
Kæri aðstandandi 

Meðfylgjandi eru ýmsar upplýsingar er varða flutning íbúa af gamla Sólvangi yfir í nýja húsnæðið.  
Vinsamlegast lesið þetta vel og látið okkur vita ef þið hafið einhverjar spurningar. Vefsíða Sólvangs               
verður uppfærð eftir því sem við á og mappa með þessum upplýsingum verður til staðar á öllum                 
hæðum til að glugga í. 
 

Mikilvægar dagsetningar (Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru með fyrirvara um breytingar) 
 

Dagsetningar Lýsing 

9.-10. september milli 
kl. 12 -15 

Nýi Sólvangur verður opinn og aðstandendur/íbúar geta komið        
og skoðað herbergin, mælt fyrir mublum osfrv, takið með ykkur          
málband. Athugið að það eru iðnaðarmenn að störfum ennþá.         
Þið getið gengið í gegnum tengigang á fyrstu hæð í gegnum           
dagdvölina (hjá matsalnum). 

12.-13. september 
milli kl. 10-16 

Aðstandendur geta komið í nýja húsnæðið með muni í íbúð,          
hengt upp myndir og gluggatjöld (í íbúðum eru eingöngu         
myrkvunarrúllugluggatjöld). Endilega yfirfarið munina sem eru til       
á gamla Sólvangi, má einhverju henda osfrv. og flytjið yfir það           
sem má flytja og hér átt við minni muni íbúa (styttur,           
myndaramma osfrv). Vinsalmegast merkið þær mublur sem á að         
flytja yfir með nýja herbergisnúmerinu 

16.-17. september Flutningsteymi mun flytja stærri muni íbúa frá gamla Sólvangi yfir          
í nýja fyrir utan nauðsynjar.  

18. september Íbúar allra hæða og nauðsynjar þeirra flytja inn í íbúðirnar sínar.           
Mikilvægt er að aðstandandur verði viðstaddir og fylgi sínum         
ættingjum yfir. Nánari tímasetning hæða verður tilkynnt þegar        
nær dregur. Haldið verður upp á flutningana með köku og kaffi           
seinnipartinn. 

 

Sólvangur mun sjá um að flytja rúm og náttborð sem verður þrifið á leiðinni en í sumum                 
herbergjum verða rúm og náttborð fyrir í íbúðum. Allir fá nýjar dýnur. Aðstandendur sjá um               
að standsetja íbúðina fyrir sína ættingja og koma með verkfæri ef hengja á upp gardínur,               
myndir eða veggfestingu fyrir sjónvarp. 

Upplýsingar varðandi nýja húsnæðið 

Það eru þrjár hæðir með íbúðum og á hverri hæð eru tvö 10 íbúa sambýli.               
2. hæð flytur á 1. hæð, 3. hæð flytur á 2. hæð og 4. hæð flytur á 3. hæð.  

Hjúkrunarstjórarnir hafa vandlega raðað fólki í herbergi út frá heilsufari og umönnunarþörf.            
Það er ekki mögulegt að breyta um herbergi. 
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Hver íbúð er með baðherbergi. 

Í öllum íbúðum nema þremur er loftfest lyftukerfi sem auðveldar alla umönnun. 

Á hverju 10 íbúa sambýli er opið sameiginlegt rými sem inniheldur eldhús, matsal og 
setustofu með sjónvarpi.  

Í kjallara hússins er sjúkraþjálfunin, en hún mun flytjast seinna á árinu úr gamla húsnæðinu. 

Húsinu er læst á milli 18.00-08.00 og í náinni framtíð verður hægt að komast inn utan                
opnunartíma með því að nota aðgangsdropa sem aðstandendur geta fengið gegn vægu gjaldi             
sem verður endurgreitt við skil. Þangað til þetta kemst í gagnið getur fólk hringt              
dyrasímanum í anddyrinu til að komast inn utan opnunartíma. Nánari upplýsingar munu            
koma síðar. 

 
Það sem fylgir hverri íbúð  

Rúm og náttborð. 

Skúffuvagn á hjólum fyrir þvottastykki, bindi, hreinlætisvörur ofl. 

Lítill skápur fyrir snyrtivörur inni á baðherbergi. 

Bréfþurrku- og sápustandur inni á baðherbergjum auk ruslafötu. 

Óhreinatauskarfa. 

