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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                 

Maj   
                                                                               
OTIUM  
Nu har värmen slagit till på riktigt. Det känns som att vårt 
valborgsfirande då vi sjöng in våren har gjort nytta. 
 
Vi hade en fantastisk fin dag i måndags då vi hade vårstök i 
trädgården men både plantering och fika.  

     
 
När jag gick ut i trädgården nu idag pågick det både handgymnastik 
och fikastunder, det såg så härligt ut. 
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Kulturrådet genomförde under våren en enkät till hyresgästena på 
trestiftelser. Här kommer en sammafattning av de svar som kom in 
från Otium. 
 
Fysik aktivitet: 
Övervägande svarar att man tycker om att vara fysiskt aktiva 
åtminstånde ibland, men också att man rör på sig mindre än vad man 
önskar. Populära former till rörelse är promenader, gympa, träna med 
PT, dansa.  
 
Social gemenskap: 
Viktiga områden är att kunna vara själv när man så önskar, att ha 
sällskap när man vill det. Få besök av närstående och samtala med 
personal och grannar. Att delta i små och stora tillställningar. 
 
Natur: 
Att vara i trädgården och tycker om djur uppger många av de 
svarande. 
 
Kultur:  
Mat är viktigt, att läsa tidningen betyder mycket. Många svarade vill 
gå på teater eller musikal. Sport är något som många uppskattar och 
olika föreläsningar tex Göteborgs historia  eller föreläsningar från 
museer. 
 
Teknik: 
Många tycker om att titta på TV 
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Från den första Maj har Västra Götalandsregionen tecknat ett nytt avtal 
kring kontinenshjälpmedel. Det innebär att två att de kontinensskydden 
som flera personer har indivinduellt utprovade kommer att försvinna från 
sortimentet och ersättas med en annan sort. 
 
Bifogat till månadsbrevet finner ni en information ifrån Röda korsets 
väntjänst.En tjänst som man kan använda om man önskar besök av deras 
frivilliga, antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. 
 
Vi fick ett mail tillsänt verksamheten kring trafiken på gatan utanför. Vi ber 
er som kör bil att ta hänsyn till att det leker mycket barn nära vägen och 
sänka hastigheten när ni kommer till och från Otium. 
 
 
Tre stiftelser vann i förra veckan priset Arlas guldko, kategori 
seniormatglädje. 
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Kommande Kultur arrangemang 
Förutom det stående programmet i träffpunkten: 
 
Pablo spelar på B1 på Tisdagar 
 
Clownkliniken Besöker B1 varannan fredag 
 
Ung omsorg arrangerar Kultur aktiviteter på lördagseftermiddagar 
 
Speldags besöker oss 27/5, 17/6 
 
Mat från världens hörn 25/5 kl 17 dukar vi upp på altanen och trädgården 
(se separat anslag) 
 
Personliga tränaren Julia finns på plats i gymmet tisdagar och torsdagar 
 
På nationaldagen 6/6 dukar vi upp sjuk sorteskakor 
 
Grillfest kommer att gå av staplen 16/6, mer info kommer 
 
 
 
 
 
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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