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                               Göteborg  

Nyhetsbrev                           
September                    

                               
OTIUM                   
 
Hej ! 
Nu är hösten här och det börjar märkas i vår trädgård, bilden ovan är från vår 
damm tagen samma kväll som vi hade korvgrillning, den 7 september. Som 
tidigare när Cattis och Maria arrangerar en festkväll ute så går det deras väg. 
Någon timma tidigare sprack det upp och vi kunde sitta ute och njuta. 
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Ni som vill gå ut på altanen kan nu ta hjälp av en elektronisk dörröppnare 
som installerats. Vill ni använda den dörren när ni ska ta Er in använder ni er 
tagg, på samma sätt som vid våra entredörrrar. 
 
Som ni säkert har märkt har vi fått renovera våra avloppsrör i källaren, till 
och från har vi på grund av detta sedan i sommars haft en lukt som har varit 
mindre trevlig. Vi har fått bila upp golvet och bytt ut delar av avloppsrören 
och det är detta som även orsakat oljud och störningar.  
 
Mörkläggningsgardiner har nu installerats på Träffpunkten så att vi kan se på 
film på ett mer tillfredställande sätt. 
 
Renovering av köken i A-huset kommer att starta i mitten av oktober, när 
och var vi startar närmare kommer varje hyresgäst få reda på när vi får den 
planen. Under cirka en vecka kommer vi inte kunna använda våningens kök 
utan få ta stöd av de andra köken på våningarna och av vårt storkök.  
 
Vi behöver Er hjälp med att märka upp förråden med ert namn, detta beror 
på att vi har upptäckt att den registrering som finns inte stämmer.  
Så vi vill ber er att märka upp ert förråd med ert namn så vi kan justera den 
registrering av förråden som är nödvändig att ha. Detta önskar vi att ni har 
gjort till den 15 oktober. 
 
Här nedan kommer fler aktiviteter att planera in i era almenackor: 
 
Fredag 6/10 kl. 18,00 Gourmé kväll  5 små  rätter. Exklusive dryck.  Endast 20 
platser.  Pris: 300 kr Det har varit på Vega och Äggården så nu är det vår tur. 
 
Torsdag den 19/10 Måltidens dag kl. 12,30 ingen kostnad för boende. Om 
närstående vill äta kostar det 125 kr. 
 
Fredag den 10/11 Mårten gås  kl. 17,00 tre rätters meny. Kostanad  inkl. vin 
350 kr. Det finns ett alternativ till svartsoppan. 
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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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