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Vad har hänt?  
Vilket väder vi haft! Vi har varit ute, ute och åter igen ute! Vi har köpt två 
pooler att doppa fötterna i men det skickades ej med en pump – pumpen är 
på plats nästa vecka så då kommer ni få lite bilder från när vi svalkar oss.  
  
Kompetensen har stärkts ytterligare i verksamheten då vi nu har ytterligare 
tre specialistundersköterskor färdigexaminerade; Veronica, Gina och Marika. 
Stort grattis! De kommer till hösten driva tre olika expertuppdrag. Totalt har 
vi nu 6st personal som är specialistundersköterskor och självklart är all annan 
tillsvidareanställd personal undersköterskor.   
 
Trädgården och balkongerna – här har inget hänt. Av olika anledningar har 
inget hänt med våra balkonger som jag sa skulle blomstra nu till sommaren. 
Nästa vecka kommer det dock vara ordnat. Tyvärr kommer det inte bli en 
stor trädgårdssatsning i år. Självklart är båda tvätt av stenplattor, röjning 
utomhus och iordningställande av rabatter etc anmält hos lokalförvaltningen 
men inget har hänt där heller ännu.   
 
En trevligare nyhet är att Köket på Tre stiftelser vann årets Arlas Guldko i 
kategori Seniormatglädje. Juryns motivering: ”I ett kök med hög nivå och 
kompetent personal med otroligt mycket arbetsglädje skapas fantastiskt 
välsmakande mat som både boende och gäster utifrån uppskattar. Det finns 
något för alla, både klassiska välkända rätter och nya spännande smaker 
erbjuds. Här vågar man utmana gamla vanor och testar ständigt nya idéer och 
mycket i framgången ligger i det fina samarbetet i hela huset och inte minst 
med de äldre boende. Genomtänkta kontrollpunkter, rester som används till 
biogasbränsle, önskemenyer, eget bageri och mycket närproducerat är några 
av framgångsfaktorerna.” 

   Nyhetsbrev 
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Vill även passa på att hälsa en ny medarbetare välkommen. Afshan började 
23 april och kommer ersätta Lena som kommer gå i pension 1 juli. Afshan 
kommer närmst från Landala hus i Göteborg.  Lena kommer vi dock ha kvar 
som timanställd och hon är en av våra sommarvikarier i sommar.   
 
Vad är på G ?  
Detta är det sista nyhetsbrevet som jag skickar nu när jag ska på nya äventyr 
med tillökning i familjen. Jag vill tacka för ett mycket gott samarbete och jag 
är väldigt stolt över den fina verksamhet som vi alla skapat tillsammans! Vi 
har åstadkommit väldigt mycket på korttid och atmosfären som är på 4 
våning är något alldeles extra. Stort tack för att ni alla bidragit. Jag tackar för 
mig och hälsar Britta Schröder varmt välkommen. 
Jag och Britta kommer arbeta tillsammans till och med 1 juni som är mitt sista 
arbetspass.  Britta vill passa på och hälsa följande: ”Jag är glad över att ha 
fått förtroendet att vikariera för Madeleine - min ambition är att fortsätta på 
den långsiktiga väg som startats, ni anhöriga ska alltid känna er välkomna att 
kontakta mig, jag vill gärna veta om det skulle vara händelser som är mindre 
positiva också. Efter redan tre dagar känner jag mig varmt välkommen av 
hyresgäster och medarbetare! Jag arbetar heltid nu tom 31/8 och därefter 75 % 
(30 tim per vecka)” Britta når ni på samma nummer som jag har samt på 
mejladress: britta.schroder@trestiftelser.se 
 

Bild på Britta och jag.  
 
Sommaren under kontroll! Av totalt 9st sommarvikarier har 6st kommit 
igång i verksamheten redan. De arbetar som timanställda och har därmed 
kommit in i vår värdegrund, lärt känna hyresgästerna och fått delegering etc.  
I sommar kommer vi även ha feriearbetare. Det är ungdomar som inte fyllt 18 
år och kommer fokusera på det sociala innehållet på dagarna såsom samtal, 
promenader, aktiviteter och mellanmål. Vi kommer även ha  
några av tjejerna som lett aktiviteten Gobaow här under sommaren. De 
kommer också fokusera på att erbjuda hyresgästerna en meningsfull vardag 
med fokus på musik och dans.  
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Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
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  
 

Bild på Tovrtafel  
 
6 juni nationaldagsfirande på Otium (hör av er om ni vill följa med) 
18 juni kl  11:00 kommer Glenn Hysén till Änggårdsbacken för att ladda upp 
inför fotbolls VM (hör av er om ni vill med) 
22 juni midsommarfirande hos oss 
 
 
Vi har planerat sommarutflykter och såhär ser det ut:  
27 juni Utflykt till Trädgårdsföreningen  
11 juli  Utflykt till Slottsskogen på sälsafari och picknick  
16 juli Utflykt till Remfabriken, Åvägen 15, mellan klockan 17.30 – 19.30. 
Kostnad 50 kr. Guidad tur. 
19 juli Musikflotten, 2 timmar lång tur med flotte från Feskekyrkan till 
Trädgårdsföreningen, med musikunderhållning. 200 kr per person  
25 juli Utflykt till Amundöns badplats, som är anpassad efter 
funktionsnedsatta.  
1 augusti Café Lilla Bommen, Kajskjul 205. Ta en räksmörgås i solen. 
7 augusti Utflykt till Ryaskogs Naturreservat, som är ett naturreservat som 
har rullstolsramp i trä så att det går att ta sig fram en bit in i skogen. 
8 augusti Utflykt till Botaniska Trädgården på seniorvisning klockan 11 till 12 
tema sommarblommor. 
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Ni anhöriga är mer än gärna välkomna att följa med – hör bara av er! Vet ni 
att en utflykt skulle passa perfekt för er närstående informera det!  
 
 
 
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 
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