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Nyhetsbrev November Otium

Det här nyhetsbrevet skrivs på ett nytt sätt för oss. Det innebär bland annat att du som får 

nyhetsbrevet digitalt får det via ett system. 

Du som tidigare  lämnat en mailadress till oss kommer med automatik att få det sänt till 

samma mailadress. Om du byter mailadress eller vill anmäla ytterligare 

mailadress, prenumererar du på det från Tre Stiftelsers hemsida www.trestiftelser.se. 

Under rubriken ”Aktuellt” klickar du på ”Nyhetsbrev”, där klickar du på den enhet vars 

nyhetsbrev du är intresserad av. När du fyllt i formuläret trycker du på ”Prenumerera” för 

att din mailadress ska registreras. Kommande nyhetsbrev kommer sedan automatiskt att 

skickas till dig. 

Vill du sedan avsluta din prenumeration klickar du på ”unsubscribe” längst ner i 

nyhetsbrevet som kommer till din mailbox. 

Dansbandsafton 
Den 26 oktober var det dansbandsafton på otium, mycket uppskattat !  
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Ny kock på Otium 

Anders Rundquist har börjat som ny kock 

tillsammans med Kattis i köket på Otium. 

Anders har lång erfarenhet av kockyrket, 

han  att drivit restaurang tryckkokaren i 

GP huset och innan dess arbetat många 

år på Sodexo.  

Kommande 

kulturarrangemang 

16/11 Föreläsning om Lasse Dahlqvist 

7/12 Julmingel 

24/12 Julbord kl 13.00 mer info kommer 

25/11, 7/12 Speldags 

Renovering 

Arbetet med att förvandla biblioteket till en pub med engelskt tema fortskrider. I dagarna 

kommer rummet att tapetseras och efter det kommer inredningen att komma på plats. 
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Gåsamiddag 

Den 9 november var det gåsamiddag 

på Otium. Uppskattat med härlig mat 

och trevlig underhållning!

TV-utbud Otium 
Dessa kanaler finns i det analoga utbud 

som tillhandahålls av comhem. 

Du som har platt- TV och vill ha digital 

mottagning måste 

eventuellt komplettera med en egen 

Cl+ modul eller en box. 

Modul kan finnas inbyggd i TVn. 

För utökat kanalutbud måste en egen 

box beställas. 

Detta beställer du via comhem. För att 

beställa eller för mer information. Ring 

70 222 

För fullständigt utbud eller 

kanalplacering se comhems hemsida. 
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Sjuksköterskeorganisationen inom Tre stiftelser

Sedan ca en månad tillbaka ser sjuksköterskeorganisationen annorlunda ut inom Tre 

stiftelser. Som ett led i arbetet att förtäta tillgängligheten av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska på dagtid på vardagar på varje adress ( för att kunna utföra fler planerade 

insatser hos de hyresgäster som man är ansvarig för). Finns det numera på helger två 

sjuksköterskor inom Tre stiftelser för att utföra hälso och sjukvårdsinsatser. Det innebär att 

sjuksköteskefunktionen på helger utgår ifrån Vega och samordnar och planerar sina 

insatser utifrån behov för att sedan besöka de adresser där behovet finns. 

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   

Läs mer på Tre Stiftelsers hemsida  




