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Endurnýjun á bjöllukerfi 
 
Vikuna 19. ágúst til 23. ágúst verður unnið að endurbótum á 
bjöllukerfi Sóltúns sem er að verða 12 ára gamalt. Skipt verður 
um netþjóna fyrir Vökul (Vigil)  hjúkrunarvöktunarkerfið. Það 
kemur ný útgáfa í Windows 9 stýrikerfi. Í stað þráðlausra síma 
mun kerfið nú senda boð í símboða sem eru nettari tæki til að 
hafa á sér við vinnu. Kerfið mun eftir sem áður senda boð á 
tölvuskjái. Í tengslum við breytinguna verður gerð allsherjar 
úttekt á virkni kerfisins og prófaðir allir hnappar og tenglar sem 
tengjast því. Starfsfólk Securitas ásamt tæknimanni frá Vigil í 
Kanada munu annast framkvæmdina. Starfsfólk Sóltúns mun 
leitast við að tryggja að íbúar verði fyrir sem minnstum 
óþægindum meðan á framkvæmd stendur. 
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September 

SÝKINGAVARNAR
VIKA 

Árleg sýkingavarnar-
vika verður í  Sóltúni  í 
september með 
viðamikill fræðslu-
dagskrá.  Forvarnir eru 
besta vörnin gegn 
sýkingum. Hreinar 
hendur hindra smit. 

13. september 

GUÐSÞJÓNUSTA 
verður í Sóltúni 
föstudaginn 13. sept-
ember kl. 14. Hr.Karl 
Sigurbjörnsson predikar. 
 

 
 

Úrslitin í sumarblómaleiknum 
 

Úrslit voru nýlega kynnt í blómagátuleiknum sem 
staðið hefur yfir í maí og apríl. Tvisvar í viku var send út mynd af blómi með 
vísbendingum um heiti þess og átti að skrifa nafnið á blóminu á miða og 
setja í tilheyrandi kassa. Sendar voru út fimmtán myndir. 1.hæð BC sigraði 
keppnina en þau tóku þátt í hverjum leik og sendu inn 14 rétt svör og 1 
rangt. Mikill metnaður var þar í gangi því þau sendu einnig inn latneska 
heitið á hverri plöntu. 1.hæð DE var í öðru sæti sem svöruðu 12 sinnum, þar 
af 1 rangt svar. Næstir komu 3.hæð DE sem svöruðu 5 sinnum, þar af 2 röng 
svör. Þá kom 3.hæð BC sem svaraði 4 sinnum, þar af 1 rangt svar. 2.hæð BC 
svaraði 2 sinnum og bæði rétt. Að lokum var það 2.hæð DE sem svaraði 
aldrei.  
 

Samið við VÍS um tryggingar 
Sóltún hefur samið við VÍS að tryggja starfsemi Sóltúns. „Við erum 
afskaplega ánægð með tilboðið sem VÍS gerði okkur og vorum ekki í 
nokkrum vafa að söðla um. Forvarna áherslur VÍS falla sérlega vel að 
starfseminni hér enda markmiðið að veita íbúum bestu hjúkrun og þjónustu 
sem völ er á hverju sinni,“ segir Anna Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri. 
Auður Björk Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs VÍS 
segir ánægjulegt að fá Öldung í viðskipti. „Starfsemin í Sóltúni er til mikillar 
fyrirmyndar. Við leggjum ríka áherslu á hvers kyns forvarnir með 
fyrirtækjum og stofnunum sem tryggja hjá okkur. Forvarnarstarfið í Sóltúni 
er eins og best verður á kosið og við hlökkum til frekara samstarfs.“    

 

Söngskemmtun 
                                                            

Anna Sigga mezzósópran (Anna Sigríður Helgadóttir) kemur í 
heimsókn í Sóltún 15. ágúst kl. 15 og syngur nokkur dægurlög,    

fer með gamanmál og leiðir fjöldasöng.  

