
Fundur í notendaráði 30.01 2013 kl. 15:30 til 16:30 í samkomusalnum í Hlíð 

Fundinn sátu, notendaráðsfulltrúarnir: Alfreð Jónsson, Snjólaug Brjánsdóttir, Helgi 

Helgason, Friðný B. Sigurðardóttir, Helga G. Erlingsdóttir, Gunnhildur Helgadóttir, Soffía 

Jónsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Lena Ottersted,  Soffía Jónsdóttir, Margrét Dóra 

Edvardsdóttir, Pálína Magnúsdóttir og Þórhalla Þórhallsdóttir. Einnig voru aðrir gestir á 

fundinum. Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt 

Til upplýsingar út frá efni síðasta fundar: 

Netfangalisti aðstandenda  

 er á ábyrgð deildarstjóra að uppfæra  

 ef aðstandendafélagið þarf að senda póst á aðstandendur sér afgreiðslan um að senda 

póstinn/auglýsinguna 

Heimasíða ÖA 

 hægt er að skrá sig á póstlista heimasíðunnar þannig að þegar kemur inn ný frétt eða 

tilkynning þá kemur melding um það 

 verið er að laga heimasíðuna þannig að hægt verð að senda  inn ábendingar 

 

Gestir fundarins Olga Ásrún Stefánsdóttir forstöðumaður þjónustu-og félagmiðstöðvar 

eldri borgara í Víðilundi og Bugðusíðu ásamt Hrafnhildi formanni notendaráðs: 

Þær greindu frá starfsemi notendaráðs í félagsmiðstöð fyrir 60 ára og eldri í Víðilundi og 

Bugðusíðu. Notendaráðið hefur starfað í 8 ár og þróast mikið á þeim tíma. Árlega er kosið í 

ráðið, kosið er til tveggja ára, hægt er að vera lengur í ráðinu. Ráðsmenn þurfa að vera virkir í 

félagsstarfinu.  

Forstöðumaður  kemur á fundina og upplýsir um stöðu mála hvað um sé að vera í starfseminni 

og í stjórnkerfinu. 

Helsta hlutverk ráðsins er að miðla upplýsingum, hvað er gott og hvað má betur fara. Þá er fylgst 

með þátttökunni hvað er að virka og hvað er ekki að virka. Einnig er það ráðsins að koma með 

ábendingar um ýmis mál. Þá er farið yfir dagskrána tvisvar á ári og hún uppfærð. Notendaráðið 

sér um ýmsa viðburði en þeir stærstu eru aðventuskemmtunin og handavinnusýningin. 

Það tók tíma að vinna upp virkni í ráðinu og gera það sýnilegt. Lögðu þær áherslu á mikilvægi 

þess að fólk miðli af þekkingu sinni og reynslu og hefur hópurinn í Víðilundi og Bugðusíðu verið 

duglegur að taka þátt í starfinu. Komið hafa fram nýjungar eins og “jólasagan mín” á aðventunni 

þar sem þátttakendur deildu sinni sögu. Annað sjálfsprottið efni var fjölþjóðadagur þar sem 5 

gestir og 1 starfsmaður, allir af erlendum uppruna kynntu land sitt á ýmsan hátt. 



Umræður/ábendingar: 

 Íbúar eru ekki mikið að nota tölvur og komu fram áhyggjur frá íbúa að of mikil áhersla 

væri á að tölvuvæða íbúa og hvað þeir ættu að gera sem ekki væru með aðgang að tölvu 

 Ábending frá íbúa um að þess sé gætt að senda dánartilkynningu á önnur heimili á ÖA, 

þegar búið væri að ræða við alla aðstandendur. 

 Þá kom fram tillaga frá félagsstarfinu sem annast rekstur Litla kaupfélagsins að flytja 

búðina úr núverandi rými, þar sem hún er opin í hálfa klukkustund á dag, inn i 

handvinnustofu þar sem hægt væri að hafa aðgang að vörunum sem seldar eru þegar opið 

er í handavinnustofunni. Fundarmönnum leist vel á hugmyndina. 

