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Glad alla hjärtans dag!  
Idag påminns vi om att glädjas åt dem som ligger våra hjärtan närmast och att visa 
uppskattning för alla vi tycker om. Det borde vi göra varje dag, vara tacksamma för våra 
goda relationer, allt ifrån den glada kassörskan på Ica till våra allra käraste. Det är lätt att 
ta varandra för givet och plötsligt kan det vara försent. Vi kunde ha det som ett 
nyårslöfte?! Under 2018 ska vi tala om för dem vi tycker om att vi uppskattar dem! Ofta! 
 
Vi märker att sjukdomstiderna är här. Magsjukebakterier trivs i kyla och vissa av 
medarbetarna får vara hemma om kurera sig. Det går även en influensa och vissa av er 
har redan förebyggt genom vaccin. Vi hoppas ni får vara friska! Jag vill slå ett slag för D-
vitaminer! Vi får tyvärr inte i oss tillräckligt D-vitaminer i kosten och när solen så flitigt är 
frånvarande under vintern behöver vi äta tillskott av detta fantastiska vitamin!  
 
Nu den 26 februari har personalen planerat i en spadag med start klockan 16 och några av 
er har anmält sig för Valentindansen idag. De schemalagda aktiviteterna pågår för fullt. 
Du som hyresgäst ska i dagarna bli intervjuad av din kontaktperson kring just aktiviteter. 
Det har gått ut en enkät till medarbetarna som handlar om dina önskemål kring 
aktiviteter. Det har inkommit önskemål från anhöriga att vi borde erbjudan mer 
sysselsättning och samvaro på våningarna, t.ex. musikstund. Alla vill inte gå ner till 
Träffpunkten. Det finns också önskemål om att regelbundet få komma ut i den friska 
luften på promenad. Vi har i vår verksamhetplan för i år att starta upp promenadgrupper 
så önskemål ligger i linje med vad vi också önskar!  

  Nyhetsbrev 
  Februari Vega hus A   
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Den 13 mars kommer vi att ha ett stort rekryteringsmöte nere i Vegasalen 
då vi ska leta efter de bästa sommarvikarierna! Vi vill fråga er hyresgäster  
om några av er vill delta på detta? Vi vill att ungdomarna ska få träffa er som  
faktiskt bor här. De har säkert frågor om hur ni trivs och annat som kan snurra 
i huvudet på en blivande sommarjobbare. För er som vill vara med så tar vi  
ner sittplats för er där ni kan ta emot ungdomarna. Meddela oss enhetschefer snarast, ta 
gärna med en kamrat, det är bara härligt om ni blir några stycken.  Det handlar om finnas i 
Vegasalen mellan 15-17 den 13 mars.   
 
Vad gäller vår information om parkeringstillstånd i förra nyhetsbrevet. Det kommer inte 
bli aktuellt med parkering på Jungmansgatan för anhöriga. Det är en parkeringsplats för 
personalen och de betalar månadsvis för att kunna parkera där. Platserna är redan 
begränsade varför vi inte kan erbjuda platser för gäster.  
 
Vi har två medarbetare som i dagarna ska gå hem för föräldraledighet, Juvylyn på våning 
4 och Mette på våning 3. Vi önskar dem en härlig tid med babyjoller! Vi har vikarier på 
ingång till dessa tjänster, men avtal är inte påskrivet ännu så i nästa månad får ni namnen. 
Vi har fått nya medarbetare på våning 5, Hawa och Linnea. Peter Blom på våningen ska 
flytta tillbaka till sina rötter i Dalarna. På våning 4 har Marianne kommit in nu i februari 
och i nästa vecka börjar Petra, vi välkomnar även dem.  
 
I maj månad träder en ny lag i kraft som handlar om vilka personuppgifter vi lagrar hos 
oss. Det är direktiv från EU som ska försäkra att våra personuppgifter inte lagras hur som 
helst, alla ska få veta hur personuppgifter används. Vi har jurister som arbetar med att ta 
fram informationsblad som ska delas ut till alla som flyttar in och även anhöriga. Som 
exempel kan vi nämna att vi ju sparar uppgifter om era namn när ni hämtar ut 
parkeringskort. Men det kommer mer information längre fram.  
 
Elisabeth har informerat alla personal och nu också er att hon kommer att sluta som 
enhetschef i september och flytta ner till varmare breddgrader i Spanien! Visst låter detta 
som en dröm ! Vi andra kan och får vara lite avundsjuka men vi unnar ändå Elisabeth 
detta.  
En ny efterträdade finns redan, hon heter Satu och arbetar för närvarande som 
enhetschef i Borås. Hon har arbetat i 15 år som chef, nästan 8 år på samma äldreboende 
och nu lockas hon av att arbeta hos oss på Tre Stiftelser och i gemensamt ledarskap. Det 
glädjer vi oss för! Satu börjar i mitten på maj månad.  
 
 
På återseende i mitten på mars!  
 
Synpunkter, både ris och ros, skickas e-post till monica.berglund@trestiftelser.se  
Vi uppskattar era synpunkter! 

 
Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Jademyr och Minna Dufva 
031-704 26 30  031-704 26 39 


