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                                          Göteborg  

Nyhetsbrev                  
      

     
September    
OTIUM  
Idag när man tittar ut så kan jag konstatera att hösten verkar vara här 
på riktigt. Utanför öser regnet ner. 
 
Några medarbetare och hyregäster med norrlandsrötter hade en 
fantaktiskt trevlig och välsmakande surströmmingsskiva i växthuset. 
Vilket var väldigt uppskattat. 
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På Otium har vi sedan tre år tillbaka arbetat med att ha en lilla 
ledningsgrupp som är ett stöd för enhetscheferna i beslutsfrågor 
rörande våra koncept. Syfte och mål är:  
Lilla Ledningsgruppen, LLG, är ett forum där frågor tas upp som är 
specifika för just Otium och med focus att värna och kvalitetssäkra 
våra koncept.  
I Lilla ledningsgruppen sitter med fördel hyresgäster och våra olika 
professioner så som sjuksköterska, undersköterska, fastighetstekniker, 
kock m.m.  
Enhetschef sammankallar. 
 
Lilla ledningsgruppen har under en period arbetat med frågan om det 
går att använda biblotektet till något annat än biblotek. Det har varit 
många olika förslag kring nya användningsområden. Förslaget som 
vunnit gehör är att göra om bibloteket till en pub med engelskt tema. 
På glasväggen till bibloteket hänger en skiss med färger och förslag. 
Målet är att vi ska kunna ha invigning lagom till vårt glöggmingel i 
december. 
 
Lilla ledningsgruppen kommer att arbeta vidare med ord och begrepp 
som kännetecknar ett salutogent äldreboende. Kan vi ta fram någon 
brochyr eller liknande av de erfarenheter som redan finns. 

    
Nu är arbetet med att sätta upp ljuddämpande takplattor i resturangen 
klart. Det arbetet kom till efter att en av våra hyresgäster påtalat att 
miljön i resturangen upplevdes som stimmig. Vi hoppas att det kan 
motverka en stimmig miljö. 
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Vi har på Otium sedan en vecka tillbaka en socionomstudent vid 
namn Christopher Iggström. Christopher läser den femte terminen på 
socionomprogrammet på Göteborgs universitet och kommer att göra 
sin praktik tillsammans med enhetscheferna på Otium mellan 
september 2018 och januari 2019. Ni kommer att träffa Christopher i 
olika samanhang. 
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Kommande kultur arrangemang 
 
Höstens program för träffpunkten bifogas 
 
Ung omsorg arrangerar kulturaktiviteter på lördagseftermiddagar 
14,15-16,00 
 
Speldags besöker oss 16/9 och 30/9 kl 11,30 
 
25/9 Äpplets dag uppmärksammans i träffpunkten  
 
Personliga tränaren Julia finns på plats i gymmet tisdagar och 
torsdagar kl 10-12.  
 
13/10 modevisning i resturangen kl 11,00 
 
Måltidens dag är i år den 18 oktober, anslag kommer separat. 
 
Clownkliniken besöker Otium följande dagar 21/9, 5/10 samt 15/10, då 
kommer de till våning B1. 
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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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Hösten 2018 program Otium fr.o.m. 21/8 

Måndag  Tisdag  Onsdag  
10.30-11.15 

Rörelseglädje 
Felicia,Träffpunkten 

10.30-11.00 

Stretchgympa 
Rosita, Träffpunkten 

10.30-11.00 

Handgympa 

Jessica, Träffpunkten 

11.30-12.30 

Boule 
Felicia,Träffpunkten 

11.15-12.00 

Melodikrysset 
Rosita, Träffpunkten 

11.15-12.00    

iPadcirkel startar vecka 37 
Jessica, Träffpunkten 

14.30-16.00     

Smak & Prat  jämn vecka 
Felicia,Träffpunkten 

14.30-16.00 

Filmklubben 
Rosita, Träffpunkten 

14.30-15.30  

Skivor till kaffet   
Jessica, Träffpunkten 

14.00-15.30     

Trädgårdsgrupp ojämn vecka 
Solveig, Annette, Felicia, 

Växthuset 

 17.45-19.00 

Antikrundan 
Carina, Matsalen 

Torsdag  Fredag  Övrigt 
14.00-14.45 

Högläsning 
Marie, Träffpunkten 

10.30-11.15 

Rörelseglädje 
Felicia, Träffpunkten 

11.30-12.00  

Söndag  ojämn vecka 

Speldags 
Se affisch, Matsalen 

15.00-16.00   

Mervetarna 
Marie, Träffpunkten 

11.30-12.30 

Bingo 
Felicia, Träffpunkten 

 

15.00-16.00  ojämn vecka 

Gudtjänst 
Björkekärrs förs., Matsalen 

14.30-16.00   

Fredagsmys 
Felicia, Träffpunkten 

 