Lítill eldhússkápur með vaski. 

Ísskápur með litlu frystihólfi. 

Rúllu gluggatjöld (myrkvunar). 

Fataskápur með læsanlegri verðmætahirslu. 

 
Það sem þarf að útvega fyrir hvern íbúa og merkja viðkomandi 

Sæng og kodda (ef möguleiki) þar sem sængur heimilisins eru orðnar gamlar og slitnar.              
Sængur og koddar mega ekki vera úr dúni þar sem það tekur mjög langan tíma fyrir þær að                  
þorna. 

2x hrein sængurföt (sængurver og koddaver). Sólvangur mun útvega lök. 

Rúmteppi og teppi ullar- eða bómullar til að hlýja sér. 

Baðhandklæði x 4 og þvottastykki í hvítum lit x 6 og í bláum lit x 6. Merkja með                  
herbergisnúmeri. 

Leirtau (t.d. glös og bolla) í íbúð.  

Uppþvottabursta, uppþvottalög og viskustykki. 

Persónulega muni, sem viðkomandi hefur ánægju af að hafa hjá sér. 

Sjónvarp (flatskjá) og/eða útvarp sé vilji fyrir því (túbusjónvörp eru ekki leyfð vegna hættu á               
íkveikju). Arkitektinn ráðleggur 40-42” sjónvörp. Heimilt er að setja upp veggfestingu fyrir            
flatskjá. 
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Nettar mumblur í íbúð.  

 

Eftirfarandi er mikilvægt að hafa í huga 

Gott væri að fara yfir þá muni og fatnað sem íbúar eru nú þegar með á gamla Sólvangi og                   
fjarlægja það sem ekki á að flytjast með yfir. Vinsamlegast takið það sem á að henda með                 
ykkur heim, ekki skilja eftir í gamla herberginu. 

Ekki þarf að merkja fatnað upp á nýtt, starfsmenn þvottahúss okkar þekkja vel íbúa hússins               
og geta notast við þær merkingar sem eru í dag. Það sem komið verður með nýtt þarf hins                  
vegar að merkja með herbergisnúmeri.  

Sé þess óskað að hafa gluggatjöld (myrkvunartjöld fylgja) þá má koma með gardínustöng og              
gardínur og hengja upp sjálf. Gera þarf ráð fyrir að veggir séu steyptir upp á skrúfur og bor. 

Sé ætlunin að koma með litla kaffivél þá bera íbúi og aðstandendur ábyrgð á því að þrífa                 
hana og koma með kaffi í hana. Að sjálfsögðu stendur til boða að fá sér kaffi frammi í                  
setustofu.  

Íbúar og aðstandendur vaska upp eftir sig í íbúðunum og ganga frá. 

Ekki ofhlaða húsgögnum, það verður að vera hægt að athafna sig með lyftara og              
hjólastóla/göngugrindur og einnig til að auðvelda þrif. Sjá má á teikningum hvernig plássið             
er með tilliti til rúms. Sólvangur áskilur sér rétt að hafna húsgögnum sem hindra              
umönnunarstörf og biðja aðstandendur að fjarlægja slíkt. 

Það má festa myndir á vegg, mælum þó með mjóum hillum til að feta á vegg sem má raða                   
myndum á. Fæst t.d. í Ikea. 

Ekki er leyfilegt að koma með gólfmottur. 

Íbúi og ættingjar bera ábyrgð á blómum sem komið er með í íbúðir. 

Íbúi og ættingjar bera ábyrgð á þeim mat sem settur er í ísskápinn og mikilvægt er að fara                  
reglulega í gegnum hann og henda því sem er ónýtt. Ættingjar bera einnig ábyrgð á að þrífa                 
ísskápinn. 

Óheimilt er að koma með túbusjónvörp sökum eldhættu.  

Sé íbúi að fara í burtu úr íbúð yfir einhvern tíma þá er hægt að óska þess að íbúð sé læst,                     
annars er almennt herbergjum ekki læst. 

Við biðjum ættingja um að aðstoða sína við að halda íbúðum hreinum og fínum og ganga vel                 
um. Það getur líka verið góð stund saman að þurrka af og laga til til að virkja athafnaþrá                  
viðkomandi. 

