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Nyhetsbrev mars 2018 
Änggårdsbacken Hus C 
 

Meddela oss din eller annan anhörigs mailadress för att få nyhetsbrevet på mail. 
Synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet skickas till: monica.berglund@trestiftelser.se 

Vi uppskattar dina synpunkter! 
Per Dubbsgatan 4a, 413 46 Göteborg 

www.trestiftelser.se 

Mars är vårens månad och nu fylls rabatterna med snödroppar. Ett annat 
vårtecken är att Stiftelsens trädgårdsmästare är tillbaka. Nu väntar vi in lite 
varmare väder så är nog hönsen snart på ingång.  
 
Vad är på G?  

• 29/3 är det påskmys i trädgården. Håll utkik efter anslag 
• 19/4 då serveras det aftenoon tea i Adam & Eva- Anslag kommer.  
• Förhoppningsvis kommer hönsen under april månad och då hälsar vi dem 

välkomna med en inflyttnings- och namngivningsfest.  
• Påminner om att Pablo spelar varje torsdag på våning 5A klockan 16.15 på C-

huset.  
 
Under våren/sommaren kommer tvättstugorna i C-huset att renoveras. 
Återkommer med mer information när vi vet exakt startdatum. 
 
Vi vill påminna om socialstyrelsens enkät - vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
2018 - som skickas till er under mars-månad. Det är viktigt för oss och vårt framtida 
arbete här på C-huset att ni svarar på den. Era svar lägger grunden för vår 
verksamhetsplan 
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Monica Berglund, direktören på Tre Stiftelser, vann pris som årets Hälsofrämjande 
chef 2018 på Chefsgalan i Stockholm. Stort Grattis! 
 
Jag, Linda Engström, har valt att avsluta min anställning på Tre Stiftelser och slutar 
i mitten av maj. Det har varit otroligt härligt att arbeta här hos er! Stort tack för 
den här tiden! 
 
Avsluta detta brev med härliga bilder från Brunchen på vån 6 & 
tunnbrödsbakningen på 5B.  
 

                    
 

 

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britt-Marie Börjesson, Enhetschef Linda Engström, Enhetschef 
031 – 70 42 730 031 – 70 42 739 
britt-marie.borjesson@trestiftelser.se linda.engstrom@trestiftelser.se 
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