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Way out Vega med Gustaf Norén som dragplåster blev en stor succé 
 
Årets Way out Vega på Tre Stiftelsers äldreboende Vegahusen blev en mycket lyckad 
tillställning. Många boende, personal och andra besökare var på plats, solen sken från en 
klarblå himmel och stämningen var på topp. Gustaf Norén var förstås festivalens 
höjdpunkt, men dagen bjöd även på zumbagympa, pianounderhållning, sambadans, 
chokladhjul, poängpromenad och lunch av vegetariskt snitt. 
 

     
Gustaf Norén m boende Ulla-Britt Zackrisson                 Publiken trivdes i Vegahusens fina trädgård 
Foton: Magnus Gotander 
 
Utanför äldreboendets grindar drog samtidigt storasyster Way out West igång med en 
betydligt yngre målgrupp. Men i Vegahusens trivsamma trädgård var repertoaren en annan 
och anpassad till lite äldre åhörare. Gustaf Norén (tidigare Mando Diao), som uppträdde 
tillsammans med Marcus Moszny och Christoffer Anthin hade satt samman ett 
specialkomponerat program med många, framför allt svenska klassiska musikpärlor. 
Publiken njöt till fullo och deltog även gärna i de välkända allsångerna. 
 
Dagen inleddes dock med zumbagympa, där Felicia lockade de boende till rörelse och glada 
skratt med rytmisk, afrikansk musik. Under lunchen, där det förstås även fanns ett 
välsmakande vegetariskt alternativ med ugnsbakade rödbetor och palsternackor med bönris 
och getostyoghurt på menyn, underhöll Göran Lange med trevligt pianoackompanjemang. 
Den färgstarka och livsglada sambagruppen Los Copihues stod för dagens sista 
framträdande.  
 
”Vi är förstås mycket nöjda med dagen,” konstaterar en glad Jessica Henriksson, 
kultursamordnare på Tre Stiftelser. ”Vi jobbar under hela året hårt med att erbjuda de 
boende många olika kulturaktiviteter här på Tre Stiftelser, men har märkt att allt som har 
med musik att göra är extra populärt. Way out Vega är vår största satsning och i år var det 
extra roligt att Gustaf Norén ville gästa oss. Han är omtyckt av många och gjorde ett 
strålande framträdande här idag”. 
 
 



   
 
För mer information och anmälan, vänligen kontakta: 
Monica Berglund  Birgitta Plyhm, PR Jessica Henriksson 
VD Tre Stiftelser  Tel: 0707 77 12 90 Kultursamordnare 
Tel:  0705 11 75 70  birgitta@plyhm.se  Tel: 0738 45 10 08 
monica.berglund@trestiftelser.se                 jessica.henriksson@trestiftelser.se  
 
Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. 
Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam 
administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med 
Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, 
demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och 
skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 
 
 

 
Gustaf Norén hade ett bejublat framträdande under Way out Vega 

Fotograf: Magnus Gotander 
 

 
Den färgstarka sambagruppen Los Copihues gladde publiken 

Fotograf: Magnus Gotander 
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