Læstur munaskápur er í hverri íbúð og bera íbúar eða ættingjar ábyrgð á lyklinum. Starfsfólki               
er óheimilt að geyma lykla fyrir íbúa. Þar er hægt að geyma t.d. pening og skartgripi ef                 
viðkomandi íbúi er með slíkt hjá sér.  

Ekki verður hægt að geyma peninga né önnur verðmæti hjá hjúkrunarstjórum deilda. 
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Leiðbeiningar varðandi síma, sjónvarp og nettengingar 

Hægt er að tengja sjónvarp inni í hverri íbúð tengt við loftnetsinnstungu. Túbusjónvörp eru              
óheimil vegna eldhættu og taka óþarfa pláss. 

Sé þess óskað að hafa myndlykil frá Símanum eða Sýn (Stöð 2) innan íbúðar, þá er það                 
möguleiki á kostnað viðkomandi. Sólvangur er með ljósleiðara frá Gagnaveitunni og           
internetið frá Vodafone sem þýðir að þeir sem vilja myndlykill frá Símanum þurfa að fá               
sérstakan myndlykil sem virkar fyrir þessa tæknilegu uppsetningu frá Símanum. 

Þráðlaust gestanet er í húsinu, en niðurhal á þungum skjölum, t.d. bíómyndum er óheimilt. 

Íbúar geta verið með IP síma með eigin símanúmeri, hefðbundin innstunga fyrir síma er ekki               
til staðar.  GSM sími er þó einfaldast. 

 
Við minnum á 

Heimasíðuna okkar en þar er að finna ýmsan fróðleik og upplýsingar varðandi flutninga og              
síðan verður uppfærð með nýjustu upplýsingum.  www.solvangur.is. 

Handbók fyrirtækja í velferðarþjónustu sem er hér meðfylgjandi og á heimasíðunni okkar,            
en þar er listað upp hvað það er sem er innifalið í þeirri þjónustu sem við veitum. Við mælum                   
eindregið með því að hún sé lesin vandlega til að koma í veg fyrir allan misskilning,                
sérstaklega hvað varðar það sem heimilið útvegar og hvað það er sem íbúinn á að koma með                 
sér. Allt sem við biðjum aðstandendur að koma með hér að ofan er innan þess ramma og                 
kemur fram í handbókinni að sé ekki innifalið í daggjaldinu. Ef íbúi eða aðstandendur hafa               
ekki tök á að koma með eitthvað sem við biðjum um hér að ofan, hafið þá samband við                  
hjúkrunarstjórann ykkar og það verður fundið út úr því. 

Facebook síðuna okkar solvanguraðstandendur. Það er um að gera að sækja um aðild en þar               
setjum við oft inn myndir og fréttir af viðburðum sem og tilkynningar.  

Viðbótarþjónustuna okkar sem hin rekstrareiningin okkar, Sóltún Heima, býður upp á. Við            
mælum sérstaklega með Sóltún Heimahreyfingunni okkar sem er sérsniðin og persónuleg           
styrktarþjálfun fyrir þá sem vantar aukinn styrk í fæturna. Einnig getum við létt undir með               
ættingjum með fjölbreyttri aðstoð, s.s. reglulegum innlitum, fara í göngutúra, útrétta eða            
hvað sem aðstandendur komast ekki í að sinna vegna tímaskorts. Síminn hjá Sóltúni Heima              
er 5631400 og vefsíðan er www.soltunheima.is.  

Æviágripið, sem er mikilvægt að fylla út svo við getum sinnt ykkar nánustu betur og rætt við                 
þau um það sem þau þekkja og hafa áhuga á. Eyðublaðið er á heimasíðunni undir íbúar og                 
aðstandendur og þar er hægt að fylla það út rafrænt. Eða fengið afhent á deildinni. 

Það er von okkar að sem flestir aðstandendur sjái sér fært um að koma að þessum málum með okkur                   
bæði fyrir flutningana og einnig á flutningsdeginum sjálfum. Það er erfitt fyrir íbúana að breyta um                
umhverfi og mikilvægt að hafa sína nánustu hjá sér á flutningsdegi og gott væri að koma sem oftast í                   
heimsókn fyrst eftir flutningana á meðan viðkomandi er að átta sig á breyttu umhverfi. 

Ef það vakna einhverjar spurningar, vinsamlegast snúið ykkur til starfsfólks á deildinni. 

Kærar kveðjur 
Ingibjörg Eyþórsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Halla Thoroddsen framkvæmdastjóri 
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