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Nyhetsbrev mars 2018 
Kallebäck 
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Vi uppskattar dina synpunkter! 
Stenungsundsgatan 19, 416 74 Göteborg 

www.trestiftelser.se 

Vad har hänt?  
Vilka fantastiska frukostar och måltider vi har nu mera!  
 

• Till mellanmål får hyresgästerna dagligen fruktsallad, smoothies, snittar, 
eller nybakat. Inte en kopp kaffe med en torr kaka.  

• Frukostarna består alltid utav frukostbufféer där man kan välja på allt mellan 
sill, prinskorv, gröt, omelett med mera.  

• Lunch och middagarna har fått en mysigare och trevligare atmosfär där del 
utav maten såsom sallad och dryck numera står på borden och vi har ett mer 
inarbetat arbetssätt och samtal kring måltiderna.  

 
Hoppas ni också har samma erfarenheter? Ni får mer än gärna återkoppla kring hur 
ni tycker måltiderna fungerar!  
 
Den 5 mars var vi ett gäng på konstmuseet för en rundvandring som leddes utav 
en museipedagogik. Nästa tillfälle blir i april. Ser fram emot detta.  
22 mars åker vi till Vega för föreläsning av Åsa Lilliestam, museivärd och pedagog 
vid Sjöfartsmuseet, hon kommer prata om en person som kallades för ”Lasse i 
Gatan”. Vi frågar såklart alla hyresgäster om de är intresserade, vet du/ni att er 
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närstående skulle vara intresserad så hör av er så ska vi inspirera på vårt allra bästa 
sätt. Har ni förslag på utflykter som vi kan göra? Tveka inte att höra av er! 
 
Vill flagga för vår anhörigträff som vi kommer ha onsdag 18 april  
kl 16.30. Anmäl er så snarts om möjligt, dock senast 4 april. Ser  
fram emot en festlig stund tillsammans med många tankar och  
idéer. 
 
Vi vill passa på att tacka för att ni anhöriga är så delaktiga – att ni är med på 
cirklarna, under måltiderna och bara finns där. Vi tycker att vi har fått till ett riktigt 
gott samarbete som vi värdesätter högt. Alla cirklar som vi har är ni alltid välkomna 
att delta på – det gläder oss när ni deltar.  
 
Promenaderna har inte blivit så många i veckan tyvärr, snö, is och iskylan som varit 
har satt stopp men nu i veckan har vi satt ordentlig fart igen. Skickar en bild från 
en promenad i veckan.   
 
Vad är på G?  
I dagarna kommer ni/er närstående att få en enkätundersökning från 
Socialstyrelsen. Det är en brukarundersökning som görs årligen. Vi är 
jättetacksamma om ni tillsammans besvarar den. 
Har ni några frågor kring den – hör av er!  
 
En förändring som kommer att ske är att jag/Madeleine kommer att gå på 
föräldraledighet. Det kommer bli en tillökning i familjen i juli vilket leder till att jag 
arbetar maj månad ut. Ersättare är klart och vi är mycket nöjda. Britta Schröder blir 
ersättare under föräldraledigheten. Britta arbetar på Tre stiftelser och har en 
mycket lång erfarenhet inom staden. En mycket klok och kompetent kvinna. Så 
Kallebäck kommer vara i mycket trygga händer!  
 
Vill även hälsa en ny medarbetare till Tre Stiftelser Kallebäck. Donna Nakalembe 
hon kommer tidigare från Tre stiftelser och Änggårdsbacken hus B. Donna är Lena 
Vuori Flodins ersättare då Lena kommer gå i pension till sommaren.  
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
Vi har en aktivitet som vi kallar för ”Kafferep hos grannen”. Detta har blivit en 
succé. En hyresgäst bjuder in några stycken till sin lägenhet och bjuder på fika som 
hjälpts åt tillsammans att ordna. Det blir så himla fina och meningsfulla samtal och 
olika vänskapsrelationer utvecklas. Denna aktivitet kommer vi därför ha stående  
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Varje torsdag med start 25 januari kommer Tre Stiftelsers kulturverksamhet utföra 
kulturaktiviteter hela dagen. Deras stående program är följande:  
10:30-11:15 Zumbagympa (Dansinspirerad sittgymnastik) 
11:30-12:15 Skivor till Kaffet (Vi fikar och lyssnar på musik med olika teman) 
14:30-15:30 Gott & Blandat (Här varieras det vad som sker) 

22 mars Föreläsning av Sjöfartsmuseet på Vegahusen träffpunkten 14:30. 
Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet föreläser 

29 mars Påskmys i trädgården På Otium 
Det är Skärtorsdag och vi har lotteri, fika och poängpromenad i trädgården. 

9 april åker ett gäng till konstmuseet för konstvandring med museipedagog 

Tre Stiftelser har köpt en fantastisk aktivitet som vi kommer att ha på 
Änggårdsbacken, självklart kommer vi på Kallebäck åka dit. Den heter Tovertafel 
och jag tror vi är först i Sverige med detta. Klicka på denna länk så får ni se vad det 
är. http://goesart.com/tovertafel.html 
11 april kl 14.30 är det invigning – vi kommer såklart vara på plats, vill ni med?  

Med vänliga hälsningar  
Madeleine Stenqvist 
Enhetschef  
Tel:0702539223 
Mail: madeleine.stenqvist@trestiftelser.se

mailto:monica.berglund@trestiftelser.se
http://goesart.com/tovertafel.html

