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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                         
Oktober    

                                                                                  
OTIUM                   
 
Hej ! 
 
Den vackra hösten är här och i några dagar fick  vi  sommar med sol och 
varma grader. 
 
På Otium har vi nu under ngt år provat flera robotdammsugare i våra 
kollektiva utrymmen med gott resultat.  
 
Vi har nu möjligheten att erbjuda  er att prova en robotdammsugare i era 
lägenheter, är ni intresserade,hör i så fall av er till någon av oss.   
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Förra veckan uppmärksammade kulturombuden pumpan. Hyresgäster och 
Kulturombud bakade pumpakaka och åt en mustig pumpasoppa. 
                                                                                                      
                                       

                  
  
Den 13 oktober hade vi en Gourmetkväll med kockarna från Otium 
Det var vår tredje gourmetkväll med skördefest som tema.  
Menyn har komponerats av Maria Forsell som är en av våra två duktiga 
kockar på Otium. De  bjöd på en härlig höstmeny.  
 

Meny 
Rotsellerisoppa med örtolja, parmachips och rågflarn 

Liten Kantarellpaj med Västerbottenost serveras med viltkorv och 
rödlökschutney  

Rödbetssorbet med svartpeppar och timjan serveras med fetaostcreme och 
kanderade valnötter 

Tjälknöl på älg, rostade svartrötter, syltad squash och pumpakroketter, 
rödvinsreduktion 

Chokladmedaljong med frukt, nötter och frön 
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Bilaga skickas med ifrån Tre Stiftelsers vänförening 
 
Här nedan kommer fler aktiviteter att planera in i era almenackor: 
 
Måltidens dag med Håkan Thörnström 
Den 19 oktober ska vi fira Måltidens dag och denna gång med Håkan 
Thörnström den välkände Göteborgskrögaren. Håkan Thörnström började 
sin karriär på Park Aveny i Göteborg som femtonåring då han erbjöd sig att 
jobba gratis en sommar. Fem år senare var han med i kocklandslaget som 
yngste medlem. Håkan var sedan medlem i kocklandslaget under 8 år. Han 
har även suttit med som domare i Årets Kock under 10 år. Håkan arbetade på 
hotell Panorama och på restaurang Parantes innan han 29 år gammal 
öppnade Thörnströms kök. Thörnströms kök har idag en stjärna i Guide 
Michelin. Håkan har även vunnit Kockarnas Kamp och synts frekvent i tv. Det 
ska bli väldigt roligt att få ha honom som gästkock på Tre Stiftelser. 
 

 
 
Torsdag den 19/10 Måltidens dag kl. 12,30 ingen kostnad för boende. Om 
närstående vill äta kostar det 125 kr. 
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Fredag den 10/11 Mårten gås  kl. 17,00 tre rätters meny. Kostanad  inkl. vin 
350 kr. Det finns ett alternativ till svartsoppan. 
 
Har ni en mailadress 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 eller ta kontakt 
med oss. 
Vi uppskattar dina synpunkter! 
 
Med vänliga hälsningar  
           
Maria Lundin  Maria Tid 
Enhetschef Enhetschef 
Tel: 031-70 42 780 Tel: 031-70 42 789 
maria.lundin@trestiftelser.se maria.tid@trestiftelser.se  
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