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Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

14. fundur 

 

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

1. Fundur með Fáki.  Mættir gestir frá Fáki.  Hjörtur Bergstad formaður, Árni Geir Eyþórsson og 
Einar Gíslason framkvæmdastjóri.  Þeir voru komnir í heimsókn til að ræða samstarf og 
samvinnu á svæði Fjárborgar og Almannadals.   
Eftir nokkrar umræður og spjall um sameiginleg baráttumál, s.s. skipulagsmál, umferðarmál, 
hreinsunarmál, beitarhólf, skiltamál, reiðvegamál ofl.  Var samþykkt að stjórnir félaganna 
eða formenn myndu skrifa undir  viljayfirlýsingu um samstarf.  Var það lagt í hendur FK og 
Einars framkvæmdastjóra Fáks að koma með tillögu að bréfi sem báðar stjórnir félaganna 
myndu skrifa undir. 

2. Réttardagur.  Allt gekk áfallalaust fyrir sig á réttardaginn og tímaáætlanir stóðust að mestu.  
Hluti af fénu var flutt að Langavatni.  Koma þarf skilaboðum til félaga á facebook, að hrútar 
mega fara að Langavatni líka, með því skilyrði að þeir verði teknir úr tímanlega.   
Eitthvað af fénu fór út fyrir okkar svæði, m.a. hafði Jónas heimild til að fara með féð upp í 
Kjós.    
Eitthvað klúður varð með fé sem skilið var eftir við Baðhúsið yfir nóttina án vatns.   

3. Fundur með borgarstjóra.  Mikilvægt er að ítreka óskir okkar um fund með borgarstjóra.  
Ótrúlegt sinnuleysi að við skulum ekkert heyra frá borginni.  Mikilvægt að við getum þar 
komið á framfæri athugasemdum og leiðréttingum vegna ásakana í garð stjórnarinnar, sem 
okkur skilst að hafi farið til borgarinnar og á Seltjarnarnesbæ.  Eitthvað sem ekki var gert í 
umboði stjórnar Fjáreigendafélagsins.  Rætt um að senda leiðréttingarbréf á þá sem höfðu 
fengið þessar ásakanir.  

4. Erindi til stjórnar. EG ætlar að setja tilkynningu á facebook þess efnis að öll mál eða 
fyrirspurnir sem félagar vilja koma á framfæri við stjórnina verði send á netfangið 
fjarborg@fjarborg.is  SG ætlar að sjá til þess að póstar á þetta netfang verði áframsendir á 
alla stjórnarmenn.  Einnig rætt um hvort það sé einhver í stjórninni sem geti tekið að sér 
umsjón heimasíðunnar.  Það var rifjað upp að Hallgerður hafði nefnt að hún gæti jafnvel 
tekið það að sér.  SG mun boða hana á næsta fund. 

5. Tiltektarmál.  4 aðilar hafa ekki brugðist við óskum FR um tiltekt, þrátt fyrir ábyrgðarbréf.  
Þeir eru:  Lárus Viggósson (eitthvað byrjaður), Jón Matthíasson (bátalóðin), Birgir 
(bílasöfnun) og Einar Hallfreðsson (og Hlynur).  Eigum við að óska eftir að Mast, 
heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Umhverfisstofnun komi og skoði ástandið?  Elín Bergs hjá 
Mast gæti komið ef við óskum eftir því.   
FK sendi í lok júní afrit af ábyrgðarbréfinu sem fór á 10 aðila í Fjárborg til borgarinnar ofl.  
Þeir sem fengu bréfið í tölvupósti voru:  mast@mast.is heilbrigdiseftirlit@reykjvik.is 
hjalti.j.gudmundsson@reykjavik.is olof.orvarsdottir@reykjavik.is     



 
 

6. Sauðafell.  Lauslega rætt.  Við stöndum frammi fyrir 2 valkostum.  Annars vegar að gera 
félagið upp eða endurvekja.  Verður tekið fyrir á næsta fundi eftir 2 vikur.  Mikilvægt að 
málefni Sauðafells verði tekin fyrir á næsta aðalfundi. 

7. Lagabreytingar.  Mikilvægt að við förum að huga að lagabreytingum fyrir aðalfund í byrjun 
árs.  Ein tillaga var að við myndum taka eina grein fyrir á hverjum stjórnarfundi þangað til 
okkar tilllögur liggja fyrir. 

8. Lóðarleiga og félagsgjöld.  Samþykkt að EG fari í að senda út og innheimta bæði félagsgjöld 
og lóðarleigu. 
 
 
Listi yfir mál á borðum stjórnar sem eru í vinnslu eða í biðstöðu: 
Fundur með borgarstjóra 
Framkvæmdir á svæði Fjárborgar 
Tiltekt og hreinsunarátak 
Beitarhólf norðan fjárborgar, girða af og græða upp, nýting 
„Jens Péturs tún“  nýting og hreinsun 
Ný Fossvallarétt á Mosum 
Vegagerð og SSH – girðingar 
Sauðafell 
Lagabreytingar 
 

 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 6. október kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


