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 1.-5. SEPTEMBER 

ÁRLEG SÝKINGA- 
VARNAVIKA 

Að venju verður árleg 
sýkingavarnavika í Sóltúni 
fyrstu vikuna í september. 
Þá verða fræðslufundir  
fyrir  starfsfólk haldið á 
lofti og fræðsluefni dreift. 
 

Það varð glaumur og gaman 
Tríóið „Nú verður glaumur og gaman" hélt sína 66 tónleika í Sóltúni þann 30.júní. Á 
einum mánuði héldu þau alls 66 tónleika til heiðurs heldri borgurum Íslands á 
hjúkrunar- og dvalarheimilum landsins. Íbúar, ættingjar og starfsfólk skemmtu sér vel. 
Tónlistarfólkið þau Tómas Jónsson, Ása Berglind Hjálmarsdóttir og Jökull Brynjarsson 
spiluðu á hin ýmsu hljóðfæri ásamt því að syngja þekkt lög. Þau fengu síðan íbúana til 
að spila með á hin ýmsu hljóðfæri svo úr varð stórhljómsveit.  Kæra þakkir fyrir góða 
heimsókn og eftirtektarvert framtak.  
 

       

Bílastæðamál 
Sóltún hefur samið við SS verktaka sem annast byggingaframkvæmdir handan 
götunnar að starfsmenn SS verktaka og undirverktakar þeirra leggi bílum sínum á 
lóðinni Sóltún 4. Vandi hefur þó haldið áfram með bílastæði upp úr hádegi og fram 
eftir degi. Í ljós hefur komið að starfsfólki sem vinnur í fyrirtækjum í nágrenninu hefur 
fjölgað mikið. Útibú tveggja banka hafa runnið í eitt bæði hjá Arionbanka og 
Landsbanka með fjölgun starfsfólks í útibúunum í Borgartúni. Starfsfólk þessarra 
banka og annarra fyrirtækja hér í grennd hafa verið leggja bílum sínum hér við 
hjúkrunarheimilið með þeim afleiðingum að ættingjar og starfsfólk hafa ekki fengið 
stæði. Þar sem það hefur ekki dugað að vísa fólki frá stæðunum með tilkynningum á 
bílrúður eða með samtölum verða sett upp skilti þar sem bent er á að bílastæði 
hjúkrunarheimilsins eru eingöngu fyrir þá sem erindi eiga í Sóltún 2 og bílarnir verði 
dregnir burtu á kostnað eiganda. 

 

MÁLÞING UM ÖRYGGISMÁL MEÐ 
ÍBÚUM OG AÐSTANDENDUM OG 

STARFSFÓLKI 
 

verður haldið þriðjudaginn 19. ágúst 2014 kl. 16:15 – 17:15 í 
samkomusal Sóltúns á 1. hæð 
 
DAGSKRÁ: 

Kynnt verður hvernig staðið er að því að tryggja öryggi 

íbúa og starfsfólks.  

 Húsbygging og tækni 

 Stefnumörkun í öryggismálum 

 Einkavarnaráætlun 
 
TILGANGUR: 

 Að veita upplýsingar og fræðslu 

 Auka skilning á viðfangsefnum 

 Taka saman góðar ábendingar sem nýtast munu til 
umbóta 

 
UMRÆÐUEFNI: 

 Öryggismál og forvarnir 

 Viðbrögð þegar hætta steðjar að 

 Upplýsingamiðlun 
 
NOTAGILDI OG ÁRANGUR: 

 Aukin öryggistilfinning og traust 

 Aukið samráð 

 Aukinn skilningur og virðing 
 
 
 
 
 

18. september 

STARFSDAGUR 

Starfsdagur 
starfsfólks verður í 
samkomusal. Nánar 
auglýst síðar.  

19.september kl. 

14:00 

GUÐÞJÓNUSTA 

Guðsþjónusta 
verður í Sóltúni 
föstudaginn 19. 
september, kl. 
14.00.  
 

Myndir frá 
skemmtuninni 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir ráðin 
hjúkrunarstjóri á 1. hæð 
 

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin 
 hjúkrunarstjóri á 1. hæð Sóltúns. Hún mun jafnframt  
bera ábyrgð á mannauðsmálum hjúkrunarheimilisins.  
Hún hefur störf  1. október næstkomandi.  
Umsækjendur um starfið voru 7.  
Anna Guðbjörg útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur  
frá Háskóla Íslands árið 1997. Hún lauk meistaraprófi í  
lýðheilsufræði (Master of Public Health) frá Háskólanum 
 í Reykjavík 2008, þar sem hún sérhæfði sig í mannauðsmálum í lokaverkefni 
sínu. Anna Guðbjörg hefur jafnframt góða reynslu úr öldrunarþjónustunni þar 
sem hún hefur starfað sem deildarstjóri á hjúkrunarheimili síðastliðin 5 ár. 
Vellíðan íbúa Sóltúns er meginverkefnið og að vera aðlaðandi vinnustaður er 
eitt af undirstöðum þess að það markmið náist. Þekking og reynsla Önnu 
Guðbjargar mun nýtast vel við það mikilvæga verkefni. Anna Guðbjörg   tekur 
við starfinu af Mörtu Jónsdóttur sem hefur stýrt þjónustu á 1. hæð farsællega 
síðastliðin 12 ár, Marta er að fara á lífeyri en verður þó áframhaldandi með 
okkur að hluta  í sérverkefnum.  

 
Þráðlaus nettenging 
 
Sóltún hefur farið út í töluverða fjárfestingu við að setja upp þráðlaust 
netsamband (WI-fi ) fyrir íbúa og aðstandendur sem nota spjaldatölvur og 
snjallsíma. Net hefur verið  sett upp sem speglast í tæplega 7000 fermetra 
húsnæði Sóltúns. Það nær þó ekki til allra herbergja, vegna flókins burðaþols 
og hvernig húsið skiptist í margar álmur. Besta sambandið næst í setustofum á 
sambýlum og í miðju rými hússins og samkomusal. Samband inn á herbergjum 
íbúa er því misjafnt, þó best í þeim herbergjum sem næst eru setustofum. Öll 
herbergi hafa hins vegar tölvutengingu í vegg sem tengd er ljósleiðara. Tölvur 
sem eru notaðar í herbergjum íbúa þurfa að vera með uppsetta vírusvörn. 
 
Annað netið heitir: Vodafone hotspot (þarf ekkert lykilorð) 
Hitt netið heitir: Soltun (lykilorð er 0ldungur2). 
 
Þeim sem nota þráðlaust net oft og inni á herbergjum sínum er bent á að 
kaupa sér áskrift hjá símafyrirtækjum fyrir spjaldatölvuna sína. 
 
Annað slagið þarf að endurræsa þráðlausa netið. Vinsamlegast látið vita í 
móttökunni ef virknin stendur á sér. 
 
 

      

Kvennahlaupið 

 

 

 
Kvennahlaup ÍSÍ fór fram í Sóltúni þann 6. júní í frábæru veðri. Margar konur keyptu 
bol og fengu verðlaunapening frá Jóni djákna og Guðmundi. Elsti þátttakandinn var 
Guðrún Straumfjörð sem er 103 ára. Öllum var boðið upp á hressandi drykk að hlaupi 
loknu. Heiða starfsmaður á 1.hæð kom með gítar og spilaði undir söng fyrir og eftir 
hlaupið. Karlarnir mættu og fögnuðu konunum og tóku undir í söngnum. 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
Fyrsti rabbabaraskurðurinn var í júní. 


