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Vad har hänt?  
Vi har haft det fullt upp, precis som man ska ha det i jultider, med bland 
annat invigningen utav Tre Stiftelser Kallebäck 1 december, luciafirande på 
Änggårdsbacken och andra utflykter. På invigningen visade vi ett bildspel 
som vi gjort som jag bifogar, detta måste ni se!  
 
Nu har våra två vårdhundar Dogge (Elina Anderssons hund) och Luna (Tina-
Viola Nilssons hund) kommit igång med sina praktiker och är här och arbetar 
då och då. Det sitter uppe informationslappar i hissarna när de är här. 
Hundarna har uppskattas mycket utav hyresgästerna som har kelat, lekt och 
gått på promenade med hundarna. Här är en reflektion från Elina efter en 
dags praktik:  
”helt underbart hur tydligt det är att ett snabbt möte med en hund ändrar fokus och gör dig 
på gott humör! 
Det handlar för hyresgästen om socialt samspel, fysisk aktivitet/träning, finmotorik, 
kommunikation, minnesträning, koordination, språk och tal, problemlösning, kognitiv 
träning, avleda smärta, sinnestimulering, adl träning, koncentration, visuell perception, 
självkännedom. Där vi som vårdhundsförare direkt kan bidra med att stärka hyresgästernas 
KASAM (känsla av sammanhang) på ett roligt och annorlunda sätt är” 
 
Varje torsdag har vi åkt 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. Nu har de börjat komma till oss 
och uppträda torsdagar 16.15 delta gärna. 
 
Vi har haft störningar i telefonin i veckan som varit. Vi kan stundtals  
inte ringa ut eller ta emot inkommande samtal. Det är såklart  
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felanmält och Tele2 med leverantör arbetar med det.  
Sjuksköterskan Ankis telefon är det något fel på då den stänger av  
sig mitt under samtal. Detta är också felanmält.  
 
Vi tar nu julpaus från Personlig Träning (PT) med Petra, hon kommer dock 
tillbaka redan vecka 2 igen och kör på. Petra hälsar att både hyresgäster och 
personal är fantastiskt grymma på träningarna och ser fram emot nästa år!  
 
Vad är på G ?  
 
Nytt för nästa år är att vi kommer starta anhörigcirklar. Upplägget är inte 
helt spikat och kan komma att ändras efter deltagarnas önskemål. Träffarans 
intervall kommer vara ca en gång var 5e vecka på eftermiddagen.  Om man 
är intresserad utav detta så kommer man som anhöriga att träffa andra 
anhöriga som har närstående som bor på Tre Stiftelser Kallebäck. Cirkeln 
leds utav personal Marika Lunnan och ni kommer prata/reflektera om olika 
teman. Självklart bjuds det på fika. Anmäl ert intresse till mig om ni vill delta. 
 
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.  
 
Vi har en Vänförening som ni gärna kan bli medelammar i, mer info om den 
finns i den gröna välkomstmapp  ni fick vid inflytt.  
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
 
Under jul- och nyårshelgen kommer vi ha vårt vanliga cirkelprogram som 
bland annat sitter i hissarna. 
Julfirande sker på våningen likaså nyårsfirande! 
 
Sist men inte minst vill vi önska er all en riktigt God Jul och 

ett Got Nytt År! 
 

 
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          
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Enhetschef  
Tel:0702539223  
Mail: madeleine.stenqvist@trestiftelser.se 
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