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Glenn Hysén gästade äldreboendet för att prata fotboll 
 
I samband med Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM hade Tre Stiftelser bjudit in Glenn Hysén för 
att prata fotboll. Ett hundratal fotbollsintresserade boende och personal hade samlats på 
äldreboendet Änggårdsbacken. Glenn delade generöst med sig av historier från sin långa och 
framgångsrika fotbollskarriär samt reflektioner kring Sveriges chanser under den kommande VM-
turneringen. Det bjöds på rund fotbollstårta och stämningen var på topp. 
 

  
Glenn Hysén och kultursamordnare Jessica Henriksson  
tillsammans med Maj-Britt Svensson och Inger Aronsson. 

 
Glenn intervjuades av frilansjournalisten Mattias Lindeblad och samtalet handlade om allt från 
starten i Göteborgsklubben IF Warta till IFK Göteborg och senare Liverpool. Nyckeln bakom 
framgången menade Glenn var att han alltid gav allt. Tekniken var inte hans styrka, men hans 
kämparanda tog honom framåt. Han avslutade sin karriär i Skogens IF där han fortsatte att spela just 
för den härliga gemenskapen. Efter fotbollskarriären har han bl a medverkat i program som Farmen 
och Let’s Dance, där det också varit glädjen som styrt. Han tackar helt enkelt ja till sådant som verkar 
roligt. Efter intervjun var det många, både boende 
och personal, som ville ta en bild och få en kort 
pratstund med Glenn, något han gladeligen ställde 
upp på. 
 
”Vi är väldigt glada att Glenn kom hit och ställde upp 
på detta. Det var otroligt uppskattat av de boende 
och något de kommer minnas länge. Nu laddar vi för 
matchen som visas på alla våra fyra boenden och vi 
har dukat upp med snacks och dricka till alla. Det är 
viktigt att hitta på roliga saker och göra varje dag 
meningsfull”, säger Jessica Henriksson, 
kultursamordnare Tre Stiftelser. 
 
Det var inte första gången Glenn besökte Tre Stiftelser. I november 2016 hälsade han på Marianne, 
en av de boende på Änggårdsbacken, som varit ett stor fan av honom sedan början av hans karriär. 
Det blev en dag att minnas, både för Marianne och de andra på våningen som fick en trevlig  
 

Feriearbetarna Lova Alnesten och Nana Harting 



   
 
 
 
fikastund med Glenn. Läs mer här: https://news.cision.com/se/tre-stiftelser/r/75-ariga-marianne-
fick-sin-hogsta-onskan-uppfylld---glenn-hysen-kom-pa-besok,c2204368  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
  
Monica Berglund  Jessica Henriksson Birgitta Plyhm 
VD Tre Stiftelser  Kultursamordnare Tel: 0707 77 12 90 
Tel: 0705 11 75 70  Tel: 031-704 26 28 birgitta@plyhm.se  
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 fyra 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   
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