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Idag siktades första tranan 
vid Hornborgarsjön. De brukar 
anlända i februari, enligt radions  
nyhetsuppläsare, men nu är  
våren försenad eller ja,  
i alla fall tranorna. Att vi har en lång 
vit vinter kan vi väl alla hålla med om.  
Det var några år sedan snön så  
ihärdigt låg kvar på marken.  
Hemma hos Minna i Gunnilse ligger  
det fortfarande ca 30 cm snö som  
täcker all tillstymmelse av grönska.  
I staden, utanför era  
fönster kan vi dock ana en spirande  
vår… 
 
Vi hoppas att några av er fick möjlighet att bli lite ompysslade på spa-eftermiddagen som 
våra duktiga kulturombud anordnade. Nästa festlighet blir till påsk och mer information 
om program kommer senare.  
 
Nu när vi ändå nämner ordet ombud i texten ovanför... alla våra medarbetare har, 
förutom att de är fantastiska undersköterskor och kontaktpersoner, ytterligare 
arbetsområden där de har fördjupat ansvar. Kulturombud är en roll och kostombud en 
annan. Minna träffade i måndags några av våra kostombud, Zeynab på våning 3, Maria på 
våning 4 och Elisabeth på våning 5 med anledning av att vi i vår verksamhetsplan har ett 
mål att förbättra måltidsmiljön. Då vi inte i detalj vet hur ni faktiskt upplever miljön 
beslutade vi att kostombuden skriver ihop en liten enkät som varje hyresgäst får 
möjlighet att svara på (om man kan svara på frågor). Vi tror att matmiljön är väldigt olika 
på de olika våningarna och för att kunna göra förbättringar behöver vi göra denna 
undersökning. Kontaktpersonerna kommer att ställa frågorna till er. Vi redovisar era svar i 
kommande nyhetsbrev.  
 
I tisdags hade vi i Vegasalen en gemensam rekryteringsträff för hela Tre Stiftelser där vi 
med ljus och lykta sökte efter duktiga sommarvikarier. Det kom ca 35 personer till träffen 
och vi går igenom ansökningarna för vidare intervjuer. Rekrytering och intervjuer av 
sommarvikarier pågår, vi enhetschefer har flera intervjuer per vecka.  
 
 

  Nyhetsbrev 
  Mars Vega hus A   

 

 
         
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvlMbhx-7ZAhVHYJoKHQ66C8oQjRwIBg&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Trana&psig=AOvVaw02OaLJAAyZGWl_l3-hZnce&ust=1521211262924923�


 

Vegagatan 55A, 413 11 GÖTEBORG 
w w w . t r e s t i f t e l s e r . s e 

Vi har fått flera nya hyresgäster till våning 3, 4 och 5 som vi så här utan att  
nämna namn hälsar hjärtligt välkomna till Vegahus A. Vi hoppas att ni ska  
trivas hos oss! Ni har säkert fått hälsa på er kontaktperson som kan svara  
på frågor och om ni vill säga hej till oss chefer så finns vi på våning 4,  
precis utanför hissarna. 
 
På tal om hissarna, den ena hissen har inte fungerat på några dagar men i  
skrivande stund fick jag samtal från Anders på vår fastighetsavdelning som  
berättade att hissarna nu fungerar men att de kan bete sig lite konstigt till  
exempel åka till en våning som ni inte tryckt er till samt att knapparna 
inte lyser. Vi som träffats några gånger i hissarna, då vi åkt upp och ner som på Lisebergs 
berg- och dalbanor, är ju vana vid själv resandet men nu vet ni också att knapparna inte 
lyser. Vi hoppas kunna åtgärda samtliga problem snarast.  
 
 
Vi vill också uppmärksamma att vår direktör  
Monica Berglund vann utmärkelsen  
Årets hälsofrämjande chef i förra veckan! Det är 
en stor ära att vinna priset då vinnaren utses 
i hela Sverige.  
Monica har varit initiativtagare och drivande i  
att ni hyresgäster ska få möjlighet till  
gruppträning med personlig tränare och att  
vi samtliga medarbetare erbjuds träning på  
arbetstid.  
 
 
 
 
Med de glada nyheterna rundar vi av för denna gång! 
 
På återseende i mitten på april!  
 
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 
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