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Nyhetsbrev          september 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 
 

 
Här kommer Höstens första nyhetsbrev. Hoppas ni haft en härlig sommar. Denna 
sommar har det grillats mycket och njutits av varma sommardagar i trädgården. 
Några har haft picknick i Slottskogen och ett gäng var på Lotta på Liseberg.  
 
Vad är på G? 

• Kräftskiva på hus C fredagen den 6/10. Anslag kommer 
• 19/10 blir det Halloweenfest i Lustgården. Det kommer att berättas 

spökhistorier, maskeradtävling och skräck-quiz. Anslag kommer.  
• Varje torsdag är det allsång med Pablo på vån 5A. Kl: 16.15.  
• Vi har dragit igång med våra egna aktiviteter på huset. Några ändringar är 

gjorda. Det blir sällskapspel på 5B på fredagar och allsången är på torsdagar 
med Pablo på 5A. Det finns anslag på alla våningar och i hissen.  

 
Vi har rekryterat 4 nya undersköterskor till hus C.  

• Anna-Karin Björkberg har redan börjat på vån 4 
• Tanja Buvac vån 6 kommer 1/10.  
• Mark Blomberg vån 4 troligtvis 1/11, ev. tidigare. 
• Elisabeth Olsson vån 5B. 1/10. 
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Kallebäck: Som vi skrivit i tidigare nyhetsbrev så kommer Tre Stiftelser att ta över 
Kallebäck och Igår 19/9 flyttade första hyresgästen in på Kallebäck, idag kommer 
nästa. Vi pratade med enhetschefen Madeleine Stenqvist om hur första dagarna 
varit. Hon meddelar att det är ett glatt och oerhört engagerat gäng som arbetar, 
förtillfället i lite flyttkaos, men de planerar väl och tar en dag i taget. En rolig 
anekdot är att allt är väldigt välplanerat men en sak hade missats att köpas in, och 
det var… papperskorgar. Men även detta gick att lösa, vilken tur! 
Igår var det White Guide galan, där vi var nominerade i 3 kategorier:  
- Årets Boendechef 
- Årets seniormåltid 
- Årets Måltidschef 
 
Tyvärr kammade vi inte hem förstapriser men vi är stolta över nomineringen.  
 
Monica Berglund har i dagarna kommit ut med två olika böcker. Den ena med 
titeln "Undersköterskan - äldreomsorgens nyckelspelare" som ges ut av Gothia 
förlag. Den andra heter "Mitt framgångsrecept - en bok om ledarskap och 
utveckling inom äldreomsorgen" vilken vi ger ut i egen regi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britt-Marie Börjesson, Enhetschef Linda Engström, Enhetschef 
031 – 70 42 730 031 – 70 42 739 
britt-marie.borjesson@trestiftelser.se linda.engstrom@trestiftelser.se




