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Dagarna flyr, jul blev till nyår, som blev till trettondagen och snart hägrar redan februari 
månad! Ett nytt år som bjuder på nya utmaningar men också möjligheter. På Tre Stiftelser 
fokuserar vi just på möjligheter, vad vill jag göra med min tid? Vad ger mig meningsfullhet 
i min vardag? Om ni har några nyårslöften som ni vill infria, prata med er kontaktperson 
om hur vi kan hjälpa er förverkliga dessa!  
 
Aktiviteterna med nytt schema är i gång. Varje månad kommer vi dessutom ha andra 
möjligheter att träffas under festliga förtecken; redan imorgon onsdag är det pubkväll på 
Café Ärtan med livemusik. Med start kl. 17:30 kan du träffa dina grannar, ta en öl eller vin, 
äta tilltugg och ha trevligt.  
Den 26 februari har personalen planerat i en spadag med start klockan 16 och vill du 
svänga de lurviga åker du upp till den uppskattade Valentindansen som går av stapeln 14 
februari på Änggårdsbacken. Mer festligheter är inplanerade men vi tar dem allteftersom 
det blir aktuellt.  
 
För er som ännu inte kvitterat ut ett parkeringstillstånd så har vi fått de nya för 2018. 
Återigen ska papper skrivas underhos oss enhetschefer. Parkeringstillstånden gäller som 
vanligt innanför den lilla parkeringsplatsen på Vegagatan 55. Ni har påtalat bristen på 
parkeringsplatser och vi undersöker nu möjligheten att närstående ska kunna parkera på 
Jungmansgatan men detta är inte klart ännu och vi återkommer i frågan.  
 
Vi har fått frågan kring hur man gör med gäster och mat, kan man bjuda på mat på 
våningen? Svaret är nej. De portioner lunch och kvällsmat som kommer till våningen är 
räknade och avsedda för våra hyresgäster. Gäster får gärna köpa mat på  

  Nyhetsbrev 
  Januari Vega hus A   
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Café Ärtan alternativt hämta mat från någon av de fantastiska restauranger  
som finns i närheten. Fika har vi på våningarna och det bjuder vi gärna på.  
 
Basplaceringsarbetet och nya scheman ska nu införas på våning 5.  
Det arbetet påbörjas med en halv planeringsdag 5 februari ihop med  
personalen. För er hyresgäster kan det innebära att ni får byta kontaktperson, men det är 
inte säkert. Vår målsättning med förändringen är att ni ska få en kontinuitet i vilka i 
personalen som hjälper er.  
 
Vi enhetschefer har nu gjort en planering inför 2018. Det vi ledsamt  
konstaterade från föregående år var att vi träffade er hyresgäster alldeles  
för sällan! Därför har vi inför 2018 redan lagt in 4 tillfällen då vi ska ses tillsammans, varav 
två gånger som även närstående är inbjudna. Vi tänker att vi på dessa tillfällen pratar om 
sådant som berör er på våningarna och på Vegahus A.  
Vi kommer att skriva upp dessa tillfällen på ett separat papper som vi lägger i era postfack 
utanför lägenhetsdörren. Vi kan dock för anhöriga skriva att de är välkomna; 
 
Våning 3 24 april kl.17-19 och 25 september kl. 17-19 
Våning 4 25 april kl. 17-19 och 26 september kl.17-19 
Våning 5 26 april kl.17-19 och 27 september kl.17-19 
  
Vi skulle vilja be alla att se över sina förråd i källaren. Har alla skrivit namn på? Ligger det 
saker utanför era förråd som tillhör er? Vi ska göra en städning av källaren och då kommer 
saker utan ägare att forslas bort.  
 
 
Innan vi avslutar för denna gång vill vi med stor fanfar gratulera Sonja på våning 4 som 
idag fyller fantastiska 102 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 
031-704 26 30  031-704 26 39 


