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                             Nyhetsbrev   maj 2018 

          Änggårdsbacken Hus C 
 
Nu är snart tiden inne för detta ändamål(bilden). Då är det verkligen sommar när 
höet ska in. Hoppas att fler känner nostagi med denna bild. Varje sommar likadant 
när man bor på landet och har djur. 
Maj månad har verkligen bidragit med sol och värme. Har till och med badat i sjön 
med mina barnbarn fast det bara är maj månad. 
Vad har hänt: 
Här har vi haft fika i trädgården och många promenader eller bara njutit  i 
trädgården tillsammans med hönsen och tuppen. I onsdags bakade personalen bla 
rabarberpajer som  hämtades från vår egen trädgård, fräsha frukter som var 
inköpta samma dag och annat smaskens. 
Det var en härlig dag då många hyresgäster njöt av att sitta under parasoller i 
trädgården och lyssnade på musik .  Det grillas lite då och då på våningarana. 
Kompetens: 
STORT GRATTIS till  Tsehay på vån två som nu är nyutexaminera 
specialistundersköterska. 
Tsehay kommer ha ett specialistuppdsrag - KULTUREN -  att arbeta med 10% av sin 
arbetstid efter sommaren. 
Marta på vån 5B håller också på att utbilda sig till specialistundersköterska-blir klar 
sommaren 2019 
Ny medarbetare 
Hälsar Atieh undersköterska välkommen till vån 4.                                                                       
Sommarplaneringen är i full gång- snart klar 
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Meddela oss din eller annan anhörigs mailadress för att få nyhetsbrevet på mail. 
Synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet skickas till: monica.berglund@trestiftelser.se 

Vi uppskattar dina synpunkter! 
Per Dubbsgatan 4a, 413 46 Göteborg 

www.trestiftelser.se 

Vad är på G?  
• Nationaldagsfirande den 6/6 kl.14.30. Välkommen ut i trädgården och fira 

med ungdomsorkestern Göta Lejon 
• Grillkväll den 15/6 med underhållning. Mer info kommer senare 
• Fotbollsyra den 18/6 kl. 14.00 i träffpunkten i A-huset. Sverige spelar första 

matchen i fotbolls-VM mot Sydkorea. Glenn Hyssen kommer hit till 
Änggårdsbacken kl 11.00 denna dag för förberedande fotbollssnack inför 
matchen. 

• Klär midsommarstången den 21/6 kl.11.00 i trädgården 
• Vi firar midsommar den 22/6 med god mat och dryck   

Grattis till Emil(kostchef) och personalen på Tre stiftelser som vann årets Arlas 
Guldko i kategori Seniormatglädje.                                                                                                                    
Juryns motivering: ”I ett kök med hög nivå och kompetent personal med otroligt 
mycket arbetsglädje skapas fantastiskt välsmakande mat som både boende och 
gäster utifrån uppskattar. Det finns något för alla, både klassiska välkända rätter 
och nya spännande smaker erbjuds. Här vågar man utmana gamla vanor och testar 
ständigt nya idéer och mycket i framgången ligger i det fina samarbetet i hela 
huset och inte minst med de äldre boende. Genomtänkta kontrollpunkter, rester 
som används till biogasbränsle, önskemenyer, eget bageri och mycket 
närproducerat är några av framgångsfaktorerna.” 

 

Kultur: 
Tre Stiftelser har investerat I ett nytt interaktivt spel som heter Tovertafel. Spelet 
kan med fördel spelas tillsammans med manga- omvårnadspersonal, hyresgäster 
och anhöriga. Den interaktiva aktiviteten projiceras direkt på det gemensamma 
bordet och är roligt för alla åldrar. 
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Meddela oss din eller annan anhörigs mailadress för att få nyhetsbrevet på mail. 
Synpunkter på Tre Stiftelsers verksamhet skickas till: monica.berglund@trestiftelser.se 
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www.trestiftelser.se 

Följande söndagar träffas vi och spelar tilsammans : 3 juni, 10 juni, 17 juni,                   
2 september, 16 september och 30 september. Drop in  kl. 14.15-17.00  Diana Roos 
som arbetar på Änggårdsbacken  Hus B (kan spelet väl) möter upp. 
Klicka på länken http://goesart.com/tovertafel.html för mer info  
Bild på Tovrtafel  

 

 
 
Kulturombuden  på huset har planerat för lite större utflykter under sommaren. 
Har inkommit önskan från hyresgäster om utflykter under sommaren som  vi 
planerar för. Ni är välkomna att följa vilket vi tycker är jättetrevligt om ni kan och 
har möjlighet. 
20/6  Dagstur till Danmark 
11/7 Till Amundön för bad (om vädret tillåter annars hittar vi på något annat) 
Slutet på juli (datum ej bestämnt ännu)har vi tänkt göra en utflykt till Botaniska 
trädgården (återkommer med datum) 
Under augusti (efter semestrarna) åker vi till Liseberg.(återkommer med datum) 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britt-Marie Börjesson, Enhetschef 031 – 70 42 730  
britt-marie.borjesson@trestiftelser.se  
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