 

 

SÓLTÚN ÞAKKAR 
FRÁBÆRU SUMAR-
STARFSFÓLKI FYRIR 
GÓÐ STÖRF Í 
SUMAR 

Myndin er frá söngstund með 
Önnu Siggu í vor. Kærar þakkir. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sóltún annast þvott á einkafatnaði íbúa (án ábyrgðar), nema íbúi og ættingjar 
kjósi annað fyrirkomulag.Frá og með 15. ágúst verður breyting á þvotti á 
einkafatnaði íbúa. Samið hefur verið við Svanhvíti ehf um þvottaþjónustuna. 
Þvottur af hverri hæð er þveginn á ákveðnum dögum. Ef það koma 
hátíðisdagar þá færast þvottadagarnir yfir á næsta virka dag. Þvottur úr B/C 
álmum fara saman í grind og D/E álmum  fara saman í grind. Þvottur er sóttur 
af starfsmanni í ræstingu.  

 

• Þvottur af 3. hæð er þvegin á mánudögum og kemur til baka á 

miðvikudögum.   

• Þvottur af 2. hæð er þvegin á þriðjudögum og kemur til baka á 

fimmtudögum.  

• Þvottur af 1.hæð er þveginn á miðvikudögum og kemur til baka á 

föstudögum.  

• Þvottur af sambýlum er flokkaður eftir lit  og þveginn saman skv. 

þvottaleiðbeiningum í þvottahúsi.   

• Þvottur er í umsjón Sóltúns nema viðkvæmur þvottur sem ekki þolir 

vélaþvott og fatnaður sem fer í hreinsun en íbúar/ættingjar sjá um þann 

þvott. Ef slíkur þvottur fer með þvottinum þá verður hann þveginn á 

kostnað íbúa. Sendur verður reikningur með fatnaðinum. Íbúar geta 

sent viðkvæman einkaþvott í hreinsun með þvottinum gegn greiðslu. 

Setja þarf þvottinn í glæran poka með merkimiða. 

• Allur einkafatnaður þarf að vera mjög  vel merktur,  með íbúðarnúmeri 

viðkomandi. Áríðandi er að íbúar hafi nægan fatnað til skiptanna.  

• Starfsmenn sambýla sjá um að ganga frá þvotti á herbergi viðkomandi. 

 

Íbúar hjúkrunarheimilisins þurfa að eiga nóg af fatnaði til skiptanna, 

heilsufar og færni valda því að fatnaður óhreinskast fyrr en hjá 

heilsuhraustu fólki. Þar af leiðandi er fatnaðurinn einnig þveginn oftar 

og slitnar fyrr. Áríðandi er að gert sé við fatnað og fatnaður 

endurnýjaður eftir þörfum. Áhersla er lögð á að fólk sé snyrtilegt til fara 

og vel til haft, þar sem það styrkir sjálfsmynd og reisn. 
 

 

Sumarið 2013 
 

 

Kvennahlaupið fór fram 5. júní í þokkalegu 
veðri. Heiða mætti með gítarinn og tók 
hópurinn lagið að lokinni verðlauna-
afhendingu. Veðurguðirnir voru okkur ekki 
hliðhollir í sumar fyrir grillveislur. Þrátt fyrir 
það þá náðum við að grilla fjórum sinnum, 
tvisvar í júlí og tvisvar í ágúst. Ekki náðist 
að borða úti eins og undanfarin sumur , í 
staðinn var borðað inni á sambýlunum sem 
tókst mjög vel.  Íbúar Sóltúns taka vel við 
matnum þegar grillað er og þá sérstaklega 
ef boðið er upp á grillkjöt með beini.  
Ólafur harmonikkuleikari spilaði fyrir okkur 
skemmtileg lög í síðasta grilli sumarsins. 
Hann fór um allt húsið og skemmti fólki 
með sinni skemmtilegu og einlægu 
framkomu. Garðurinn umhverfis húsið var 
allur tekinn í gegn og hann hefur sjaldan 
verið fallegri og fólk notið útivistar. 
 

Þökkum frábærar heimsóknir tónlistarfólks í vor 
og sumar. Til okkar komu Gerðubergskórinn, 
nemendahópur frá Rudolf Steinerskolen í 
Bergen, Júlíkvartettinn, ljóðahópurinn 
Tungubrjótar og harmonikkuleikarar. 

 

Tónlistarfólk gladdi okkur 
 

 

Þvottur á einkafatnaði íbúa 


