
 
 

Miðvikudagur  20.  október 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

16. fundur 

 

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

1. Fundargerðir.  Allar fundargerðir fram til 6. Október eru komnar í pdf og tilbúnar inn á 
vefinn.  FK sendir fundargerð frá 6. Okt í framnhaldi af þessum fundi til SG sem sér til þess að 
þær fari á netið.  

2. Lagabreytingar.  Farið var yfir 2 greinar í lögunum og eru allir sammála um að rétt sé að fá 
aðstoð lögfróðra manna til að fara yfir okkar tillögur, þegar við erum sjálf búin að vinna 
tillögur. 
Ræddar voru greinar 3 og 4.  Spurning hvort við getum staðið á því að „allir húseigendur í 
Fjárborg skulu vera félagar“.  Spurning hvort það sé ekki aðalfundur sem samþykki umsóknir 
um aðild frekar en félagsfundur?  Einnig rætt um hvort það sé hægt að sameina 3. og 4. 
grein. 

3. Fundur með borgarstjóra.  Ekki hefur borist svar, en FK mun ítreka harðlega óskir okkar um 
fundinn.  

4. Úttekt á svæðinu.  Búið að heyra í Mast og þau koma ekki nema um sé að ræða hættur fyrir 
dýr.  Koma reglulega í Fjárborg og gera þá stikkprufur.  FK lagði fram tillögu að bréfi til 
eftirlitsstofnana (Heilbrigðiseftirlits).  Laga þarf bréfið eftir umræður.  

5. Hreinsunarmál.  Búið er að selja bátinn 3x eftir að síðasti skráði eigendi bátsins lét hann frá 
sér.  Jón sem er lóðareigandi er kominn með verkefnið og hefur fengið allar upplýsingar um 
síðasta eiganda frá SG.  Væntanlega er þetta einkamál lóðarhafa. 
Eins eru gámar á lóðinni ekki ásættanlegir.  SG búinn að upplýsa eigandan um Gámastæði í 
Hafnarfirði ef ætlunin er að geyma svona gáma til lengri tíma. 
Eigandi B18 og B20 er búinn að vera samvinnuþýður og búinn að fjarlægja mest af sínu auka 
dóti og bílum. 
Vitað er um hræ- og úrgangsholu á svæðinu.  Ekki ásættanlegt og líklegt er að 
Heilbrigðiseftirlitið yrði ekki ánægt ef hún fyndist.  SG ætlar að tala við eigandann og gefa 
honum frest til að laga ástandið.   
Einnig þarf að skoða frárennsli frá A-8, en þar er opin þró/hola við reiðstíginn. 

6. Plastgámur.  Sprettur er með samning við Pure North í Hveragerði og voru þeir að auglýsa 
hjá sínum félagsmönnum.  KKB ætlar að kanna hvernig þeir standa að þessu og setja sig í 
samband við Pure North. 

7. Hrútasýning.  ÁJ  stoppaði af sýningu sem átti að halda fyrir félaga í A1.  Skynsamlegra að 
gera þetta um það leiti sem féð verður tekið á hús.  Félagið á vigt, sem þarf að finna og 
athuga ástandið á.  Eðlilegast að hún sé staðsett við Baðhúsið að öllu jöfnu.  Breiða þarf yfir 
hana.  



 
 

8. Fossvallarétt.  Fundur var í skipulagsnefnd Kópavogs þann 18. Október.  Þar kemur fram að 
framkvæmdaleyfið þarf að fara í grenndarkynningu.  Starfsmenn skipulags hjá Kópavogsbæ 
munu sjá um að koma málinu í eðilegan farveg.  

9. Lýsing við hringgerðið.  Fyrirspurn kom frá eiganda í A-1 hvort ekki væri hægt að virkja 
lýsinguna við hringgerðið, sunnan við Baðhúsið.  KKB ætlar að heyra í Veitum og eins skoða 
hvað þarf til að virkja þessa lýsingu. 

10. Nýjir félagar.  EG er enn að kalla eftir upplýsingum um nýja félaga.  Vantar kennitölur til að 
geta sent félagsgjöld.  SG ætlar að tala við Guðmund á A-7, en þar vantar upplýsingar. 

11. Beitarhólf.  Leigjandi í A-16 er búinn að girða hólf, sem er utan við umráðasvæði 
Fjáreigendafélagsins.  Mikilvægt að upplýsingar um þetta komist til borgarinnar.  EG tók að 
sér að upplýsa á grenndarstöð og tala við rétta aðila. 

12. Símaskrá.  Rætt um símanúmer húseigenda á heimasíðu.  Gæti komið sér vel í 
neyðartilvikum, en það þarf einnig leyfi frá hverjum og einum.  Væri hægt að kalla eftir þessu 
á facebook, þ.e. þeir sem vilja gefa upp sín númer. 

13. Ákveðið að taka fyrir lagagreinar 5 og 6 á næsta fundi. 
 
 
Listi yfir mál á borðum stjórnar sem eru í vinnslu eða í biðstöðu: 
Fundur með borgarstjóra 
Leigusamningur 
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 3. nóvember kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


