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Vad har hänt?  
Nu har alla hyresgäster flyttat in och vi har inga lediga lägenheter! Vi är nu 
”fullt hus” och håller på och försöker lära känna alla nya hyresgäster.  
Ni anhöriga kommer inom kort att bli kontaktade för att boka in ett 
välkomstsamtal, det är ett samtal där hyresgäst, ni, kontaktperson, 
sjuksköterska och enhetschef träffas för att följa upp hur första tiden har 
varit och hur vi ska planera framåt.  
 
Lite praktiska saker:  
Fungerar inte era taggar, eller vill ni ha fler? Kontakta enhetschef Madeleine.  
Igår fick vi nya telefoner, de vi hade tidigare var enbart tillfälliga. Detta 
innebär att vi även har fått nya telefonnummer!  
B-sidan samt lägenheterna 1409, 1410, 1416, 1412; får gärna ringa detta 
nummer i första hand 031-395 3020. 
C-sidan samt lägenheterna 1411, 1413, 1414, 1415; ringer i första hand följande 
nummer 031-395 3030. Det är även uppdaterade telefonnumren utanför 
entréerna.  Sjuksköterska Anki har nytt nummer: 031-395 3040 samt 
enhetschef Madeleine har nytt nummer: 031-395 3010 
 
I onsdags hade vi vår första träning med PT (personlig tränare). Det var 
fantastiskt bra! 7 hyresgäster samt 7 personal var med på denna träning som 
leddes utav den grymma PT:n Petra. Vi kommer träna 9 gånger till, nästa 
tillfälle blir 17/11 kl 14.00.  
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Varje torsdag åker vi till Änggårdsbacken för att gå på en aktivitet 
som heter GoBow. Det är dansträning som leds utav ungdomar. Detta har 
varit väldigt uppskattat utav hyresgästerna. Vi åker två hyresgäster varje 
gång. Tipsa oss gärna om ni tror er anhörig vill testa på detta.  
 
Idag, fredag 10/11, är det trerätters Gåsa-middag (Mårten Gås) på Otium. Vi 
har tre hyresgäster plus anhöriga som åker på detta, ska bli spännande att 
höra hur de har haft det.  
 
Vad är på G ?  
Påminner om Anhörigträffen som går av stapeln 22 november kl 16.30. Har ni 
inte anmält er – gör detta snarast!  
 
Kulturombuden på enheten håller just nu på att göra en inventering utav 
vilka aktiviteter/intressen hyresgästerna har, allt för att vi ska ha aktiviteter 
som är anpassade efter intressen. Vi gör också en inventering vilka 
”talanger” vi som personal har, så det blir hanterbart.  
 
Tre Stiftelser har båda facebook konto (Tre Stiftelser) samt instagramkonton 
(tex tre_stiftelser_kultur_enhet). Följ oss gärna där. Där kommer det upp 
saker som händer/har hänt hos oss.  
 
1 december kl 14-16 kommer vi ha en officiell invigning utav verksamheten. 
Då kommer bland annat direktör Monica Berglund och representanter från 
styrelsen. Ni är varmt välkomna, ingen föranmälan krävs.  
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
Bifogar ett axplock utav aktiviteterna som sker varje vecka.  
 
Afternoon The 16/11 kl. 15:00 på Vegahusen 
Vi kommer åka dit på en utflykt, anhöriga som vill följa med?  
 
Nobelmiddag 7/12 kl. 17:00 
Detta är något ni inte får missa! En fantastik tillställning på Änggårdsbacken i 
den fina Hedlundssalen. Mer info om Nobelfetsen kommer. Föranmälan 
krävs. Anhöriga är mer än gärna välkomna att delta.  
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Vi har planer för adventsmys där vi mer än gärna bjuder in  
anhöriga söndag 3 december samt att vi ordnar en egen liten  
nobelfest söndag 10 december. Vi återkommer med separat  
inbjudan. 
 
Vi har en Vänförening som ni gärna kan bli medelammar i, mer info om den 
finns i den gröna välkomstmapp  ni fick vid inflytt.  
 

 
Har du några synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet?  
Skicka e-post till direktör monica.berglund@trestiftelser.se  
Vi uppskattar dina synpunkter!                                                                                              
 
Med vänliga hälsningar  
 
Madeleine Stenqvist          
Enhetschef  
Tel:0702539223  
Mail: madeleine.stenqvist@trestiftelser.se 
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