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Nyhetsbrev oktober 2018 
Vegahusen A 
 

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! 
Vegagatan 55a, 413 11 Göteborg 

www.trestiftelser.se 

 
 
Vi firar måltiden dag på torsdag 18 okt med Christian Hellberg Årets kock 2001, 
programledare, författare, köksmästare mm. För mer information, se anslag!   
 
Nästa vecka torsdag 25 okt på kvällen kommer vi att ha en oktoberfest på Café 
Ärtan då alla är hjärtligt välkomna! För mer information Se anslag!  
 
Vi vill passa på att önska följande hyresgäster ett  
Stort Grattis på sin födelsedag!  
  
Maj-Britt på vån 3  
Ingalill på vån 3  
Märta på vån 5 
 
Vegahusen har fått en gåva med ett stort antal ljudböcker på CD-skiva från 
Burgårdens gymnasieskola här i stan. Du som hyresgäst får gärna låna dessa. De 
finns i biblioteket eller så kan du prata med medarbetarna på Träffpunkten.  
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Nu har socialstyrelsen skickat ut svaren på alla dem enkäter som ni besvarade i 
våras. Vi kommer att presentera detta för er längre fram i höst. Vill du redan nu ha 
alla svar är du välkommen att höra av dig till oss. Vi använder era svar till att 
utveckla vår verksamhet utifrån era synpunkter.  
 
Nya medarbetare i hus A   
Sofia vån 3 är tillbaka efter föräldraledighet. 
  
Juvylyn vån 4 kommer tillbaka 1 nov efter föräldraledighet.  
 
Elina vån 4 har valt att sluta hos oss, vi önskar henne lycka till på nästa arbetsplats.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Armita Makvandi, Enhetschef Satu Piuva, Enhetschef 
031 – 70 42 630 031 – 70 42 639 
Armita.makvandi@trestiftelser.se satu.piuva@trestiftelser.se 
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