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Jag vill ha samma höga kvalitet
hemma som på jobbet
”Jag har använt Micropore i 25 år men nästan aldrig sett att en patient fått hudirritationer eller andra 
problem av själva tejpen. Det är inte så konstigt att Micropore är marknadsledare både hemma och 
på sjukhusen sedan femtio år. Grattis!” 

En bra kirurgisk tejp är en avancerad produkt som ska ge absolut säker fixering, men inte sitta fast 
för hårt. Den måste vara mjuk, formbar, låta huden andas och ge bra möjligheter till god sårläkning. 
Tejpen får inte innehålla hudirriterande ämnen, inte orsaka hudskador och vara lätt att avlägsna när 
den inte längre behövs.

Micropore finns på alla välsorterade apotek.

Docent Ingemar Blomgren, plastikkirurg på KirurgCentrum i Stockholm

3M Svenska AB, Health Care
191 89 Sollentuna
Tel 08-92 21 00, Fax 08-92 22 89
www.3M.com/se

50 år i Sveriges badrumsskåp

KaptenM
iki



 Blomsterfonden  3

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens 
medlemstidning. Alma ges ut 4 gånger per år och 
skickas gratis till alla medlemmar. Redaktionen tar 
gärna emot material men för behåller sig rätten 

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin, som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi erbjuder seniorboende, 
med en omfattande social verksamhet som stöd. 
Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag finns det över 25 000 medlemmar i 
Blomsterfonden.

ALMA
Styrelseordförande
Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro  
902- 5305. Blomsterfonden samlar in gåvor till 
hem och vård åt äldre. 

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.

att redigera i insänt material samt att publicera 
materialet elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Lovisa Sandberg
Kapten Miki Kommunikation AB, produktion
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Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
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ETT VÄRDIGT ÄLDRELIV är mer än aktuellt under 2011. 

Men vad är då ett värdigt äldreliv? 

Det finns säkert många olika beskrivningar, men om jag utgår från mig själv, skulle det kunna vara att 
bestämma själv hur jag vill ha det i livet; vad vill jag äta till middag ikväll, vilken tidning vill jag läsa 
på morgonen osv. Likadant är det för min Alzheimersjuke pappa, som trots sin demenssjukdom bör få 
möjlighet att välja det han i dag klarar av att välja, t. ex vilket pålägg han vill ha på sin smörgås till frukost 
eller vilka han vill umgås med just idag.

Ibland händer det något när du som äldre flyttar till äldreboendet. Då försvinner ofta det värdiga livet och 
den äldres rätt att välja själv så lång som möjligt. 

Här måste vi som anhöriga till demenssjuka vara mer aktiva och föra fram den sjukes önskemål. Här 
kommer även Blomsterfonden in och för den äldres talan efter behov.

Nu har våra politiker lyft värdegrundsfrågan och vid årsskiftet trädde värdegrundsbestämmelserna i kraft, 
det är en reform som, enligt vår äldreminister Maria Larsson, innebär ett paradigmskifte i sättet att se 
på äldre. Det ska bli mycket spännande att följa hur denna reform faller ut rent praktiskt för alla äldre.

I DET HÄR NUMRET av Alma påbörjas Blomsterfondens 90-års-firande som ideell förening.
Sedan starten 1921 har föreningen växt och Alma Hedins livsverk är idag en 25 000 medlemmar stark 
förening som arbetar för hem och vård åt äldre. 

Läs gärna om vissångerskan/skådespelerskan Jeja Sundström som gillar att göra gott, på sidorna 6 till 8. 
Vi kommer under 2011 att fira Blomsterfondens jubileumsår tillsammans med medlemmar, hyresgäster, 
boende, personal och kunder. På sidan 11 kan du läsa mer om Blomsterfondens jubileumsår och 
jubileumskalender.

Börje Ahlstedt lockade till många glada skratt på Alzheimercaféet i februari, läs mer om hans besök på 
Svalnäs på sida 14.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
christel.jansson@blomsterfonden.se

PS. Skriv gärna till Alma och berätta vad ett ”värdigt äldreliv” är för dig. Publicerade 

berättelser belönas med blomstercheckar.

CHRISTELSKRÖNIKA
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Här kan du ställa en fråga du gått och funderat över, eller skriva ner dina tankar om saker som känns viktiga för dig i Blomsterfonden. Skicka dina 
skriverier per e-post till alma@blomsterfonden.se eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Vi kan inte garantera att just ditt inslag kommer med i tidningen och vi förbehåller oss rätten att förkorta frågor och insändare av utrymmesskäl.