Halldór S. Guðmundsson : 

 Verkefni notendaráðs væri m.a. að koma með tillögur og ábendingar 

 Hvað með að hafa fundi með íbúum 1-2 á ári í salnum eða á sínu heimili til upplýsingar 

og ákvarðanatöku. Fundarmenn tjáðu sig um að vænlegra væri að funda í minni hóp þar 

sem það eykur hugsanlega virkni íbúa í umræðunni 

 Bankaþjónusta, er hægt að bæta hana á ÖA með hraðbanka eða annarri þjónustu? Málið 

verður skoðað 

 Efst á baugi hvað er að gerast á heimilunum, hvernig er hægt að auka þátttöku, samskipti 

og samstarf við aðstandendur. Hvernig á upplýsingagjöfin að vera, viljum ábendingar? 

 Hvernig er aðgengið að heimilinu er það bjóðandi-hamlandi. Hvað getum við gert í því? 

Verkefni sem verið er að vinna að hjá ÖA: 

 Vinna að stefnumörkun. Hvert erum við að stefna og áherslu næstu árin 

 Tækni og upplýsingamál 

 Endurskoða dagskrá og áherslur félagsstarfsins 

 Flytja og breyta fyrirkomulagi Kaffi Sólar, spurning hvort Vinir Hlíðar koma þar 

öflugri inn 

 Rými fyrir börn á kaffihúsinu 

 Nettenging á kaffihúsinu og aðgengi að tölvu 

 Þróunarverkefni á tveimur heimilum með aukna tæknivæðingu í þjónustu og 

umönnun. Kynnt verður nýtt kerfi sem nefnist Memaxi þann 12. febrúar kl. 14-16 í 

samkomusalnum 

 Boðið verður tveimur heimilum að taka þátt í tilraunar og þróunarverkefni í jóga sem 

kennt verður einu sinni í viku fram á vor 

Markmiðið er að auka virkni og þátttöku íbúa 

Umræða  

 Ánægja með aukna tölvuvæðingu – horft til framtíðar 



 Ánægja með Kaffi Sól – andleg upplyfting. Fundarmenn lýstu yfir ánægju með 

stækkunarhugmyndir 

Ábendingar 

 Huga þarf betur að færð og hálkuvörnum milli raðhúsa og Hlíðar um helgar. Hver 

fylgist þá með? 

 Helgistund verði aftur sett á dagskrá í miðvikudögum-ábending frá íbúa í 

Asparhlíð. 

 Presturinn kemur til þeirra á sama tíma og Kaffi Sól er og hefur fólk fækkað hjá 

honum. Búið er að benda prestinum á þetta og verður tekið tillit til þessa í næstu 

dagskrá frá honum 

 Þá kom fram bæði óánægja og ánægja með þrif. Ef lítill tími væri ætlaður og eru 

íbúar og aðstandendur ekki upplýstir um hvað tilheyrir þrifum ræstingarfólks. 

Halldór upplýsti að fundur verður í næstu viku með hriengerningarfyrirtækinu og 

forstöðumanni og hvatti hann fundarmenn að koma ábendingar til sín fyrir 

fundinn 

 Lesið var upp bréf frá íbúa á um ábendingar með Eden stefnuna og dýrahald á ÖA  

 Einnig var kynnt bréf um athugasemdir íbúa með matinn 

Í lok fundar var minnt á þorrablótið sem er föstudaginn 1. febrúar sem er einn af 

hápunktum ársins á ÖA og verður þar mikið um dýrðir. 

Fundi slitið kl. 16:30 

Næsti fundur er 27. febrúar kl. 15:30-16:30 í samkomusalnum í Hlíð 

Fundarritari Helga G. Erlingsdóttir 

 

 


