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Vad är på G?  
 
Detta är mitt första nyhetsbrev till er – Madeleine är nu föräldraledig på 
heltid och kan ägna sig åt att vara småbarnsmamma. Jag skall arbeta på 
Kallebäck under lång tid framöver – jag trivs storartat med hyresgästerna 
och med alla undersköteskor. Det känns bra att fått förtroendet att leda 
våningens arbete. Jag imponeras ständigt av undersköterskornas 
outtröttliga arbete när det gäller att ligga i framkant och göra alla dagar 
meningsfulla för hyresgästerna. 
 
Nu är det ju semestertider för alla och vikarierna har börjar och en del är på 
ingång. Alla vikarier har gått minst en heldag introduktion med föreläsningar 
bland annat om värdegrunden och tränat på miniförflyttningsteknik. Några 
av dem har även deltagit i våningens introduktion för ett tag sedan. 
Vi har hela sommaren två feriearbetare som extra resurs, deras uppdrag är 
framför allt att vara samtalspartner vid måltid, delta i promenader och 
utevistelser. Nu på fredag slutar Alexander och Amina och på måndag 
kommer Ludvig och Oliver – det är gymnasieungdomar som ännu ej fyllt 18 
år. Samt att vi under några veckor har Gobaow-team; det är ungdomar under 
18 som är bra på att dansa/spela musik och leda hyresgästerna så att de 
tränar på olika rörelser. Under terminen har vi haft dessa Gobaowövningar 
minst en gång i veckan. 
 
Den traditionella Kulturverksamheten på Änggårdsbacken minimeras nu på 
sommaren men Kallebäck har sitt utflyktsschema samt att spontana 
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utflykter alltid kommer att ordnas. Idag har det till exempel spelats bowling 
ute på uteplatsen med två vinnare (Kerstin och Elsa) som fick pris. 
 
9 augusti firas Way out Vega med start kl. 11 i Vegas trädgård – se separat 
inbjudan! Det blir både underhållning, chokladhjul, bar och café och 
poängpromenad. Hyresgäster på Tre Stiftelser med vänner hälsas välkomna 
till denna heldag! 
 
Jag vill redan nu tala om att årets kräftskiva äger rum på Kallebäck onsdagen 
22 augusti med start kl. 17.00 i Träffpunkten – ni anhöriga är mycket 
välkomna! Pablo kommer att underhålla – vi tar taxsamt emot era 
anmälningar, senast 15 augusti. Ni kan anmäla till kontaktperson, till övriga 
undersköterskor och/eller till mig! Priset är 300:- per person för inköp av 
kräftor och räkor – betalning sker till kontakpersonen. 
 
 

 
Har du några synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet?  
Skicka e-post till direktör monica.berglund@trestiftelser.se  
Vi uppskattar dina synpunkter!                                                                                              
 
Med vänliga hälsningar  
 
Britta Schröder 
Enhetschef  
Tel: 070 – 25 39 223  
Mail: britta.schröder@trestiftelser.se   
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