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Nyhetsbrev        november 2017 
Änggårdsbacken Hus C 
 

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 4c, 413 46 Göteborg 

www.trestiftelser.se 
 

Förra årets nyhetsbrev i november började med ”kylan är här och första snön har 
fallit”. Så kan vi inte börja detta brev.  Idag är det 9 grader och strålande sol. Det är 
härligt med skrispig blå himmel och skiftande färger i naturen. Höst och vinter 
innebär mycket mys och levande ljus. Filmkvällar & julbak. Sovmornar och 
långfrukostar. Göra snölyktor och lyssna på julmusik. Detta står även på schemat 
hos oss på huset.  
 
Vi måste tyvärr ändra dag på adventsfikan då det redan var bokat i Hedlundssalen. 
Nytt datum är 18/12 Kl: 17–19.30. Vi börjar med information mellan 17-18, efter det 
blir det adventsfika. Glöm inte att anmäla er till Linda eller Britt-Marie om ni kan 
närvara. Senast 6/12.  
 
Det sker mycket runtom på Tre Stiftelser alla adresser. Vi vill belysa hur mycket vi 
gör dagligen för hyresgästerna. Tre Stiftelser har 3 st instagramkonton och ni är 
varmt välkomna att följa oss! 
tre_stiftelser_kultur_enhet 
tre_stiftelser_traffpunkter 
tre_stiftelser_kockar 
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Vad är på G? 
• 8/12 då är det dags för den underbara Nobelmiddagen. Anslag med meny och pris 

kommer inom kort.  
• 13/12 kl: 11.30, då kommer Nordhemsskolan och lussar för oss.  
• 15/12. Julkonsert i Hedlundssalen kl 14.30.  

 
På varje våning finns det en Ipad som är till för våra hyresgäster. Det är bara att använda. Ipaden 
har många olika appar att välja mellan. Ni kanske vill läsa tidningen, spela schack, kolla på film, 
ringa videosamtal till nära och kära. Be gärna personalen om hjälp. Vi erbjuder även Ipad-kurs i 
träffpunkten.  
Robotdammsugare är beställt till varje våning. Även dessa är till ert förfogande om ni vill låna. 
Vi avslutar detta brev med bilder på vad som hänt sedan sist.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar          

Britt-Marie Börjesson    Linda Engström 

Enhetschef   Enhetschef 

Tel: 031-70 42 730   Tel: 031-70 42 739 

britt-marie.borjesson@trestiftelser.se                linda.engstrom@trestiftelser.se
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