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Då närmar sig detta år sitt slut, tänk vad tiden går fort! Det har varit ett 
händelserikt år och vi ser tillbaka på detta år med stolthet och med många 
härliga utmaningar som vi har tagit oss an. Vi vill passa på att tacka er 
anhöriga och medarbetarna för ett mycket gott samarbete och härligt 
engagemang! Och vi ser fram emot ett nytt spännande och utmanande 2018. 
 
För kännedom så har vi över jul och nyår en förstärkt bemanningen för att 
kunna erbjuda en stämningsfull tid. Jessica har semester i mellandagarna och 
då är Lotta i tjänst. Jessica är sedan åter och då går Lotta på semester i 
början av januari. 
 
Vi vill tacka alla för en trevlig anhörigträff där många av er kunde delta, det 
är alltid lika trevligt att fira in julen och december månad tillsammans; 
personal, hyresgäster och anhöriga.  
Vi har fått parkeringskorten för 2018, så ring och boka tid med Jessica eller 
Lotta så kan ni komma och hämta dem på vårat kontor. Alt. Fånga oss på 
plats om vi finns tillgängliga.  
 
Vi vill även passa på att hälsa nya enhetschefen Ylva Johansson välkommen 
till Änggårdsbacken Hus B, hennes första dag är den 8 januari och kommer 
närmast från Varberg och äbo därnere men har också arbetat i Göteborgs 
stad. Jessica kommer att vara kvar till slutet av januari då hon går på sin 
ledighet. Välkommen Ylva!.  
 
Vad är på gång?  
 
20/12 Mervetarna – tema julens traditioner. 

  Nyhetsbrev 
 December 
        

         Änggårdsbacken hus B 
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22/12 Smak och prat – chokladprovning  
 
Vill påminna att om man vill äta julbord på julafton tillsammans på våningen 
så ni varmt välkomna! Anmälan senast 20 december till våningen. Kostnad 
200 kr som ni betalar i Restaurang Lustgården.  
 
Nyårsafton – Vi firar in det nya året tillsammans i hedlundssalen kl. 14.30, 
musikunderhållning med Trio Pianissimo, nyårsdikten läses upp och det 
bjuds på bubbel, tilltugg och snacks. (bifogar inbjudan) 
 
Vi bifogar här träffpunktens jul- och nyårs schema, om ni önskar att följa med 
på en aktivitet så är ni välkomna.  

 

Sist men inte minst önskar vi alla från Hus B en God jul och 
ett Gott Nytt år! 

 
Har ni en mejladress 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  
Vi uppskattar dina synpunkter!                                                                                              
 
Med vänliga hälsningar  
Jessica Börjesson          
Enhetschef 
Tel: 031-7042729  
Mail: jessica.borjesson@trestiftelser.se 
 
Lotta Forsén 
Enhetschef  
Tel: 031-7042720  
Mail: lotta.forsen@trestiftelser.se   
 
Ansvariga sjuksköterskor: 
Sara Nylén våning 2-3 och 4A 
Elisabeth Andersson våning 5 och 4B 
Signe Bigestans våning 6-7 
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