
bréf á þá borgarstarfsmenn sem komu að málinu á sínum tíma.  Ámundi Brynjólfsson, Óli Jón 
Hertevig og Ólafur Stefánsson líklegir til að funda með. 

5. Sauðafell.  Mikilvægt er að stjórn FR komist að því hver staðan er í Sauðafellsfélaginu og kalli 
eftir fundi / aðalfundi.   
Mögulega þurfum við lögmann til þess að vinna í málinu, en mikilvægt að við reynum mýkri 
leiðirnar fyrst.  Fyrrum formaður hefur verið fulltrúi FR í nokkurn tíma og hefur ekki skilað 
gögnum til nýkjörins formanns, SG.  Mikilvægt að fá þessi gögn.  PS segir að hann hafi reynt 
að afla upplýsinga um þessi mál í gegnum tíðina og vill bjóða FK að fá þau gögn sem hann 
hefur. 

6. EG benti á að Fákur hefði kallað eftir óskum hesthúseigenda í Almannadal eftir hugmyndum 
um framkvæmdir.  Mikilvægt er að við komum með okkar óskir til þeirra.  Það sem var nefnt 
var m.a. að græða upp landið meðfram stígnum, sem Landsnet lagði strenginn.  Eins klára 
reiðstíginn sem á vantar til að tengja saman stígana.  Einnig óska eftir að kerrustæðið norðan 
við hverfið verði gert og eins bílastæði sunnan hverfisins.  Tengistígurinn frá reiðstígnum inn 
á B-götuna.  Eins mætti biðja um hraðatakmörkunarskilti í 15km við bæði A- og B-götuna. 
Senda þarf þessar óskir á Fák fyrir 10. Júní.  FK útbýr bréf til Fáks. 
 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 9. Júní kl. 17. 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


