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Idag skrider Lucia in med ljus i hår och bjuder på skönsång med sina tärnor, stjärngossar 
och en och annan pepparkaka. Lucias intåg är ett tecken på att Julen står för dörren. Det 
har varit underbara dagar med snö, vi har bjudits på vita, glittriga vyer från Slottskogen 
där barn med glädjetjut åkt pulka vid Plikta. Personalen har smyckat våningarna med 
julgran och pynt och vi har fått njuta av julmingel på våning 3 och 4 och idag bär det av på 
våning 5. Vi har fantastisk personal som dukar upp med gröt, skinkmacka och glögg med 
godis. Förra veckan bjöds även personalen på välförtjänt julbord, även tomten tog sig tid 
att komma till oss och dela ut paket till alla.  
 
På julafton finns möjlighet för anhöriga att äta jullunch på våningarna, mot betalning på 
Café Ärtan. 200 kronor kostar detta och sista dagen att betala är idag 13 december.  
 
Söndag 17 december kommer Cappella Cordealis för 17:e året i rad och håller konsert i 
Vegasalen. Konserten börjar kl. 11:30.  
  
Nyårsafton kl. 16:00 kommer Trio Pianissimo till Café Ärtan och bjuder på skönsång samt 
läser upp nyårsdikten. Det bjuds bubbel och tilltugg.  
 

  Nyhetsbrev 
 December Vega hus A   
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Vi har fått nya parkeringstillstånd för 2018, återigen ska papper skrivas under 
hos oss enhetschefer. Parkeringstillstånden gäller som vanligt innanför den  
lilla parkeringsplatsen på Vegagatan 55.   
 
I dagarna skriver vi verksamhetsplan för 2018 och vi kommer som vanligt att 
fokusera på hur vi förbättrar våra koncept; mat, miljö, aktiviteter och 
kompetensutveckling. Vi tittar också på resultaten från Öppna Jämförelser, som vi 
nämnde i vårt förra nyhetsbrev för att förbättra och bibehålla områden ni hyresgäster 
svarat på. Och i vår plan ska vi också få med punkter som våra medarbetare tar upp i 
medarbetarenkäten och på systematiskt miljöarbete. På så vis försöker vi få med allas 
önskemål om förbättringar. I ledningsgruppen på Tre Stiftelser har vi, som ett led i 
förbättringsarbetet, beslutat att börja med kollegial kontroll av varandras verksamheter. 
På så vis kan vi hitta bra exempel hos varandra för att ta till oss i verksamheterna.  
Vi vill dock skryta lite och berätta att vi har bra resultat inom många områden och vi stolta 
över att arbeta här på Vegahus A!  
 
Under julen och det nya årets start kommer en av oss enhetschefer finnas på plats på 
vardagarna.  
 
Vi vill tacka er alla för ett fantastiskt 2017!  
 

Vi önskar er alla en fröjdefull jul och ett gott nytt år! 
 
 
Synpunkter, både ris och ros, skickas e-post till monica.berglund@trestiftelser.se  
Vi uppskattar era synpunkter! 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Elisabeth Jademyr och Minna Dufva 
 

 
 

Elisabeth Jademyr 
031-704 26 30 
elisabeth.jademyr@trestiftelser.se 

Minna Dufva 
031-704 26 39  
minna.dufva@trestiftelser.se 


