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Göteborgs Symfoniker besökte Tre Stiftelsers äldreboende Vegahusen 
 
I lördags hördes tonerna av klassisk musik i samlingsrummet på äldreboendet Vegahusen i 
Göteborg. En stråkkvartett och en harpist från Göteborgs Symfoniker spelade för hyresgästerna, 
delvis ackompanjerade av hela orkestern via en uppkopplad skärm. Besöket är en del i projektet 
och forskningsstudien Digitala Kulturmöten, som undersöker betydelsen av digital kulturtillgång 
för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående samt 
vårdare. 
 
Ett 70-tal hyresgäster hade samlats för 
att ta del av musiken.         
 
Efter konserten frågade vi Ulla-Britt 
Zackrisson vad hon tyckte: ”Det var 
fantastiskt! Jag uppskattar all slags 
musik. Nja, kanske inte 
Schlagerfestivalen så mycket.  Men allt 
klassiskt och att lyssna på levande 
musik är förstås något extra. Ganska 
nyligen kunde jag också åka till 
Göteborgs Konserthus och lyssna på  
Sven-Bertil Taube – det var väldigt 
roligt”. 

Foto: Francis Löfvenholm 

 
Kultur är en viktig del i Tre Stiftelsers verksamhet och på alla fyra adresserna erbjuds en omfattande 
kulturverksamhet. Hyresgästerna kommer själva med önskemål och prioriteringar varefter 
aktiviteterna anordnas med utgångspunkt i att skapa en meningsfull vardag. Göteborgs Symfonikers 
turné till äldreboenden i kombination med projektet Digitala Kulturmöten passade därför väl in.  
 
Eva Essvik, affärsutvecklare hos Göteborgs Symfoniker var dagens konferencier. Närvarande var 
även professorerna Helle Wijk och Eva Jakobsson Ung från Göteborgs Universitet, Institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa. I sin studie vill de undersöka sambandet mellan kultur och hälsa, om 
kulturens kraft kan främja hälsan och vad värdet av en sådan här kulturupplevelse kan vara. Efter 
konserten intervjuade de hyresgästerna, anhöriga och personal.  
 
”Vi har många bevis på att musik är bra och betydelsefullt för ett ökat välbefinnande och därför 
erbjuder vi våra hyresgäster ett brett utbud av all slags musik. Klassiskt är förstås populärast, men 
det är många som gillar rock och andra typer av musik. Det är också viktigt att, som vid dagens 
spelning, musiken kommer till oss eftersom det för många kan vara svårt att ta del av det utbud som 
finns utanför boendet,” kommenterar Jessica Bendix, kultursamordnare på Vegahusen.  
 
Fakta Digitala Kulturmöten 
Forskningsstudien Digitala kulturmöten är ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd, 



   
 
Göteborgs universitet och Betaniastiftelsen och med stöd av Familjen Kamprads Stiftelse. 
Läs mer om projektet här: www.gso.se/goteborgs-symfoniker/kulturarenan-digitala-kulturmoten  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 

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

Jessica Bendix 
Kultursamordnare, Tre Stiftelser   
031-704 2628 
jessica.bendix@trestiftelser.se  

Birgitta Plyhm 
PR 
Tel: 0707 77 12 90 
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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