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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                 

Juni   
                
OTIUM  
Vilken fantastisk månad vi har haft. Vädret har varit varmt, vi har haft 
all värdens mat med härliga smaker. Vi har serverat grötfrukost i 
resturangen vilket var väldigt uppskattat och vi hade en underbar 
kakbuffe på nationaldagen. 
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Just nu möter ni många nya ansikten då vi har många semestervikarier 
som är nya för i år. De har nu börjat gå bredvid och göra sin 
introduktion så att de blir trygga i sin roll och kan skapa en bra 
sommar tillsammans med er hyresgäster. I vår planering så är hälften 
av de ordinare medarbetare på plats medan hälften är på semester. 
 
Enhetscheferna kommer att ha semester enligt följande: 
Maria Tid vecka 25-28, Maria Lundin vecka 29-32. 
 
Under sommaren kommer vi också att ha ferieungdommar i 
verksamheten, deras arbetsuppgifter kommer att vara sociala, tex 
erbjuda promenader, samtal, fika mm. De kommer också att vara 
behjälpliga med praktiska sysslor på våningarna som inte är 
omvårdnadsuppgifter. 
 
Vi kommer även att ha tre stycken tjejer från dansgruppen Go Baow 
under veckorna 28-30. De kommer att utgå från de kollektiva 
utrymmerna och arbeta med att skapa kulturaktiviteter tillsammans 
med hyresgästerna. 
 
Livfrågeintervjuer, under sommaren kommer enhetscheferna att 
erbjuda hyresgästerna att delta i en intervju med livsfrågeformuläret. 
Frågorna syftar till att mäta KASAM (känsla av samanhang) och hitta 
sätt att arbeta med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
 
Vi kommer fortsatt att ha ett sammarbete med ung omsorg under hela 
2018. Något vi är väldigt glada för. De fortsätter att komma till Otium 
på eftermiddagarna på lördagar. 
 
Den 23 augusti mellan kl 14-15,30 kommer det finnas möjlighet att 
rösta i valet till riksdag, kommun och landsting på Otium. Anslag 
kommer att komma närmare. 
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Avlopp A-huset. 
Under slutet av maj hade vi bekymmer med stopp i avloppet i A-huset. 
Det medförde att vi drabbades av översvämning i tre av lägenhetenra i 
A-huset. Avloppssystemet är genomgånget för att undvika att något 
likande händer igen. 
 
Måleriarbete och renovering av fasad A-huset.   
Måndagen den 28 maj monterades ställning på fasaden.  
Beräknad tid för utfört måleri arbete är ca en månad. Alltså klart 
skiftet juni-juli om allt går som planerat och vädret håller. 
 
Kommande kultur arrangemang 
Förutom det stående programmet i träffpunkten:  
 
Pablo spelar på B1 på Tisdagar kl 11,00 
 
Grillfest 16/6 kl 17,00 
 
Fotbollssnack med Glen Hysén 18/6 kl 11,15 på Ängårdsbacken 
 
Fotbollsyra 18/6 med sveriges första match i VM 13,45 i träffpunkten 
 
Ung omsorg arrangerar Kultur aktiviteter på lördagseftermiddagar 
14,15-16,00 
 
Speldags besöker oss 17/6, 24/6 kl 11,30 
 
Personliga tränaren Julia finns på plats i gymmet tisdagar och 
torsdagar kl 10-12. OBS uppehåll vecka 29-32 
 
Midsommarstången kläs 21/6 från kl 11,00 
 
På midsommarafton 11-15, binder vi kransar och bakar jordgubbstårta. 
Klocka 14,00 har vi ett Quiz 
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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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