
11.fundur í notendaráði Hlíðar 

Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 26. febrúar kl. 15:30-16:30 

 

Mættir: 

Íbúar: Alfreð Jónsson og Alda Alexandersdóttir 

Aðstandendur: Þórhalla Þórhallsdóttir, Jakob Kárason, Snjólaug Brjánsdóttir og 

Margrét Einarsdóttir 

Starfsmenn: Helga G. Erlingsdóttir, Halldór S. Guðmundsson og Erla Björk 

Helgadóttir. 

Dagskrá: 

1. Farið yfir ábendingar síðasta fundar 

2. Upplýsingar og ábendingar frá íbúum og aðstandendum 

3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda 

 

1.  Farið yfir síðasta fund sem var 29. janúar  
 Upplýsingar um aðstandendafélagið. 

 Prestþjónusta og tónlistarviðburðir. 

 Bílastæðamál og snjómokstur. 

 Jólabréf. 

 Eden heimili. 

 Aðstoð við bæjarferðir. 

 

2. Upplýsingar og fyrirspurnir frá íbúum og aðstandendum. 

 

Fyrirspurn um fundarboð og fundargerðir: Kom fyrirspurn frá aðstandenda hvernig 

þessum fundarboðum væri háttað og hvort hætt væri að senda út fundarboð og fundargerðir 

eftir fundina. Bent var á að fundargerðir væru vistaðar á heimasíðu ÖA og að fundarboðin 

væru í höndum forstöðumanna heimilanna þar sem erfitt væri fyrir einhvern einn að halda 

utanum alla netfangalista. 

 

Sögukerfið: Spurt var hvort sögukerfið væri komið í notkun og sagði Helga Erlings frá því að 

það væri verið að byrja að skrá inn í það og frá 1.mars yrði það í enn meira mæli. Þótti 

fundargestum þetta mikið framfaraskref fyrir ÖA. Verið að skoða betur hverjir muni fá 

aðgang að kerfinu vegna allra þeirra persónuupplýsinga sem þar liggja. 

 

Mönnun: Ánægja frá aðstandenda með að búið væri að bæta inn stubbavakt á kvöldin í  

Reynihlíð, finnst vera meiri ró yfir eftir þá breytingu. 

Spurning barst hvort brugðist væri við skyndilega auknum þunga á heimilum. Talið er að 

almennt sé góð mönnun á öllum heimilum en veikindi eru aðal vandamálið og reynt sé að 

bregðast við því með flökkurum. 

Fram kom ánægja með virknikonuna í Austurhlíðunum og hálsmen sem hún hefur verið að 

hjálpa íbúum að gera og hafa verið til sölu hjá þeim fyrir litlar 1000 krónur. 

 

Skipulagsbreytingar dagþjónustu: Spurning frá íbúa hvort Halldór væri yfirmaður 

Lögmannshlíðar og því svarað játandi. Halldór sagði einnig frá væntanlegri sameiningu á 

dagþjónustunum í Hlíð og Víðilundi.  Undirbúningur sameiningunnar er kominn á stað og 

áætlaðar eru skipulagsbreytingar frá 1.september en trúlega ekki stórar breytingar fyrr en um 

næstu áramót. 

 

Félagsstarf: Ábending barst frá íbúa um að undirmannað væri í handavinnustofu, þetta mál 

fékk ekki miklar undirtektir fundargesta og Halldór skýrði frá því að ekki hefði verið dregið 



úr mönnun þar. Í þessu sambandi sagði Helga Erlings frá skýrslu sem var unnin í janúar 2013 

og svo aftur í janúar 2014 um kynjasamþættingu í félagsstarfi. Ekki búið að vinna úr 

skýrslunni frá því í janúar en verður áhugavert að bera þær saman. 

Lauslega talað um að fjölgun hefði verið í leikfiminni á morgnana sem er ánægjulegt. 

 

Þorrablót: kom fram mikil ánægja með þorrablótið, og tekið fram að mesti kosturinn hafi 

verið að ekki var verið að teygja lopann með skemmtiatriði heldur voru þau passlega löng og 

góð skemmtun allan tímann. Halldór sagði frá því að um 70 miðar hefðu verið seldir. 

 

Eldhús: Kom ósk frá íbúa að það yrði hrogn og lifur í matinn fljótlega. Verður talað við Kalla 

um þetta mál. 

Óánægja með að aðstandendur geti ekki lengur keypt matarmiða heldur þurfa núna að borga 

beint með peningum. Þykir fólki sóðalegt að vera að handfjatla á sama tíma mat og peninga. 

Þetta verður skoða strax. 

 

Peningamál: Fyrirspurn kom frá aðstandenda varðandi bréf sem sent var út, þess efnis að 

íbúar væru ekki að geyma peninga hér og óskað eftir að allar greiðslur færu í gegnum 

heimabanka. Þessu var svarað að hvert og eitt tilfelli væri skoðað og ennþá væri hægt að 

semja um vörslu peninga. Í framhaldi af þessu var rætt um hver bæri ábyrgð á peningum íbúa 

og er sú ábyrgð alfarið á höndum íbúans og/eða aðstandenda, ekki starfsmanna.  

 

Hækkun á dvalargjaldi: Fyrirspurn frá íbúa um hækkun á dvalargjaldi, ekki fékkst 

niðurstaða í umræðuna en bent á að tala við Heiðrúnu. 

 

Mokstur: Ábending barst um að ekki væru mokaðar tröppur vestan við Asparhlíðina, þetta 

verður skoðað. 

 

 

3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda 

 

Sagan: Búið að ræða það í byrjun fundar. 

 

Fræðsludagur: Fræðsludagar verða 3. og 4. mars, margir áhugaverðir fyrirlestrar í boði og 

fólk hvatt til að mæta. 

 

Póstlistar: Minnt á póstlista heimasíðunnar og fólk beðið að skrá sig á hann til að fá 

tilkynningar og pósta.  

 

Fyrirkomulag funda: Velt upp hvort breyta eigi fyrirkomulaginu á þessum fundum. 

Aðstandandi sagðist áður hafa komið upp með þá tillögu að hafa fundi á hverju heimili fyrir 

sig, m.a til að íbúarnir geti tekið meiri þátt. Kom líka umræða um tímasetninguna og þótti 

sumum þetta ekki góður tími vegna þess að fólk væri fast í vinnu á þessum tíma. 

 

Fundarritari: Erla Björk Helgadóttir 

 

 


