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Vad har hänt?  
Stort tack för anhörigträffen. Alltid lika trevligt att ha fester tillsammans!  
Efter skålen berättade jag lite om vad som har varit och vad som är på G. Här 
kommer denna informationen igen för er som inte kunde delta.  
 
Vi har fantastiska måltider och frukostbufféer och hoppas ni har sett en 
förändring. Vi (kostombuden) gör ständiga måltidsobservationer för att 
fortsätta hålla en hög nivå. Har ni synpunkter eller funderingar? Tveka inte 
att höra av er! 
 
Vi har haft fokus på fallprevention och kommer arbeta än mer aktivt med 
kvalitetsregistret senior alert. En förebyggande översyn om risken för fall har 
gjorts hos alla hyresgäster och ibland har även ni anhöriga blivit kontaktade 
för eventuella inköp/förändringar.  
 
Munvård har varit i fokus och en tandhygnist har varit ute på plats och 
träffat samtliga hyresgäster. Munvården var mycket god vilket vi är glada 
för. Personalen kommer även gå en utbildning i munvård i maj månad.  
 
Vi har haft mycket teknikstrul. Ibland har vi ej kunnat ta emot samtal eller 
ringa samtal. Larmfunktionen (larmknappar och rörelselarm) har till och från 
varit ur funktion. Leverantörerna av våra telefoner har varit ute på plats för 
en översyn men mycket handlar om nätverket – att vi kopplas ned från 
nätverket. Detta är då en fråga för IT och intraservice. Vi hoppas att vi kan 
komma till bukt med detta omgående.  
 

  Nyhetsbrev 
 April  
        

         Tre Stiftelser Kallebäck 
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I arbetet med individuella kontinensutredningar har vi Tena  
Identify som ett hjälpmedel. Det är en dosa som sitter på särskild 
kontinensskydd som sedan mäter mängden och klockslaget för  
urinläckage. Detta analyseras sedan för att kunna stötta med toalettbesök,  
och valet av skydd.  
 
Vi arbetar även med kvalitetsregisteret BPSD som i mycket kortdrag handlar 
om att utforma bemötandeplaner för att möta hyresgästen på bästa sätt. 
 
Våra mål för i år är följande:  
Måltidmiljön: lustafyllda måltidssituationer 
Utevistelse och utflykter: Det är viktigt att komma ut på promenader och 
utflykter och delta i samhället! På 16 veckor nu i år har vi varit på 12 st 
utflykter!! Detta är vi mycket nöjda med och ska fortsätta med. Anhöriga är 
jättevälkomna på de saker vi hittar på och gärna komma med egna förslag! 
Delaktiga anhöriga: anhöriga är de viktigaste personerna i hyresgästens liv, 
dessa ska alltid känna sig välkomna och involverade.   
 
 
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 ?  
Varje måndag kl 14.30 åker vi numera till Änggårdsbacken för att delta i den 
nya cirkeln där vi testar en projektor som interagerar med deltagarna. Klicka 
på länken http://goesart.com/tovertafel.html för mer info eller se bifogad fil 
(Magiska bordet) för mer info.  
 
Gobaow är en jättebra aktivitet där det kommer några ungdomar och dansar 
tillsammans med oss. Detta är flyttat till TISDAGAR kl 16.15 – kom gärna och 
var med!  
 
På Torsdagar kl 11.00 har vi Zumba som också är en mycket uppskattad 
aktivitet, kom gärna och var med där med!  
 

http://goesart.com/tovertafel.html


 

Per Dubbsgatan 4, 413 46 Göteborg 
w w w . t r e s t i f t e l s e r . s e 

Tre stiftelsers trädgårdsmästare har varit här och sett på vår  
utemiljö samt våra balkonger. De kommer ordna fina balkonger åt oss 
samt att vi kommer ha en egen liten uteplats bakom entrén på 3B.  
Vi hoppas på en egen liten oas där.  
 
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
 
30 april Valborg: Kom och sjung in våren tillsammans med Göteborgs 
Vokalensemble i trädgården på Vega kl 16.00. Vill ni delta så hör av er snarast 
så kan vi planera på bästa sätt.  
 
9 maj är det dags för konstvandring igen på konstmuseet. Vi har bokat in oss 
på alla tillfällen så vi har tyvärr hamnat i reservkö men hoppas på att vi 
kommer kunna delta.  Vill ni delta hör av er så är ni med på anmälan.  
 
18 maj har vi planerat att åka till trädgårdsdagarna på Liseberg 
 
 
 
Har du några synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet?  
Skicka e-post till direktör monica.berglund@trestiftelser.se  
Vi uppskattar dina synpunkter!                                                                                              
 
Med vänliga hälsningar  
Madeleine Stenqvist          
Enhetschef  
Tel:0702539223  
Mail: madeleine.stenqvist@trestiftelser.se 
 
Foton finns på följande sidor. 
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