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10. fundur í notendaráði Hlíðar 
Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 29. janúar  kl. 15:30-16:30 

 

Mættir: 
Íbúar: Alfreð Jónsson,  Alda Alexandersdóttir, Álfheiður Jónsdóttir úr Víðihlíð, Dúfa 
Kristjánsdóttir úr Furuhlíð.  
Sigurður Sigmarsson, Aðalheiður Einarsdóttir og Sigríður Axelsdóttir úr Raðhúsum 
Aðstandendur:  
Þórhalla Þórhallsdóttir, Jakob Kárason, Gunnhildur Helgadóttir, Guðrún Stefánsdóttir, 
Snjólaug Brjánsdóttir 
Starfsmenn: 
Helga G. Erlingsdóttir, Ester Einarsdóttir  og Halldór Guðmundsson.  

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 27.nóvember 

• Þörf á að klippa runna við raðhúsin.  
• Hvernig staða mála væri hjá aðstandandafélaginu.  
• Breytingar á rekstri hárgreiðslustofu og áframhaldandi rekstur fótaaðgerðarstofu.  
• Tölvur og tölvukennsla frá nemendum framhaldsskóla til handa íbúum.   

2. Upplýsingar og fyrirspurnir frá íbúum og aðstandendum: 

Fyrirspurn um aðstandendafélagið: Snjólaug Brjánsdóttir sagði stjórn félagsins vera á lífi og 
hefði fundað í síðustu viku. Fyrirhugað væri að halda aðalfund í mars og rætt var um að setja 
auglýsingu á heimasíðu ÖA. Ítrekaði að allir væru skráðir í félagið og þyrfti fólk að tilkynna ef 
það vildi ekki vera félagsmaður. Tilmæli komu til forstöðumanna heimilanna að vera duglegri að 
senda fundarboð og einnig að endurskoða póstlista sína. Fram kom tillaga um að fundargerðir 
yrðu sendar í tölvupósti með von um að það myndi hvetja fólk til að mæta á fundi. Í framhaldi af 
því var bent á að setja þyrfti tímasetningu fundar inn á heimasíðuna. 

Prestþjónusta: Fyrirspurn frá aðstandenda varðandi prestþjónustu inn á heimilin. Eins og staðan 
er í dag er prestþjónusta frá kirkjum  óbreytt en Akureyrarkirkja hefur sýnt áhuga á frekara 
samstarfi.     

Bílastæðamál: Aðstandendi benti á vöntun á bílastæðum norðan og vestan við húsið. Var fólk 
upplýst um að illa gengi að fá starfsfólk heimilisins til að nota bílastæðin að sunnan Þau 
bílastæði væru að sjálfsögðu fyrir alla og einnig væru bílastæði sérmerkt gestum að austan.  

Jólabréf: Fram kom mikil ánægja frá aðstandenda með jólabréf sem send höfðu verið út frá 
Víði- og Furuhlíð.  
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Eden heimili:  Ábending frá aðstandenda að merkingar á heimilinu væru víða ekki í takt við 
Eden hugmyndafræðina. Sem dæmi væru þvottakörfur merktar fatnaður vistmanna og einnig 
væri uppi merktar hjúkrunardeildir.  Þakkað var fyrir þessa ábendingu og lofað að gera bragarbót 
á málinu.  

Snjómokstur: Aðstandendi benti á að stígurinn vestan við húsið hefði verið vel mokaður nú í 
vetur. Þakkaði hann vel fyrir það.  

Aðstoð við bæjarferðir: Spurning frá íbúa varðandi aðstoð frá heimilinu í útréttingar þar sem 
viðkomandi ætti enga aðstandendur hér í bænum. Umræða kom um heimsóknarvini Rauða 
Krossins, Kirkjuvini eða Vini Hlíðar í tilvikum sem þessum.    

Tónlistarviðburðir: Fyrirspurn frá íbúa um hvort ekki mætti leita til skólabarna með væru með 
hljómsveitir að koma hingað og spila, einnig að fleiri tónlistarmenn mættu koma hingað. Kom þá 
fram þessi vísa:  

Ég hlusta ekki á gól né garg 
grenj og önnur læti. 
Úr því verður eilíft sarg 
þá þögnin veldur kæti.  

3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda  

Tölvumál: Ekkert svar hefur enn borist svar frá MA og VMA varðandi beiðni um  að nemendur 
þaðan komi haldi tölvunámskeið fyrir íbúa. Var því leitað til grunnskólanemenda í Þelamörk og 
hafa 8 nemendur þaðan komið hingað á föstudögum og kennt nokkrum íbúum á spjaldtölvur. Er 
þetta valgrein hjá nemendunum og er mikil ánægja hjá börnunum með þessar stundir. Von er til 
að verði framhald á þessu fyrirkomulagi.   

Sögukerfið: Rafræn sjúkraskrá verður tekin í notkun hér 18.febrúar. Þá verður ÖA tengd sama 
kerfi og heilsugæslan og sjúkrahúsið.  

Samkomusalir: Það fyrirkomulag hefur verið að íbúar fá frí afnot af Samkomusalnum til hvers 
kyns veisluhalda. Þegar Kaffi Sól var fært í stærra húsnæði eru nú tveir salir til notkunar. Velt 
var upp þeirri spurningu hvort leigja ætti út salina þar sem ýmis kostnaður félli til eins og 
endurnýjun á leirtaui, þvottur á dúkum o.þ.h.  Almenn niðurstaða var sú að íbúar ættu áfram að 
fá frítt afnot af sölunum en sjálfsagt væri að leigja þá til annarra 

Það sem framundan er: Þorrablót ÖA verður haldið 14.febrúar bæði í Hlíð og Lögmannshlíð. 
Kynnt var breytt fyrirkomulag varðandi gesti sem áður takmarkaðist eingöngu við maka íbúa að 
nú getur hver íbúi boðið með sér einum gesti og greitt fyrir hann 2.000 kr. Mæltist þessi breyting 
vel fyrir og allir sáttir við að greiða uppsett gjald.  

Fundarritari: Ester Einarsdóttir  



3 
 

 


