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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                       

Mars   
                                                                               
OTIUM   
Nu längtar vi efter att våren ska komma, ett säkert vårtecken 
är att våra trädgårdsmästare återvänder till verksamheten. De 
är nu tillbaka så då tror vi att våren är nära! 

 
Den 27/2 hade vi spadag på Otium, det var en härlig dag med 
både ansikstbehandling, nagelvård och taktil massage
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Den 3/3 serverade vi en trerätters meny som Cattis och Maria 
hade lagat till, många gäster, god mat och bra musik. 

 
Sommarrekryterng pågår, vi intervjuar många kandidater 
inför sommarens semestrar. Vi kommer att planera sommaren 
så att 50% av ordinare personal är i tjänst och sedan 
bemmanar vi upp med semestervikarier.  

 
Mattbyte i B-husets entre kommer att ske 5/4 kl 17-20 . Detta 
arbete kommer att att stänga entren ca 3 timmar ( undantag 
akuta transporter). Vi kommer att stänga av entren både till 
B1 och B2 under denna tid. Det finns möjlighet att komma in 
till våningarna via B1s altan på baksidan.  
 
Vi har gjort en ommöblering i resturangen. Anledningen är 
att pianot blir förstört när det står intill fönstret. 

 
Vi vill slå ett slag för levnadsberättelsen, en fin bok som är 
framtagen för att du som hyresgäst ska kunna dela med dig 
av de delar i ditt liv som är viktiga för dig att vi vet om. 
Antingen bara till din kontaktperson eller hela arbetsgruppen 
som arbetar kring dig.  
 
Om du idag inte fått erbjudande om att tillsammans med din 
kontaktperson skapa en sådan hör av dig till din 
kontaktperson eller någon av oss. 
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Med start 16/3 kommer clownkliniken att besöka våning B1. 

 
 
 

 
 
Clownkliniken kommer att besöka Otium varannan fredag under 
våren.   
 
Tre stiftelsers direktör Monica Berglund vann förra veckan priset som 
årets hälsofrämjande chef på chefsgalan i Stockholm.  
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Kommande kultur arrangemang 
 
Förutom det pågående programmet i träffpunkten: 
 
 
Spelar Pablo på B1 på Tisdagar 
Personlig tränare Julia finns på plats på Otium Tidsdagar och 
Torsdagar 
Ung omsorg besöker Otium lördag eftermiddagar 
Speldags besöker oss 18/3,1 /4  samt 15/4 
 
23 mars föreläsning Sjöfartsmuseet 
24 mars klädförsäljning 10-15, modevisning kl 11,00 
29 mars påskmys i trädgården 
31 mars påskbuffe på Påskafton kl 13,00 anmälan till köket senast 
23/3 
 
13 april Coctailafton  
 
 
 
 
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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