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Verksamheten behöver göra en inventering av källarförråden här på Vegahusen
och önskar att alla som använder ett förråd märker upp sitt förråd med namn, hus
och lägenhetsnummer senast den 7 januari 2019. Om man behöver hjälp kan
kontaktperson vara behjälplig. Det kommer att finnas en rulle för märkning i varje
förråd.
Vi har bokat datum för boendemöte på respektive våning.
Måndag 26 nov kl 10,30-12,00 för hyresgäster på våning 3
Tisdag 27 nov kl 10,30-12,00 för hyresgäster på våning 4
Torsdag 29 nov kl 10,30-12,00 för hyresgäster på våning 5
Vi träffas i matsalen på respektive våning.
Varmt Välkomna!
Vi skulle bli mycket glada om vi kan få några representanter från er hyresgäster att
delta på våra möten som vi har med alla kulturombud i huset. Syftet med mötena
är att planera olika aktiviteter som vi genomför här i huset. Detta är aktiviteter
förutom dem som träffpunkten ordnar. Vi har ca 1 möte per månad. Välkommen
att anmäla intresse till oss enhetschefer.
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 önskar även någon representant till vår lilla ledningsgrupp som består av
enhetschefer, sjuksköterskor, rehabpersonal samt representant för
undersköterskorna. Syftet med dessa möten är att vara ett forum där frågor tas
upp som är specifika för just Vegahus A och med fokus att värna och kvalitetssäkra
våra koncept. Dessa är Kultur, Måltid samt Miljö. Genom våra valda koncept talar
vi om vad den kan erbjuda hyresgäster och tydliggöra för alla medarbetare vad
som ska prioriteras.
Kultur – Något att göra/Att gå upp till varje dag
Mat och måltidsmiljö – God och vacker mat i en stimulerande miljö
Inne- och utemiljö – Miljöns betydelse för välbefinnandet
Välkommen att anmäla intresse till oss enhetschefer.
Julen närmar sig med stormsteg – Vi vill informera alla om att närstående är
mycket välkomna att äta julbord tillsammans med er hyresgäster här på Vega på
julafton. Meddela personalen på respektive våning så dem kan beställa extra
portioner, senast 14/12. Betalning, 200 kr sker på restaurang Ärtan, helst i förväg.
Onsdag 28 nov har vi Danskväll i Vegasalen, varmt välkommen för en svängom
eller för att lyssna på musik. Gratis Servering av dryck med snacks samt
lottförsäljning. Närstående är också varmt välkomna!
Vi kommer att ha Adventsfirande varje söndag under Advent. Kl 15,00-16,00
Utomhus eller vid dåligt väder i restaurang Ärtan
Servering av glögg och pepparkakor, njuta av vacker julmusik, Välkomna!
Övriga aktiviteter, se anslagen. Har du inte fått dessa anslag så säg till någon i
personalen.

Med vänliga hälsningar
Armita Makvandi, Enhetschef
031 – 70 42 630
Armita.makvandi@trestiftelser.se

Satu Piuva, Enhetschef
031 – 70 42 639
satu.piuva@trestiftelser.se
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