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Kända profiler förgyller vardagen på Tre Stiftelsers äldreboenden 
 
Under olika teman har Tre Stiftelsers äldreboenden regelbundet besök av såväl kockar, artister, 
politiker som andra kända profiler. Nu senast underhöll journalisten och programledaren Ulf 
Elfving ett välbesökt och trevligt kåseri med intressanta anekdoter från sin långa karriär. Det goda 
ryktet gör att många själva tar kontakt med Tre Stiftelser för att få komma på besök.  Men även 
medarbetarna är mycket engagerade när det gäller att hitta nya aktiviteter för att förgylla 
vardagen för de 400 hyresgästerna.  
 
Lokalen var fylld till sista plats när Ulf Elfving i förra veckan 
besökte äldreboendet Vegahusen i Göteborg. Ulf, som bl a 
driver en matblogg på nyhetsportalen News55 hade först hört 
talas om Tre Stiftelser i samband med utmärkelsen Bästa 
Seniormatglädje från Arla Guldko 2018. Besöket inleddes därför 
med en rundtur i köket där 1 000 måltider per dag förbereds. 
Imponerad gick Ulf vidare för att träffa de många 
hyresgästerna, som hade samlats för att lyssna till honom. Det 
bjöds passande nog på hembakad radiokaka och kaffe.  
 
Ulf inledde med att berätta om att han redan som liten 
fascinerades av radio och att han gärna lyssnade på de  
många intressanta rapporteringarna, inte minst från 
utrikeskorrespondenterna runt om i världen. Hans egen karriär 
inleddes med att han vann en skivspelartävling, som 
anordnades av Radiotjänst. Efter sju år som programledare på 
populära Svensktoppen började han jobba på Sportextra. Bl a 
bevakade han OS i München 1972 och förutom att han där på 
nära håll bevittnade de otäcka terrorattackerna fick han också 
efter mycket om och men sin första intervju med Kungen. Ulf 
berättade också om sin roliga tid på det klassiska programmet 
Upp till tretton och så förstås Efter tre, som efter några 
månader nådde hela 2,5 miljoner lyssnare. Han berättade även 
anekdoter från några av de många intervjuer han gjort - som t 
ex när han var instängd i en  
fängelsecell med en styckmördare eller när Ingmar Bergman 
skällde ut honom efter att han kommit två minuter för sent. 

”Det var jättetrevligt att besöka Tre Stiftelser. Varmt och fint 
mottagande och imponerande att se satsningarna på trivsel, 
blandade aktiviteter och ambitiös mat!” kommenterar Ulf 
Elfving.  
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Förutom Ulf Elfving har många andra kända profiler besökt Tre 
Stiftelser. Varje år kommer t ex kända kockar för att tillsammans 
med personalen i köket laga festmåltider till alla hyresgästerna. Nu 
senast var Christian Hellberg på besök. Stefan Karlsson har varit 
där flertalet gånger liksom  
bl a Håkan Thörnström och Leif Mannerström.  
 
 
 
 
Glenn Hysén är en annan uppskattad gäst, som kommit till 
boendet några gånger för att prata fotboll och minnen från sin 
idrottskarriär. Här serverar han fotbollstårta till några intresserade 
hyresgäster. 
 
 
 
 
 
 
 
Årligen arrangeras i augusti på boendet Vegahusen Tre Stiftelsers 
egen variant på Way out West, som i stället går under namnet Way 
out Vega. År 2017 gästade Gustaf Norén, tidigare sångare i Mando 
Diao med ett uppskattat framträdande i den sommarfagra 
trädgården.  
 
 
 
 
 
Under våren 2018 bjöds kommunalråd från alla riksdagspartier i 
Göteborg in till en gemensam workshop för inblick i Tre Stiftelsers 
verksamhet. Fokus var att visa ett gott exempel på hur ett 
äldreboende kan bedrivas och hur man kan bidra till att öka 
livskvalitén med rätt prioriteringar.   
 
 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Monica Berglund  Birgitta Plyhm 
VD Tre Stiftelser  PR 
Tel 0705 11 75 70  Tel 0707 77 12 90 
monica.berglund@trestiftelser.se  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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