
 
 

Miðvikudagurinn  16. Júní 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

6. fundur 

 

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

1. Bréf vegna lóðarmála.  FK sagði frá samtali sem hann hefði átt við Söndru Dröfn Gylfadóttur 
lögfræðing á skirfstofu borgarstjóra.  Hún var í veikindaleyfi og kæmi síðan ekki til vinnu fyrr 
en eftir sumarfrí, um miðjan ágúst.  Hún sagði helst, að ekki þyrfti að hafa áhyggjur af 1. 
september.  Ekki stórmál, þó svo að samningurinn væri að renna út.  Ætlun borgarinnar væri 
að semja við hvern lóðarhafa, á sama hátt og í öðrum hesthúsahverfum borgarinnar.   
FK hefur ekki náð að rita bréfið, en nokkrar umræður um hvað þyrfti að koma fram.  
Lóðarskiptasamningur frá 2014 er þinglýst plagg og því ljóst að í raun er skiptingin til.  Líklega 
eftir að vinna nákvæm lóðarblöð.   
Við höfum það ekki fullkomlega staðfest að Árni Ingason hafi fengið uppsögn samnings 
Borgarinnar við Fjáreigendafélagið í ábyrgðarpósti. 
Líklegt hlýtur að teljast að ef ekki verði búið að semja 1. september, þá hljóti sá samningur 
að vera í gildi þangað til nýr samningur hefur verið undirritaður. 
Þurfum að skoða vandlega hvort við þurfum lögfræðiaðstoð við þessa samningagerð. 

2. Bréf vegna Skolp- og fráveitumála. FK hefur ekki náð að rita bréf vegna þessa.  HH er búin að 
kanna hvað kostar að fá mælingu á vatnsgæðum í efri götunni.  35.000 kr kostar fullkomin 
rannsókn hjá heilbrigðiseftirlitinu og var HH falið að ganga í málið.  
Í bréfinu þarf að koma fram hversu brýnt það er að koma fráveitu- og vatnsmálum í lag í efri 
götunni, hollustumál o.s.frv.  Sent var formlegt bréf 2017.  Rétt að skoða það og vitna í þetta 
bréf. Einnig benda á að við erum í jaðri vatnsverndarsvæðis. 
HH mun vera FK innan handar með bréfaskriftin.  Hún ætlar að senda gögn sem hún fékk frá 
fyrri eigenda, þegar hún var að kaupa húsið. 

3. Ábyrgðarbréf vegna tiltektar á ákveðnum lóðum.  FK lagði fram bréf, þar sem meðal annars 
er vitnað í samning vegna Fjárborgar frá 1970, 7. grein, þar sem fram kemur að snyrtileg 
umgengni sé áskilin og er heimilt að láta fjarlægja rusl á kostnað lóðarhafa. 
Rétt þykir að upplýsa borgina um að við ætlum að senda svona bréf.  Einnig þarf að bæta við 
bréfið samþykkt frá fundi þar sem ákveðið var að senda bréfið. 

4. Störf stjórnar.  SG ætlar að setja á facebooksíðuna upplýsingar um þau verkefni sem stjórnin 
er með á sínu borði.  M.a. bjóða Langavatnstún til hrossabeitar, lagfæringar á Lögbergsrétt, 
girða af baðhúsið o.s.frv. 

5. SG var kominn með gögn frá Árna Ingasyni.  Árið 2000 er samþykkt í  stjórn ályktun um 
umgengni ofl.  Einnig er bréf frá heilbrigðiseftirliti til stjórnar FR frá 2015 um hreinsunarmál.  
Í skýrslu stjórnar á aðalfundi er farið í gegnum málið. 
Koma þarf skýrt fram að eigendur bera ábyrgð á leigjendum.   
Lausaganga hunda er ekki heimil í Fjárborg.  



 
 

6. Gamlir reikningar frá PS.  80.000 ca. fyrir áburð á Langavatnstúnið.  PS þarf að útvega afrit frá 
Líflandi af þessum reikningi og koma til gjaldkera.   Reikningurinn er væntanlega frá því í 
ágúst 2018. 

7. Fjallskilamál.  Tölvupóstur kom frá Ólafi Dýrmundssyni þann 15. júní, þar sem hann býður 
fram þjónustu sína til að upplýsa stjórnina um fjallskilamál og fjallskilasjóð.  Ákveðið á fá Ólaf 
Dýrmundsson og formann Fjáreigenda í Kópavogi á fund.  Lagt til að fundurinn verði 28. Júní 
kl. 18.15 í baðhúsinu.  SG sendir fundarboð á Ólaf.   
Einnig var rætt um að fá Önnu Lísu á fund.  Hún var gjaldkeri á sínum tíma og hefur vitneskju 
um fjallskilamál og fjallskilasjóð.   

8. Rotþró Baðhússins.  Búið er að laga stúta á rotþró Baðhússins.  PS fékk pípara sem er í húsinu 
hjá honum að græja þetta.  Tekur hann einhvern kostnað vegna efnis, en gefur vinnuna. 

9. Stjórnarmál.  HH lagið til að öll mál sem koma upp á milli funda verði tekin fyrir á næsta 
fundi.  Þarf að koma málunum til SG tímanlega fyrir fund, þannig að málið sé tekið fyrir.  
Lög var fram tillaga að verklagi stjórnar og hljóðar hún svo: 
Þegar um nýtt mál er að ræða hafi stjórnarmaður sem vill fá það á dagskrá samband við 
formann og óski eftir að það sé tekin á dagskrá fundar. Ekki séu sendir póstar á milli 
stjórnarmanna með nýjum málum, enda sé umboð formanns til að stýra dagskrá virt.  
Tölvupóstsamskipti á milli funda við úrvinnslu mála sem þegar hefur verið fjallað um á 
stjórnafundum og teknar ákvarðanir um, eru eðlileg og sjálfsögð.  
Stjórnarmenn geta einnig borið upp mál undir síðasta lið á fundum  (önnur mál/frjáls 
umræða).  
Meginreglan er að öll ný mál eru fyrst kynnt stjórnarmönnum á stjórnarfundum, nema 
formaður telji annað nauðsynlegt. 
Tillagan var samþykkt af öllum sem sátu fundinn. 

10. Ný stjórn skrifaði undir upplýsingar um nýja stjórn fyrir RSK og Landsbankann. 
11. Skrifað var undir umboð til formanns frá stjórn til undirskrifta vegna sölu lóða. 

 
 

Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 28. júní kl. 18.15 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