Tyck till – skriv till Alma!

Kontakten

Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag eller 
bara någon att prata med? Sätt in en annons under 
kontakten. För att skicka en annons skriver du till 
Blomsterfonden, Alma, Box 114, 182 05 Djursholm 
eller skickar e-post till alma@blomsterfonden.se. 
Om du vill svara på en kontaktannons, märker du 
brevet med avsändarnamnet, ex. ”Totte” i Alma, 
Blomsterfonden, box 114, 182 05 Djursholm. Vi 
vidarebefordrar då brevet till den det berör 
(vi öppnar inga brev).

Blomsterfonden fyller 90 år
När jag skriver dessa rader i februari 2011 är det endast två månader kvar till Blomsterfondens officiella 90-årsdag som firas på vår 
föreningsstämma den 26 Maj. Du kan läsa mer om vårt firande i vår jubileumskalender på sidan 11 i Alma.

När Alma Hedin grundade Blomsterfonden för 90 år sedan såg samhället annorlunda ut än vad det gör idag. 1921 hade välfärden ännu 
inte nått Sverige. De svaga i samhället hade det svårt. De som hade arbete hade ofta långa arbetsdagar med låga inkomster och stora familjer 
att försörja. Arbetslösheten bland LO-medlemmarna var nästan 30 % i den rådande lågkonjunkturen. Dåtidens skola och sjukvården var 
bristfällig. 

Kvinnan och entreprenören Alma Hedin som engagerade sig i dåtidens sociala arbete tyckte att de pengar som slösades på dyrbara 
begravningsblommor kunde användas bättre. Under parollen ”I stället för blommor” grundade hon, för 90 år sedan, Blomsterfonden till 
förmån för bra bostäder för gamla och sjuka. 

Mycket har hänt sedan Blomsterfonden grundades och Sverige har idag utvecklats till ett välfärdsland och ett föredöme på många sätt. Men 
tyvärr kan vi trots detta fortfarande se brister i samhället, speciellt för sjuka och äldre.

Med en åldrande befolkning och i tider där kommuner och landsting gör allt hårdare prioriteringar blir det allt tydligare att vi själva måste 
engagera oss i vår framtid och ålderdom. Livskvalitet och omtanke är tyvärr sådant som inte alltid hinns med i en tid där allt går fortare och 
fortare. Här fyller Blomsterfonden en viktig roll både genom att kunna erbjuda boende, vård och omsorg men också genom att fungera som 
en röst för de äldre. 

Blomsterfondens huvudsakliga uppgift var redan 1921 precis som idag att ge ”Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund”. Det kommer vi 
att fortsätta med!

På föreningsstämman i maj kommer vi att presentera våra planer på ytterligare bostäder i enlighet med vårt trygghetskoncept.

Det är också fler än Blomsterfonden som fyller 90 år i år. På sidorna 18 och 19 träffar du Mary Engelbrekt som i år fyller 90 år och bor i ett 
av våra hus på Ringvägen. Blomsterfonden har idag 25 000 medlemmar. Av dessa är 41 årsbarn med Blomsterfonden. 

Avslutningsvis vill jag passa på att gratulera Er alla som fyller 90 år i år!

Ulf Thörnevik

VD:s LEDARE

Rabatterna

Kan Du rensa i rabatterna 
rensa allt Du kan 
Kan Du rensa ibland skatterna 
eller rensa bort all skam

Du går där av och an 
och ingenting Du kan 
Av alla dessa pålagor 
en verklighet så sann

Samvetet tar tag i Dig 
och säger nej och nej 
Tanketråden drar i Dig 
och vill nå´t annat säg:
Det kan va bra att ha 
Du behöver det en da 
Så ska Du (verkeligen) rensa i rabatterna i dag

Nattens sömn tog 
Hennes 
Högra arm 

Bortdomnad som grå  
aska 
i 
form

Blodbanor brusar 
Belivas 
Åter 
till tillvaron 
Av vem?

Dikter insända av Viola Bratt Saarinen, boende på Körsbärsvägen
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Smått&Gott       
Kallelse till föreningsstämma

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens 
föreningsstämma 2011. Förutom ordinarie stämmoärenden 
enligt stadgarna kommer nya boendeprojekt för Blomsterfonden 
att presenteras.

DATUM: Den 26 maj klockan 16.00.

