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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                         

Januari   

                                                                                   
OTIUM                  
Hej ! 
 
Nytt år här igen. Nyåret firades med bubbel och musik på Otium.  
 
 
Vi har startat upp det nya året med att fortsätta renovera köken i A-huset, 
nu är det våning två`s tur att få ett nytt och fint kök. Det medför en del stök 
och olägenhet för er som hyresgäster och vi ber om ursäkt för det. Sista 
etappen är sedan våning ett. 
 
Vi har beställt nya sängar till i princip alla lägenheter på Otium, de gamla 
kommer att kasseras. Tidsplanen  är att de nya sängar kommer hit undet 
vecka fem och vi kommer att byta ut dem i tre etapper under den veckan. 
 
Sedan den 1 december har förskrivningsrätten av nutritionsprodukter ( ex 
näringsdrycker och sondvälling)  övergått till primärvården. Detta innebär  
 



 

Per Dubbsgatan 4, 413 46 Göteborg 
w w w . t r e s t i f t e l s e r . s e 

 
 
 
 
för dig som hyresgäst att Tre stiftelsers dietist inte längre har möjlighet att 
förskriva dessa produkter utan sjuksköterskan tar istället kontakt med 
vårdcentralens dietist för detta.  
 
Vi eftersöker fortsatt representanter som vill vara med i Otiums Lilla 
Ledningsgrupp och representera A-Huset. Lilla ledingsgruppen syftar till att 
behandla de ledningsfrågor som är specifika för Otium och värnar kring 
våra koncept: Kultur, god mat i en trevlig måltidsmiljö samt den goda 
miljön. Deltagare på mötet är olika yrkes kategorier så som USk, SSK, 
vaktmästare, kock samt hyresgäster. 
 
Förslag på utflyktsmål att besöka under året mottages tacksamt av lilla 
ledningsgruppen. 
 
I nyhetsbrevet Juni 2016 informerade vi för första gången om att det 
kommit förslag om en eventuell utbyggnad Otium. Efter det har förslag 
tagits fram och  det vi i dagsläget vet kring en eventuell utbyggnad är 
detta: 
 
Det finns önskemål från Göteborgs stad om att utöka antalet lägenheter vid 
Otium. Under 2017 har förutsättningarna utretts av Lokalförvaltningen 
tillsammans med Tre Stiftelser. Utredningen visar att det finns möjlighet 
att bygga ytterligare 26 lägenheter. Modellen är LF:s nya ramprogram för 
äldreboende som innebär att lägenheterna är större och att gemensamma 
utrymmen är placerade i befintlig byggnad.  
Det är många frågor kvar att utreda: bygglovsansökan ska till 
byggnadsnämnden, investeringsberedningen ska tillstyrka planen och 
Örgryte /Härlandas nämnd samt styrelsen ska  godkänna den.  
Om allt går som vi önskar byggstart 2019 och inflyttning 2020. 
 
När vi får ytterligare besked i ärendet kommer vi att informera er löpande. 
Befintliga ritningar på förslaget finns att hämta på Maria och Marias 
kontor. 
 
Sedan i maj månad har vi på Otium haft sammarbete med företaget ung 
omsorg. Varje vecka kommer ungdommar hit och anordnar aktiviteter med 
hyresgäster på otium. Den utvärdering som skett visar på väldigt positiva  
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omdömmen. Vi skulle mycket gärna vilja ta del av både hyresgästers som 
närståendes syn på hur ni har upplevt sammarbetat med ung omsorg. Ni får 
mycket gärna återkomma med era synpunkter. 
 
 
Så här skriver ung omsorg själva om varför deras verksamhet finns: 
 
Tanken är att de äldre trots sina funktionsnedsättningar ska kunna ha en 
aktiv fritid och att vi skapar möten över generationsgränserna.  
Målet är att skapa en social samvaro där de äldre kan berätta om tiden före 
mobiltelefoner och datorer, och de unga kan ge sin syn på hur livet som 
ung ser ut idag.  
Våra ungdomar ersätter aldrig den ordinarie personalens  
arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det 
lilla extra. Vi finns snarare till för de äldre som inte har närstående och 
barnbarn som har möjlighet att hälsa på. Vi blir de äldres kontakt med den 
unga generationen. 
 
Bifogar vårens cirkelprogram med nyhetsbrevet, och vill flagga om Tre 
stiftelsers filmfestival som går av staplen 31 januari-1 februari. Program 
finns att hämta på träffpunkten. 
 
 
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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