
Reglubundið eftirlitReglubundið eftirlitReglubundið eftirlitReglubundið eftirlit
Málsnúmer:  2019120143
Búið til:  12/11/2019
Eigandi skjals:  Harpa Lind Björnsdóttir

Dagsetning ferðar: 12/09/2019

Fulltrúi HER: Harpa Lind 
Björnsdóttir/BV/RVK/IS

Tilefni skýrslu: Reglubundið eftirlit
Fyrirtækjaflokkur: 85.32.4 Félagsmiðstöðvar

Tími ferðar: 15:10 - 15:25

Fulltrúi HER sem fór með:

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Félagsmiðstöðin Tónabær, 

ÍTR
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Safamýri 28
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings: 20010159

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökumSkýringar á hugtökumSkýringar á hugtökumSkýringar á hugtökum ::::
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni .

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar , umhverfisverndar og öryggis.

    AthugasemdirAthugasemdirAthugasemdirAthugasemdir ::::

Reglubundið heilbrigðiseftirlit í fylgd Ægis. Húsnæðið var 
skoðað með tilliti til umgengni, viðhalds, þrifa og innivistar 
(rlg. 941/2002 um hollustuhætti).
Skoðuð voru þau herbergi sem unglingar nota í sínu 
félagsstarfi.

Húsnæði
Búið er að innsigla skrifstofurými sem frístundamiðstöðin 
Kringlumýri var áður með vegna skemmda á húsinu. 
Skipt var um loftklæðningu sem bætti að sögn loftgæði.
Heilþrif voru framkvæmd á húsniðinu í september vegna 
framkvæmda sem höfðu staðið yfir.
Salerni fyrir fatlaða til staðar. Uppfyllir kröfur. 

Athugasemdir



Starfsmannasalerni er á neðri hæð og er deilt með 
starfsmönnum frístundaheimilisins Álftabæs.
Eldhús er sameiginlegt með frístundaheimilinu Álftabæ.
Hitastig var mælt í kæli Tónabæjar og var það í lagi.
Fram kom að stundum er bakað með börnum þegar 
félagsmiðstöðin er opin yfir daginn.

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík . Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits  
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir: 4
Matvæli: 4
Mengunarvarnir: Á ekki við
Heildareinkunn: 4

Niðurstaða eftirlits


