
Fundargerð Notendaráðs Félagsstarfs Gerðubergi 6. fundur 

haldinn 28. apríl 2014 kl. 15.00 í Háholti Gerðubergi. 

 

Mættir voru:, Sigurbjörg Þórðardóttir, Ágústa Hjálmtýsdóttir, Sigurður Már Helgason, 

Þorbjörg Einarsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Anna K. Bjarna starfsmaður. Einnig sat 

fundinn leigjandi í Fagrabergi sem kom óvænt. Fjarverandi voru Erla Hallgrímsdóttir, 

Hafsteinn Sigurðsson og Vigfús Guðmundsson. 

 

 

1. SMH sagði frá manni í hjólastól sem hann hafði hitt á ferðinni fyrir utan Fagraberg. Sá 

maður hafði sagt honum frá því að hann hafi fengið slæmar móttökur í einni 

Félagsmiðstöðinni. Honum var sagt af starfsmanni þar að sá staður væri eiginlega ekki 

fyrir fatlaða. SMH fór með viðkomandi í kjölfarið og sýndi aðstöðuna í Gerðubergi og 

bauð hann velkominn.  

 

Fundarmenn voru sammála um hve mikilvægt sé að taka vel á móti öllum og að gera 

öllum ljóst að félagsstarfið sé opið fyrir alla. 

 

2. ÁH ræddi um prjónakaffi og hvenær skipulagt starf hættir í sumar, en hægt verður að 

koma í opna stofu í allt sumar. 

 

3. Rætt um þá sem eru félagslega einangraðir og sagði SMH frá einstakling sem kom á 

vegum verkefnis sem stýrt er af deildarstjóra heimaþjónustu. Sá einstaklingur kemur í 

starfið á miðvikudagsmorgnum og eru miklar jákvæðar breytingar á viðkomandi. 

 

4. Lagt fram fréttabréf Félagsstarfsins í Gerðubergi en því er dreyft í Fagraberg og liggur 

frammi við upplýsingatöflu. SMH kom með tillögu um að dagskrá og fréttabréf lægju 

uppi á kaffihúsi og á öðrum stöðum eins og Sundlauginni. AKB fer í málið. 

 

5. AKB sagði frá fyrirhuguðum púttvelli  og gróðurreit við húsið og óskaði eftir aðstoð 

við verkefnið t.d. við að fá gefins timbur í verkið og stóla og borð við tengibyggingu. 

SMH ætlar að ath. með nokkra staði varðandi timbur. Gestur fundarins ætlar að 

aðstoða og jafnvel að smíða borð ef timbur fæst. SG ætlar að taka upp umræður um 

púttvöll á næsta húsfundi Fagrabergs, og ath. hvort áhugi sé fyrir því að hafa púttvöll á 

þeirra lóð og vera með samstarf. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið um kl. 16.00. Næsti fundur áætlaður 21. maí n.k. 


