
 
 

Miðvikudagurinn  16.  september 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

13. fundur 

 

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

1. Fundur með Fáki.  Ekki hefur verið boðaður fundur með fulltrúum Fáks.  Við munum hafa 
frumkvæðið og mun FK heyra í þeim og kanna hvort þeir séu til í að koma á næsta 
stjórnarfund okkar, 22. September kl. 18.30. 

2. SG spurði um deiliskipulagsbreytingu, sem Fákur hefur verið að kynna undanfarið.  FK 
upplýsti að þeir hefðu kallað eftir athugasemdum frá sínum félögum og það hefðu komið 
nokkrar fyrirspurnir frá félögum Fáks í Almannadal.  FK hafði séð athugasemdir og svör Fáks.  
Ekki var ástæða til að bregðast við athugasemdunum og svör Fáks hefðu verið í fínu lagi. 

3. Réttir.  Áætlað að rekið verið yfir þjóðveginn um kl. 13 ef allt er í lagi.  EG mun vera í 
sambandi við Lenu, sem er til í að gefa brauð.  Keypt verður álegg ofl. Fyrir morgunkaffið.  EG 
og KKB sjá um kjötsúpugerð seinnipartinn. 
Ólafur Dýrmundsson hefur fengið lista yfir smala, sem þurfa svo allir að fá flutning upp á 
Nesjavallaveg.  EG getur útvegað fána og stöng. 
AJ og SG auglýsa eftir sjálfboðaliðum við að útbúa dilka, byrja 18.30 á morgun. 
Valdorfsskólinn vill vera við réttina með sölu, kaffi og með því. 
Bjarni er á fjallskilaseðli, en er ekki með kindur.  Ekki víst að ÓD viti af því. 

4. Kregða - fjársjúkdómur, sem einkum ræðst á lömb.  Kindur þrífast illa og ætti að slátra.  
Mögulegt er að sjúkar kindur séu í eigu félaga í FR og er æskilegt að þeim verði slátrað.  Þarf 
að fylgja eftir. 

5. Losun á kindaskít á borgarlandi.  Búið að hreinsa upp skítahrúguna.  Bílstjórinn sem fór með 
skítinn sá sjálfur um að gera það.  

6. Jens Péturs túnið.  Rósa María segist hafa „erft“ syðri hluta túnsins frá Lillu.  Ekki í boði.   
Þyrftum við helst að fá eitthvað formlegt frá borginni vegna nýtingar okkar á túninu. Við 
erum að taka þátt í að hreinsa til á svæðinu og verðum helst að fá einhverja tryggingu fyrir 
því að við megum nota aðstöðuna og stjórna því hverjir fái að nota hana.  Starfsmaður frá 
útmörk borgarinnar, kom í dag og hitti SG.  Þeir eru til í að aðstoða við hreinsunina, en við 
þurfum að koma þessu út fyrir girðinguna.  Verður unnið áfram að þessu. 

7. Fundur með borgarstjóra.  Ekki komið svar og mun FK senda fyrirspurn á morgun með 
ítrekun til Sonju Wiium, lögfræðings.   

8. Girðing á Baðhúslóðinni.  Ekki kominn reikningur og eru stjórnarmenn spenntir fyrir að vita 
hvað verktakinn ætlar að taka fyrir vinnuna.   

9. Heimasíðan.  Þurfum að setja inn frekari upplýsingar inn á síðuna.  Fundargerðir ofl. 
10. Hreinsunarátak.  Rætt um innstu lóðina í B götu, þar sem báturinn er.  Fyrirtæki sem heitir 

Þaktækni er að nota gámana á lóðinni og er reglulega að fara í þá.  Ekki í ásættanlegt.  
Þurfum að ganga á eiganda lóðarinnar og heyra hvað hann ætlar að gera.  Borgin vill ekki 
koma að þessu, þar sem þetta er innan lóðar.    



 
 

11. Búið er að girða stórt stykki í móanum austan við reiðveginn, austan Fjárborgar.  Það þarf að 
tilkynna þetta til borgarinnar.  Utan við okkar svæði og því í lögsögu Útmarkar borgarinnar.  

12. Ný rétt.  EG setti fram þá hugmynd hvort ekki sé rétt að skoða að byggja rétt hér við 
Fjárborgina.  Gæti verið fyrir austan núverandi lóð, eða jafnvel í tengslum við tamningagerði 
sem fyrirhugað er að komi sunnan reiðhallar austan við svæðið.  Rétt á þessum stað gefur 
ýmsa möguleika.  Hér er félagsaðstaðan okkar og húsaskjól ef veður er óhagstætt.  Einnig 
mögulegt að rétta innandyra eftir að reiðhöll er risin. 
 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 22. september kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


