
 
 

Miðvikudagurinn  9. Júní 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

5. fundur 

 

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

Formaður setti fundinn og bað liðið sitt um að vera hnitmiðað og eins að biðja um orðið, þannig að 
ekki væru margir fundir í gangi. 

1. Lóðarskiptasamningur frá 2014 er þinglýst plagg.  Það hefur komið í ljós að Árni Ingason 
hefur fengið uppsögn samnings Borgarinnar við Fjáreigendafélagið í ábyrgðarpósti.  Það þarf 
að kanna hvort það bréf hafi ekki örugglega borist. 
Þurfum að skoða vandlega hvort við þurfum lögfræðiaðstoð við þessa samningagerð við 
borgina.  Jafnvel spurning hvort hægt sé að fá 2-3ja ára frest, þar sem við erum m.a. að glíma 
við áralanga óreiðu í fjármálum FR . 

2. Skolp- og fráveitumál.  Ef skrifað verður bréf til Borgarinnar þarf að ræða hversu brýnt það er 
að koma fráveitu- og vatnsmálum í lag í efri götunni.  Sent var formlegt bréf 2017.  Rétt að 
skoða það. Einnig rétt að benda á að við erum í jaðri vatnsverndarsvæðis. 
HH til í að láta mæla gæði kaldavatnsins.  Um er að ræða gamlar járnlagnir sem eru orðnar 
lélegar.  Ætlar að kanna hvað þetta kostar og koma með upplýsingar á næsta fund. 

3. Fé á afrétt.  PS var á fjalli í dag og telur óhætt að sleppa.  Væntanlega ráða heimamenn / 
fjallskilanefnd hvenær er sleppt. 

4. Rotþróin við Baðhúsið var tæmd á mánudaginn og ætlar PS að fá pípara sem er í húsinum hjá 
honum til þess að ganga frá stútunum.  Veit ekki hvort það gerist alveg á næstu dögum.  
Aðalmálið er að einhver sé til í að bera ábyrgð á málinu. 

5. Formaður vill benda á að það er í 6. Gr. laga félagsins að gjaldkeri þurfi að samþykkja alla 
reikninga.  Bakreikningar óásættanlegir.  Við þurfum að fara í nokkrar framkvæmdir, m.a. 
hurð á gerði, sem Fákur er búinn að láta smíða.  Eins er ástandið á hringgerðinu ekki gott. 
Talsverður fúi kominn í leiðara.   Einnig þurfum við að standa við loforðið um að girða af 
Baðhúslóðina.  Eins verður skoðað með áburð sem PS hefur lagt út fyrir.  Mikilvægt að fá 
reikninga.  Þessar framkvæmdir verður farið í síðsumars, en mikilvægt að sjá hvað hreinsunin 
hefur kostað.  En enginn reikningur er kominn frá gámafyrirtækinu. 

6. Áframhald hreinsunarátaksins.  Mikilvægt er að senda ábyrgðarbréf á þá sem eru mestu 
slóðarnir.  Hægt að benda á  7.gr. samningsins frá 1970, en þar segir:  “Snyrtileg umgengni er 
áskilin og er leikusala heimilt að láta fjarlægja á kostnað félagsmanna allt rusl og annað, sem 
til óþrifnaðar“.  FK reynir að koma með uppkast að bréfi á næsta fund. 
Spurning hvort senda ætti afrit af þessu bréfi á heilbrigðiseftirlit, Mast og umhverfisskið 
Reykjavíkurborgar.  Rétt er að minnast á eldhættu í bréfinu.  FK var bent á að tala við Hjalta 
hjá Reykjavíkurborg, Hreinsunardeild. 

7. Til er þinglýstur samingur fyrir B-9, þrotabú.  Selt til einstaklings, sýslumaður hefur ekki lesið 
yfir gögn sem tengjast Fjárborg og lóðarsamningum. 



 
 

8. Langavatnstúnið.  Til er leigusamningur um Langavatnstúnið frá 8. Nóvember 2010.  
Samningurinn var til eins árs í senn.  Rétt að endurskoða og endurnýja samninginn. 
 
 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn  16. Júní kl. 17.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


