
Fundargerð stjórnarfundar   
Staður: Laugateigur 16 
Tími: 15. október  2009, kl. 20.00 

 
22.00 

Viðstaddir:   
Hannes Siggason (HS) formaður  

           Frá Heiðarbraut:  Sigrún María Kristinsdóttir (SMK) 
            Frá Keldudal:  Guðrún S. Ólafsdóttir (GSÓ) 
            Frá Hólsbraut:  Kjartan Kárason (KK)              
            Frá Króki:  Hjalti Elíasson (HE);   
               
Forföll:   

              Frá Gilbraut: Sveinn Baldursson   
               Frá Hlíðarbraut:  Einar Ragnar Sigurðsson (ERS)                  
                                   ________________________________________  

Dagskrá fundarins var  svohljóðandi:  

1) Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesin upp og borin upp til samþykktar 
(Umsj. HE í fjarveru SB) 
2) Fjárhagsstaða félagsins (Umsj. KK) 
3) Fréttir af stjórnarstörfum SR (Umsj. HE) 
4) Verkefnalisti  Áherslumál stjórnar 2009 2010 Sjá fylgiskjal með fundarboði. 
(Umsj. yfirferðar HS en allir stjórnarmeðlimir eiga verkefni á listanum) 
5) Nýjir leigusamningar við SR. Farið yfir það sem gerst hefur frá síðasta stjórnarfundi 
(Umsj. HS) 
6) Önnur mál (Allir)   

1. Fundargerð síðasta fundar lesin upp af H. E. og samþykkt af fundarmönnum. 
2. Fjárhagsstaða félagsins. Fjárhagur  í góðu jafnvægi og útgjöld lítil. S.M.K.  og  

H. S færa  gjaldkera reikninga og nótur fyrir útgjöldum sem þau hafa reit fram 
fyrir hönd félagsins. 

3. Stjórnarfundir S.R.    H.E. reifaði þau mál er komu fram á síðasta stjórnarfundi 
S.R.  Helstu mál sem þar voru rædd: Deiliskipulag Heiðmerkur, sem er í 
vinnslu hjá skipulagi Reykjavíkurborgar.   

     4 . Verkefnalisti. 
1. Vegagerð. Umræður um ástand  núna á svæðinu og er í algeru lamasessi 

vegna flóða í Fellsmörk og skemmdir á vegum því samfara. Rætt um að  
tapa okkur ekki í þessum hamförum , heldur setjast yfir málefni 
Fellsmerkur í heild og koma með helstu áherslu atryði fyrir okkur til S.R.  
K.K tekur að sér að stýra þessu starfi og munu brautarstjórar taka saman                   
úrbætur og áherslupunkta  sem bæta má á hverri braut. Koma þessum 

áherslum til S.R fyrir áramót 
2. Sorpgámar. Síðasta sumar hafa þeir verið tæmdir oftar og virðist ýtni 

okkar hafa skilað árangri, og er það vel. 
3. Rafmagn. G.Ó hefur haft samband við Lárus Einarsson hjá Rarik á 

Hvolsvelli. Fá uppgefið hver kostnaður yrði við að fá rafmagn á svæðið. 
Einar Hjörleifur  mun fylgja málinu eftir í samráði við G.Ó. 

4. Stefnumótun. Rætt um hvort sú vinna sem við erum að leggja af stað með 
núna gagn vart S.R. sé partur af stefnumótun félagsins. Fólki fannst svo 
vera . 



5. Landgræðsluverkefni: Hefur gengið vel hingað til og vonumst eftir að 
ástand í þjóðfélaginu komi ekki niður á okkur. 

6. Fræðslumál. S.M.K.. tjáði okkur að Auður Ottesen sé tilbúinn að koma á 
fræðslufund hjá okkur og fræða okkur um berjarunnarækt og fleira sem 
skógurinn getur gefið okkur matarkyns. 

7. Leigumál. Staða sú sama , Þröstur nær ekki sambandi við önnum kafinn 
ráðherra.   

   5.Leigumál. Staða sú sama , Þröstur nær ekki sambandi við önnum kafinn                                               
       ráðherra. 

6. Önnur mál: Sigrún sagði okkur frá því að frá þeim landnemum hafi í sumar  
verið stolið efni til skjóls og upphitunar. Slæmt ef eigur landnema fá ekki að vera 
í friði fyrir óprúttnum náungum. 

       Kjartan nefndi að Þórarinn Sveinsson bóndi

 

á Felli hafi lýst áhuga á að gerast 
       félagi í Fellsmerkurfélaginu. Stjórnarmönnum  leist vel á.  

Fundi slitið um 22.00.  

Fundargerðina ritaði Hjalti Elíasson í fjarveru ritara.  

Dreifing: Stjórn félagsins ; Heimasíða félagsins  

Undirritaðir hafa lesið fundargerðina og eru henni samþykkir:             


