
Fundur í notendaráði Hlíðar 

Haldinn á Kaffi Sól miðvikudaginn 1. október 2014 kl. 15:30-16:30 

 

Mættir: 

Íbúar: Dýrleif Eggertsdóttir úr raðhúsum.  

Aðstandendur: Bryndís Friðriksdóttir, Þorbergur Hinriksson, Kristjana Agnarsdóttir, 

Snorri Guðvarðsson, Sigurfljóð Káradóttir og Gunnhildur Helgadóttir.  

Starfsmenn: 

Halldór S. Guðmundsson og Friðný B. Sigurðardóttir.  

 

Dagskrá: 

1) Umræður um Notendaráð Hlíðar og framtíðarskipulag 

2) Önnur mál 

 

1. Umræður um Notendaráð Hlíðar og framtíðarskipulag 

Á notendaráðsfundum hefur verið fjallað um að fundarboð berist illa og því takmarkað 

mætingu á fundina. Þá hefur einnig verið umræða um að betra sé að slíkir fundir séu í 

nærumhverfi íbúa, þ.e. á heimilum þeirra. Slíkir fundir hafa gefist vel í Lögmannshlíð 

og kallast þeir húsfundir.  Markmið slíkra funda er sambærilegt og markmið 

notendaráðs Hlíðar, þ.e. að stuðla að virkri þátttöku íbúa og aðstandenda í rekstri 

heimilisins og samstarfi við ákvarðanatöku. Hafa aðstandendur bent á að íbúar geti tekið 

meiri þátt í slíku samráði sé það á heimilum í smærri hópum. Ákvörðun var tekin á 

vordögum 2014 að breyta fyrirkomulaginu í Hlíð og hafa húsfundi á heimilum 

sambærilega við það sem tíðkast í Lögmannshlíð. Forstöðumenn heimila ÖA munu 

framvegis bera ábyrgð á húsfundum og að þeir verði haldnir á heimilum ÖA að minnsta 

kosti tvisvar sinnum á ári. Sérstakir notendaráðsfundir verða því ekki boðaðir nema fram 

komi sérstakar óskir um það. 

 

2. Önnur mál 

Kvöldmatur: Fram kom á fundinum að skoða þurfi fyrirkomulag og innihald 

kvöldmatarsins. Halldór sagði frá því að verið er að vinna að því með innleiðingu á  

Timian innkaupakerfi sem m.a. miðar að því að gefa betri yfirsýn og skipulag er varðar 

innihald kvöldmatarins. Verið er að innleiða Timian kerfið og mun það væntanlega 

verða komið í notkun í janúar 2015.  

Hjálpartækjamál: Fyrirspurn kom varðandi íhluti í hjólastóla og biðtíma.  

Framlag úr framkvæmdasjóði aldraðra: ÖA fengu nýverið úthlutað 52 milljónum úr 

framkvæmdasjóði aldraðra til endurbóta á húsnæði Víði- og Furuhlíðar. Nánari útfærsla 

og tímasett áætlun um þær verða unnar á næstu mánuðum. 

 

Fundarritari  

Friðný B. Sigurðardóttir 

 


