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12. október 2012 

GUÐSÞJÓNUSTA 
verður í Sóltúni  
föstudaginn 12. 
október 2012 kl. 14:00 

Frú Agnes Sigurðar-
dóttir biskup Íslands 
heimsækir Sóltún og 
predikar að því tilefni í 
guðsþjónustu kl. 14.  

 

 

Jón Jóhannsson djákni 
leiðir stundina og um 
tónlistina sjá þeir 
Gunnar Gunnarsson 
píanóleikari  og Örn 
Arnarson söngvari.  
 
Kaffisamsæti verður í 
samkomusal að lokinni 
guðsþjónustu.  
 
Allir velkomnir.  

SAMNINGUR VIÐ VINNUVERND  
Sóltún hefur gert samning við Vinnuvernd ehf., um þjónustu  trúnaðarlæknis. Hún felur 
í sér þjónustu við bæði stjórnendur og starfsfólk.  Trúnaðarlæknir veitir óháð mat á 
veikindum starfsmanna, meðferðarmöguleikum, horfum og starfshæfni.  
 

 
Valgeir Sigurðsson frá Vinnuvernd og Anna Birna Jensdóttir við undirritun samningsins. 

NÝ HEIMASÍÐA OPNUÐ Í TILEFNI AF 10 ÁRA 

AFMÆLISÁRI SÓLTÚNS 

Heimasíðan www.soltun.is leysir af hólmi ellefu ára gamla hönnun og er fagnaðarefni á 10 
ára starfsafmæli hjúkrunarheimilisins. Síðan er þrískipt. Aðalsíðan er opin almenningi og 
gefur greinagóðar lýsingar á þeirri starfsemi sem hjúkrunarheimilið sinnir og þjónustunni 
sem í boði er. Aðbúnaði eru gerð góð skil og hugmyndafræði og stefnum 
hjúkrunarheimilisins. Mun meiri gagnvirkni er til staðar og geta áhugasamir sent inn 
fyrirspurnir, skráð sig á póstlista og svarað könnunum. Innri vefir eru annars vegar ætlaðir 
íbúum og ættingjum þeirra og hins vegar starfsfólki. Þeir eru notendastýrðir.  
 
Kröfulýsingu fyrir tilboðsgerð í heimasíðuna með starfsfólki Sóltúns vann Sjá ehf. Grafísk 
hönnun var í umsjón Potrhönnunar ehf. Tilboði frá Advania var tekið og er notast við 
vefumsjónarkerfið Lisu. 
 
Ættingjar sem eru á tölvupóstlista Sóltúns munu fá sendar upplýsingar um íbúa-og 
ættingjavefinn í næsta mánuði. 

ÞEMADAGAR 16.-18.OKTÓBER 
Íbúa- og vinaráðið hefur skipulagt þemadaga 16.- 18. október. 
Íslenska sveitin verður í hávegum. Íslenskur matseðill verður og 
fjölbreytt dagskrá. Meðal annars verður farið í skemmtilegan leik   
,, Hver er maðurinn?” Sett verður upp sýning á teikningum Halldórs 
Péturssonar listamanns og skopmyndateiknara af þjóðþekktum 
Íslendingum. Sýningargestir geta spreytt sig á að geta sér til um af 
hverjum teikningin er. 
 

      TRÍÓ HELENU EYJÓLFSDÓTTUR         
SKEMMTIR Á HAUSTFAGNAÐNUM  
                    18. OKTÓBER  
Fagnaðurinn hefst með kvöldverði kl. 18. Á matseðlinum verður 
steikt lambafille með villibráðasósu, krydduðum kartöflum, 
grænmeti og haustsalati. Í eftirrétt verður síðan heit súkkulaðiterta 
með grand marinerðuðum ávöxtum og vanilluís. Eftir kvöldverðinn 
verða tónleikar í samkomusal. Tríó Helenu Eyjólfsdóttur söngkonu 
skemmtir.  Tríóið auk hennar mynda Gunnar Gunnarsson 
píanóleikari og Jón Rafnsson bassaleikari. Verð fyrir gesti íbúa er 
3000.- og þarf að skrá þátttöku í móttöku fyrir kl.16  þann 17. 
október. 
 

