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Nyhetsbrev     september 2017 
Änggårdsbacken Hus B 

Meddela oss din eller annan anhörigs mailadress för att få nyhetsbrevet på mail. 
Synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet skickas till: monica.berglund@trestiftelser.se 

Vi uppskattar dina synpunkter! 
Per Dubbsgatan 4b, 413 46 Göteborg 

www.trestiftelser.se 

Vart tog sommaren vägen? Tiden springer på och nu är vi redan inne i september. 
Vi hoppas att vi har flera härliga höstdagar framför oss, och om inte annat så har vi 
både solrummet att tillgå men också växthuset i trädgården. Ni anhöriga och 
vänner tillsammans med hyresgästerna har full tillgång till att låna och använda 
både solrum och växthus om ni önskar. 
På Änggårdsbacken hus B är vi i full gång med höstens aktiviteter och ser fram 
emot en spännande höst. 

Vad är på gång?  
Den 21 september är det internationella Alzheimerdagen, vi har haft besök av GP 
som har intervjuat både personal, enhetschefer, anhöriga och en hyresgäst kring 
hur vi på Tre Stiftelser arbetar med demensomsorg och frågor inom demens, hur 
det är att bo på Tre Stiftelser och på Änggårdsbacken Hus B. Artikeln kommer ut i 
GP den 21 september, missa inte detta. 

Vill tacka för ännu en fantastisk och lyckad grillfest, vilken stämning trots att vi var 
lite oroliga för väder och vind. Men vi hade tur och tillsammans med gott sällskap 
och god mat så blev det en härlig augustikväll. (bifogar bild) 
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Vi har haft en del strul med de nya postfacken nere i entrén på våning 2, dock inte 
alla lådor utan endast vissa få. Nu är detta åtgärdat och alla postlådor skall fungera 
utan problem. Är det så att ni som anhöriga önskar ta hand om posten direkt och 
önskar tagg så ta kontakt med kontaktperson antingen Jessica eller Lotta, så 
ordnar vi detta.  
Under hösten kommer det en hel del aktiviteter, så som kräftskiva, oktoberfest, 
danskväll och nobelfest, så vi vill slå ett extra slag för att ni har extra koll på alla 
affischer som sätts upp, så att ni inte glömmer att anmäla er, vi kommer att 
försöka påminna er så gott vi bara kan.  
Kräftskivan är först ut och går av stapel den 21 september. 
Sista dagen för anmälan är 16 september och kostar 295kr/person, betalas nere i 
lustgården, alternativt kan ni pratar med personalen på våningen så får ni hjälp 
med betalning. Hoppas vi ses för ännu en trevlig kväll. 
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat: 
21/9 Kräftskiva 
19/10 Oktoberfest 
16/11 Danskväll med snacks 
7/12 Nobelmiddag 
 
Har ni en mejladress som ni inte gett till oss så gör gärna det så mailar vi ut 
nyhetsbrevet i fortsättningen. 
 
Har du några synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet?  
Skicka e-post till direktör monica.berglund@trestiftelser.se  
alternativt till verksamhetschef maria.uden@trestiftelser.se 
Vi uppskattar dina synpunkter!          
 

Med vänliga hälsningar 
 
Jessica Börjesson, Enhetschef Lotta Forsén, Enhetschef 
031 – 70 42 729 031 – 70 42 720 
jessica.borjesson@trestiftelser.se lotta.forsen@trestiftelser.se 
 
Ansvariga sjuksköterskor: 
Sara Nylén våning 2-3 och 4A 
Elisabeth Andersson våning 5 och 4B 
Signe Bigestans våning 6-
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