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BINGÓ 
Verður föstudaginn  
7. október kl. 14 í 
samkomusal. 
 
GUÐSÞJÓNUSTA 
verður í Sóltúni 
föstudaginn 14. október 
kl. 14. 
 

KAFFI SÓL 
Októberfest verður á  
Kaffi Sól, þriðjudaginn  
 1 . nóvember kl 14:30. 
 
INFLÚENSU 
BÓLUSETNING 
Embætti landlæknis  
mælir með því að allir 
eldri en 60 ára og 
fullorðnir sem þjást af 
langvinnum hjarta-, 
lungna-, nýrna-,og 
lifrarsjúkdómum, 
sykursýki, illkynja og 
öðrum ónæmisbælandi 
sjúkdómum láti  
bólusetja sig árlega  
gegn inflúensu. 
Nú standa yfir 
bólusetningar fyrir íbúa  
og starfsfólk Sóltúns. 

Öryggis- og þjónustuíbúðir 
          

      

 

 
Svipmyndir frá liðnu sumri 

 

 

 
       

 
                                   

  

 
 

 

Glæsilegar öryggis- og þjónustuíbúðir eru nú til 
sölu við Sóltún 1-3. Íbúðirnar eru í byggingu en 
áætluð afhending þeirra er í apríl 2017. Frekari 
upplýsingar er hægt að finna hjá Sóltún 1 ehf., 
Laugavegi 182, sími: 563 1440  og á 
www.soltunibudir.is 
 

http://www.soltunibudir.is/


Nýr starfskraftur í Sóltúni 
 
Móna Lísa er 5 ára Chihuahua hundur sem nýlega hóf störf í Sóltúni og er eigandi hennar 
Jóhanna Bjarndís Sævarsdóttir, verkefnastjóri á 3.hæð. 

 
 
Hún þurfti að læra uppá nýtt ýmsa hundasiði en  svo fékk hún fljótlega að koma í heimsókn 
með eiganda sínum í Sóltúnið til að kynnast góða fólkinu þar sem hluta af hennar 
endurhæfingu. Henni leið svo vel í Sóltúni, gekk á milli íbúa og lét vita með léttu góli ef 
hendur þeirra voru ekki nógu fljótar að taka hana upp og setja hana í kjöltu þeirra. 
 

  
                  
 
 
 

                         
 
 
 

       
                    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Uppskera í Sóltúni 
 

 

 
 
         

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

               
 
 
 
 

Margar eru meyjar hér 
Myndarlegar sýnist mér 
Ein hún fjórar fætur ber 
Og fegin lætur klappa sér. 

Ein er hérna ofur skvísa  
Alveg laus við kláðalúsa  
Mærin heitir Móna Lísa  
Menn og konur hana knúsa. 

Móna Lísa er fædd og uppalin sín fyrstu 5 ár 
norður í landi og því miður var komið afar illa 
fram við hana fyrstu árin. Sagan hennar er 
sorgleg en hún öðlaðist nýtt líf annan í 
hvítasunnu á þessu ári þegar hún eignaðist nýja 
fjölskyldu. Hún fékk því nýja byrjun ásamt nýju 
nafni. 

Móna Lísa fékk formlegt atvinnuskírteini á 
vinnugallann sinn þann 20. júní sl. Hún tekur 
virkan þátt í öllu því sem gert er á sambýlinu sínu 
og hennar dýrmætasta starf er að fá fólkið sitt til 
að brosa. Mikinn unað hefur hún af söngstund og 
í raun allri samveru. 
 
Kristinn Hraunfjörð , íbúi á 3.hæð, orti 2 vísur um 
hana Mónu Lísu og fylgja þær hér að neðan. 
 

Nú er uppskera að mestu komin í hús. Í mars/apríl 
blómguðust kirsuberja- og eplatré fallega í 
garðhýsinu, bæði kærkomin vísir  um hækkandi sól, 
birtu og hlýju. Aðeins eitt kirsuber náði að þroskast 
og lenti það í munni þess sem fann það (erfitt til 
útdeilingar) og var að sögn sérlega bragðgott. 
Eplatréð gaf 12 stór safarík og bragðgóð epli, enda 
undir eftirliti margra áhugasamra sem fylgdust með 
vexti þeirra og biðu eftirvæntingarfullir eftir 
uppskerunni. Sex epli hanga enn á trénu, en þeim sex 
sem féllu af trénu var bróðurlega skipt á milli margra 
munna. Fæstir þeirra höfðu áður bragðað betri 
ávöxt. Sumarið var sérlega sólríkt og hlýtt – margir 
vatnslítrar bornir að rótum plantanna.  
 

Matjurtagarðurinn gaf okkur ferskar kryddjurtir, kál og salat, gulrófur og gulrætur, 
rabarbara og kartöflur. Við ræktuðum 3 kartöflutegundir, Rauðar íslenskar, 
Blálandsdrottningar og Möndlukartöflur sem að mati sumra eru einstaklega bragðgóðar. 
Kartöfluuppskeran var fremur rýr miðað við oft áður, trúlega vantað sumarrigninguna. Þó 
náðum við að bjóða íbúum hússins eina máltíð með nýuppteknum litríkum 
 kartöflum ásamt fiski. 
 

Gulræturnar döfnuðu þokkalega þetta árið og enn 
eigum við nokkrar raðir óuppteknar. Sumum þóttu 
gulræturnar vanta safa og bragðgæði og skrifast það á 
vökvaskortinn.  
 
Berjarunnarnir gáfu af sér rifsber sem vegfarendur 
gæddu sér á og var afgangur berjanna lagður í 
vínanda sem til stendur að dreypa á á aðventu. 
Sólberja- og bláberjarunnar gáfu litla uppskeru enda 
svo ungir og óreyndir enn. 
 


