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Vad har hänt?  
Vi hade stort firande för alla hjärtans dag den 14 februari. Vi åkte ett stort 
gäng till Änggårdsbacken och dansade tillsammans. Det var väldigt 
uppskattat! Nästa planerade utflykt är konstmuseet den 5 mars. Har ni 
förslag på utflykter som vi kan göra? Tveka inte att höra av er! 
 
Just nu sysselsätter vi oss med Melodifestivalen och Vinter-OS! Bifogar några 
bilder från de tre helgerna som varit.  
 
Tyvärr behöver v byta dag för anhörigträffen. Ny dag blir 18 april med start 
16.30. Ser fram emot en festlig stund tillsammans med många tankar och 
idéer. 
 
Påminner igen om våra mål för 2018 som kommer gå i utevistelsernas 
tecken! Vi måste vara ute – mer promenader! Promenader tillsammans med 
utflykter och förbättra måltidsmiljön kommer vara 2018 års fokusområden.  
 
Vad är på G ?  
Tre undersköterskor hos oss håller just nu på med ett projekt som ingår i 
deras utbildning till specialistundersköterskor. De har fokus på att förbättra 
Måltidssituationen, Fallprevention och Munhälsa, dessa tre delar (samt 
trycksår) är delar i kvalitetsregistret Senior alert. 
Marika driver måltidsgenomlysningen. Vi fokuserar på att följa Tre Stiftelser 
måltidspolicy. Viktiga saker i den är bland annat att måltiden är  
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planerad, vem gör vad? Att hyresgästerna tar sin mat själv, dvs att  
sallad, dricka och annat står framme på bordet så den möjligheten  
finns. Inte att det serveras ”färdiga”  
tallrikar. Vi har också börjat ha frukostbuffer där det finns omelett  
frukt, gröt och fint upplagda pålägg.  Mellanmålen har vi fått bra snurr på 
och det är aldrig bara ”kaffe och kaka” utan olika snittar, fruktsallad etc.  
 
Gällande fallprevention håller Veronica på att ser över lägenheterna och de 
hjälpmedel som hyresgästerna har. Det kan hända att ni blir kontaktade om 
hon vill bolla vissa hjälpmedel med er.  
 
Munhälsan driver Gina och en tandhygienist har varit här och gjort en 
munhälsobedömning. Överlag var tandhygienisten mycket glad över den 
goda munhälsan som fanns och vi har fått många tips på hur vi kan fortsätta 
stötta och bevara den.  
 
 
Kommande kulturaktiviteter är bland annat; 
 
Vi har en aktivitet som vi kallar för ”Kafferep hos grannen”. Detta har blivit 
en succé. En hyresgäst bjuder in några stycken till sin lägenhet och bjuder på 
fika som hjälpts åt tillsammans att ordna. Det blir så himla fina och 
meningsfulla samtal och olika vänskapsrelationer utvecklas. Denna aktivitet 
kommer vi därför ha stående  
 
Varje torsdag med start 25 januari kommer Tre Stiftelsers kulturverksamhet 
utföra kulturaktiviteter hela dagen. Deras stående program är följande:  
10:30-11:15 Zumbagympa (Dansinspirerad sittgymnastik) 
11:30-12:15 Skivor till Kaffet (Vi fikar och lyssnar på musik utifrån olika teman) 
14:30-15:30 Gott & Blandat (Här varieras det vad som sker) 
 
5 mars åker ett gäng till konstmuseet för konstvandring med museipedagog 
 
8 mars uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen  
 
22 mars Föreläsning av Sjöfartsmuseet på Vegahusen träffpunkten 14:30. Åsa 
Lilliestam från Sjöfartsmuseet föreläser 
 
29 mars Påskmys i trädgården På Otium 
Det är Skärtorsdag och vi har lotteri, fika och poängpromenad i trädgården. 
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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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