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Nu närmar sig julen och förberedelserna är i full gång.  

Onsdag 28/11 har vi Danskväll i Vegasalen kl.18.00-20.00, varmt välkommen 
för en svängom eller för att lyssna på musik. Gratis Servering av dryck med 
snacks samt lottförsäljning. Närstående är också varmt välkomna! 

Det är dags för enheternas adventsmys tillsammans med hyresgäster och 
anhöriga. Mer information om detta kommer enhetsvis.  
Först ut är B-äldre som torsdagen den 29/11 kl.17.30 äter en gemensam 
kvällsmat i café Ärtan. Har vi tur blir det också lite musikunderhållning. Varmt 
välkomna! 

Vi kommer att ha Adventsfirande varje söndag under Advent kl. 15.00-16.00. 
Utomhus eller vid dåligt väder i café Ärtan. Det serveras glögg, pepparkakor 
och vacker julmusik. Välkomna! 

 

Nyhetsbrev 
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Det finns möjlighet för anhöriga att äta julbord hos oss på julafton. Det 
kostar 200:-/portion och anmälan sker genom att betala i Café Ärtan senast 
den 16/12. Kvittot sparas och visas upp på våningen (Ärtan lägger in 
beställningen). 

Det är dags att göra en inventering av källarförråden. Alla hyresgäster 
behöver märka upp sitt förråd med namn, hus (B eller C) och 
lägenhetsnummer senast den 7 januari 2019. Det kommer finnas en rulle för 
märkning i varje förråd. Om ni behöver hjälp kan ni ta det med er 
kontaktperson. 

Program för alla aktiviter i Träffpunkten eller café Ärtan sätts upp i hissarna. 
Följ gärna Tre stiftelser på Facebook för mer information om större 
aktiviteter. 

Från och med december kommer ni kunna prenumerera på våra nyhetsbrev 
via Tre stiftelsers hemsida, www.trestiftelse.se . Under rubriken ”Aktuellt” 
klickar du på ”Nyhetsbrev”, där klickar du sedan 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. Självklart delar vi även fortsättningsvis ut dem till 
alla våra hyresgäster. 

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till oss via 
telefon eller mail. Vi träffas också gärna och då är det enklast att vi kommer 
överens om en tid. Tveka inte på att höra av er! 

Varma hälsningar 
Heléne & Madeleine 
 
Heléne Karlsson, Enhetschef Madeleine Kempe Frantz, Enhetschef 
031-70 42 610 031-70 42 619 
helene.karlsson@trestiftelser.se madeleine.kempe.frantz@trestiftelser.se 
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