
   
 

PRESSMEDDELANDE     2019-03-22 

 
Ny pub invigd på Tre Stiftelsers äldreboende Otium 
 
Igår var det festlig invigning av den nya puben, som fått namnet Cicero, på äldreboendet Otium i 
Göteborg. Det var många glada hyresgäster som sett fram emot att beställa något i baren, umgås, 
spela dart eller titta på sport. Ombyggnationen från det som tidigare var ett bibliotek har pågått 
under våren och projektet påbörjades efter ett beslut i ledningsgruppen där även hyresgästerna 
finns representerade. 
 
Det var hyresgästerna Lisbeth och Barbro som 
klippte bandet vid gårdagens invigning och 
båda två sitter med i den så kallade Lilla 
Ledningsgruppen som är ett forum för 
nyckelpersoner inom verksamheten. Så här 
kommenterar hyresgästerna Barbro Svats och 
Lisbeth Tamnes projektet:  
”Vi är så glada att vi äntligen att har fått inviga 
puben. Det är något vi har pratat om och 
planerat för länge. Vi ville att lokalen skulle 
användas på ett bättre sätt och då tyckte vi att 
en pub var en jättebra idé. Nu ser vi fram emot 
att umgås och ha roligt här!”. 
 
”Det är ett fantastiskt initiativ från hyresgästerna, som är de som kommit 
med idén och vi är glada över att ha kunnat fullfölja detta enligt deras 
önskemål. Vår verksamhet bygger på att hyresgästerna ska få komma med 
egna förslag och här har det verkligen blivit extra lyckat!” säger Jessica 
Börjesson, enhetschef på äldreboendet Otium. 
 
Den nya puben ligger på bottenplan och i nära anslutning till entrén, 
restaurangen och de gemensamma ytorna. Med hjälp av en 
inredningsstylist har puben fått ett klassisk inramning med möbler i mörka 
träslag och dova färger på väggar och textilier, samt detaljer i mässing. För 
att öka tillgängligheten har möblemanget anpassats på flera sätt, runt de 
olika sittgrupperna finns god plats för rullstolar och andra hjälpmedel, 
darttavlorna är placerade på olika höjder för att kunna spelas såväl 
sittande som stående och bardisken har utfällbara klaffbord på olika 
höjder av samma anledning. Till puben har också en LP-spelare köpts in 
samt en stor TV-skärm där man exempelvis kan titta på sport.  
 
Kulturombuden har tillsammans med cheferna och kökspersonalen delat ansvar för serveringen och 
det finns ett utbud av både alkohol och alkoholfria alternativ. Serveringstillstånd har utfärdats och 
tanken är att puben ska vara öppen hela tiden, även efter kl. 21.00 då dagpersonalen går hem.  
 
 

Hyresgästerna Barbro Svats och Lisbeth Tamnes klipper 
bandet. Foto: Emil Jacobsson 
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”Både inne- och utemiljön är prioriterade områden i vår verksamhet, det ska vara trivsamt och vi vill 
att hyresgästerna ska uppleva en känsla av välbefinnande och värdighet. Behovet av ett socialt 
sammanhang är viktigt att tillgodose för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Att vi öppnar 
en puben är ett i raden av många exempel på detta”, avslutar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.  
 

 Barbro Svats och Lisbeth Tamnes. Foto: Tommy Holl 
 
Läs mer om Lilla ledningsgruppen i pressmeddelandet från februari 2019 här: 
https://news.cision.com/se/tre-stiftelser/r/hyresgasterna-har-tagit-plats-i-ledningsgruppen-pa-
aldreboendet-otium,c2743606  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 

Monica Berglund 
VD Tre Stiftelser 
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70 
monica.berglund@trestiftelser.se 

Jessica Börjesson, 
Enhetschef Otium 
Tel: 031-70 42 780, 0702-59 05 22 
jessica.borjesson@trestiftelser.se  

Birgitta Plyhm 
PR 
Tel: 0707 77 12 90 
E-post: birgitta@plyhm.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 där även Kallebäck ingår. 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 400 personer.  För mer information se vår hemsida 
www.trestiftelser.se 
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