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Nyhetsbrev       september 2017 
Vegahusen B och C 
 Nu är sommaren över för i år och inte blev det mycket till bra sommarväder men 
det har i alla fall varit så att vi har kunnat vara ute. 
Lite förändringar har det skett bland personalen (både sjuksköterskor och 
undersköterskor) på B- och C-husen. Resultatet av detta blir att ni under hösten 
kommer att träffa på nya ansikten på våningarna. 

Torsdagen den 14 september kom Stinsen med sitt tåg och hämtade upp 
hyresgäster från Vegahusen för en rundtur i Slottsskogen, Masthuggskyrkan och 
Linné. Detta var mycket uppskattat så det blir en repris våren 2018 med ny tur. 

Kommande aktiviteter: 
20/9 Kräftskiva 
6/10 Vinprovning 
12/10 Oktoberfest 
16/11 Afternoon The 
Anslag om aktiviteterna kommer att sättas ut i 
hissarna och på våningarna 
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Solhörna på Träffpunkten 
Sollamporna ger värme, ca 27grader. Här 
kan du sparka av dig skorna, sätta dig 
bekvämt tillrätta i en av solstolarna, du hör 
vågskvalp och fågelkvitter och förnimmer 
en sval havsbris.  
 
 

 
 
 
Surfcafé      
På måndagar klockan 12:00-12:45 har vi 
Surfcafé i Biblioteket på Vegahusen.  På 
surfcaféet är du välkommen som har en 
egen surfplatta och kan grunderna men 
behöver stöttning. Även du som är 
nybörjare är hjärtligt välkommen. Du får 
låna en iPad och vi kommer lära ut 
grunderna i användandet av en iPad.  
Vill du veta mer? Tag kontakt med Rosita 
på Träffpunkten      
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britta Schröder, Enhetschef Susanne Landhage, Enhetschef 
031 – 70 42 610 031 – 70 42 619 
pia.thulin@trestiftelser.se susanne.landhage@trestiftelser.se 
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