               



               

 
 
 
 
 
 
 

KOSNING UTAN KJÖRFUNDAR 15. OKTÓBER kl. 13-14:30 
 
Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur sent Sóltúni neðangreinda auglýsingu: 
 
Kosning utan kjörfundar vegna ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjórnlagaráðs að 
frumvarpi til stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd fer fram hér á heimilinu 
mánudaginn 15. október nk. kl. 13-14:30 og er ætluð heimilismönnum.  

SÓLTÚN SEMUR VIÐ STRÆTÓ UM SAMGÖNGUKORT 
 
Í samræmi við samgöngustefnu Sóltúns hefur hjúkrunarheimilið gert samning 
við Strætó bs. Þar  bætist Sóltún í hóp þeirra fyrirtækja sem leggja sitt af 
mörkum við að bæta borgarsamfélagið, létta á umferð og draga úr megnun. Í 
samningnum er umhverfisvernd sýnd í verki og starfsfólki Sóltúns sem gengur 
frá samgöngusamningi gert kleift að kaupa strætókort á góðum kjörum. 

Ásmundur K. Ólafsson kynnti nýjungar í þjónustu Strætó á starfsfólksfundi í 
Sóltúni þann 25. september. 

                                                                        

 
 
Anna Birna Jensdóttir og Ásmundur 
K. Ólafsson frá Strætó. 

 

GAFLARAKÓRINN SYNGUR 15. OKTÓBER KL. 11 

 
Kór eldri borgara í Hafnarfirði kemur í heimsókn og gleður okkur með söng 
mánudaginn 15. október kl. 11 í samkomusalnum. 
 

KERTAAFGANGAR 
 
Iðjuþjálfun er að safna kertaafgöngum til notkunar í kertagerð. Þar er 
starfandi áhugasamur hópur íbúa sem býr til glæsileg kerti úr kertaafgöngum. 
Tekið er á móti kertaafgöngum í móttöku Sóltúns sem er opin milli kl. 9-16 
virka daga. 
 

Í kaffisamsæti 28. ágúst færðu Thorvaldsenskonur Sóltúni lyftara af gerðinni Viking M. 
Lyftarinn er ætlaður til notkunar við hjúkrun minnisskertra íbúa á 2. hæð D og E 
sambýlum. Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri veitti honum viðtöku fyrir 
hönd Sóltúns af Kristínu Zöega formanni Thorvaldsensfélagsins. Lyftarinn er nettur, 
léttur, öruggur og auðveldur í notkun. Góð hjálpartæki og annar tækjabúnaður er afar 
mikilvægur í daglegu starfi hjúkrunarheimilisins og því gjafir sem þessar rausnalegar. 

Thorvaldsensfélaginu voru færðar kærar þakkir fyrir gjöfina með góðu lófataki íbúa, 
ættingja þeirra og starfsfólks í kaffisamsætinu. Til stuðnings hinu góða starfi 
Thorvaldsensfélagsins verða jólakort og jólamerkin þeirra 2012 til sölu í móttöku 
Sóltúns. 

 

THORVALDSENSKONUR GEFA LYFTARA   

 

BÓLUSETNINGAR 
Árleg sýkingavarnarvika Sóltúns var 24.-28. september. Þá var farið í helstu þætti sýkingavarna til að 
skerpa á árverkni og þjálfa verklag í daglegri umgengni á hjúkrunarheimilinu. Sýkingavarnanefnd hefur 
gefið út sérstaka handbók fyrir starfsfólk og endurútgefið Sýkingavarnaráætlun heimilisins. Á 
sýkingavarnarviku var opin sérstök síða með fræðsluefni um sýkingavarnir. Þessa dagana er bólusett 
gegn inflúensu og er fólk 60 ára og eldra  og íbúar og starfsfólk hjúkrunarheimila sérstaklega hvatt til 
þess að láta bólusetja sig. Hjúkrunarfræðingar Sóltúns bólusetja íbúa og starfsfólk heimilisins. 
 
 