LOKAL: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Närmaste 
T-station är Östermalmstorg, uppgång mot Östermalmstorg/
Sibyllegatan. 

UNDERHÅLLNING: Med anledning av Blomsterfondens 90-års 
jubileum 2011 kommer vi att bjuda på tårta och cider. 
Vi kommer även att ha underhållning på föreningsstämman.

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på vår 
hemsida: www.blomsterfonden.se. Det går även att anmäla sig 
via e-post: info@blomsterfonden.se eller till Måniqua Lövegard 
på telefonnummer 08-555 94 512 senast den 12 maj. Vänligen 
uppge ditt namn och personnummer när du anmäler dig.

Motion till föreningsstämman 2011
För den medlem som vill lämna motioner till föreningsstämman 
är sista datum 31 mars enligt stadgar. Motioner skickas antingen 
till e-post info@blomsterfonden.se eller via post till: 
Föreningen Blomsterfonden, att. Måniqua Lövegard, Box 114, 
182 05 Djursholm. Observera att du måste vara medlem i 
Föreningen Blomsterfonden för att kunna lämna in motioner.

Kötiderna, för närvarande (januari 2011)

Liseberg    Från 13 år

Svalnäs   Från 16 år

Ringvägen      Från 16 år

Rödabergsgatan   Från 16 år

Körsbärsvägen Från 12 år

Medlemsrekord - igen
Den stora medlemsökningen har 
resulterat i att vi i januari 2011, var hela 
24 727 medlemmar. Nytt rekord igen.

Utdelning på aktier? – skänk gärna till Blomsterfonden
Sedan 2006 är det möjligt att skänka aktieutdelning skattefritt till ideella 
organisationer. Detta görs i samband med att bolagsstämmorna fattar beslut 
om utdelning, vanligtvis i april och maj. På Blomsterfondens hemsida (www.
blomsterfonden.se, under fliken stöd oss, klicka sedan på aktieutdelning) finns 
det aktuella blanketter att ladda ner, med Blomsterfonden som gåvomottagare. 
Vi är tacksamma för alla bidrag som kommer in till vår verksamhet!

Stöd Blomsterfonden genom nätköp 
du ändå tänkt göra - Utan extra 
kostnad för dig!
Du bokar säkert resor, hotell, böcker och kanske kläder 
på nätet redan. När du gör det framöver så kan du 
stödja Blomsterfonden utan att det kostar dig något 
extra, samtidigt som det betyder mycket för vårt sociala 
arbete!

Det enda du behöver göra innan ditt nätköp är att gå 
via www.godhandling.se och välja Blomsterfonden som 
organisation. Här finner du 200 välkända butiker som 
alla stödjer Blomsterfonden via www.godhandling.se

Scandic hotels, Hotels.com, Expedia, Resfeber, Inkclub 
och Swedoffice är bara några exempel på nätbutiker 
som du kan välja mellan. Vid varje butik står det hur 
mycket pengar som går till Blomsterfonden vid köpet 
utan att det kostar något extra för dig!

Blomsterfonden.se  +  Godhandling.se  = 
Välgörenhet på köpet
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Je aTEXT: MAJA AASE FOTO: ANDERS WIKLUND

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Visor, visdom och vitaminer.
Jeja Sundströms intressen är 
lika strålande som hon själv. 
I år fyller hon 68 och ser ut att 
klara ytterligare 68 år utan 
ansträngning. 

Hennes trick? 

Alma följde med Jeja, som 
avslöjar matnyttiga hemligheter 
till ett långt och friskt liv. 

Vant stegar trubaduren och 
skådespelaren Jeja Sundström 
runt i ”den bästa och billi-
gaste” hälsokostbutiken i 
Stockholm. Här på Hornsgatan 
på Södermalm finns piller, 
krämer, burkar och frön i en 
omtumlande mängd. 

Men Jeja har koll och vet vad 
som är bra att stoppa i sig. Och 
vad som är allra bäst:
– Kokosfett! ropar hon och 
tar ut en vit burk ur butikens 
kylskåp.
– Det bästa fettet som finns!

Den som tror att det här handlar 
om basen i ischoklad, tror fel. 
Kokosfett på hälsovis är något 
annat, och så genuint vitamin- 
och mineralbra att det inte finns 
något skäl att inte ta en sked 
eller två till frukost. 

Eller kanske tre?

Den bästa ambassadören för 
ett hälsosamt liv före och efter 
pensionen borde vara just en 
sådan som Jeja: hon fyller 70
om ett par år och har en hy som 
en vårmorgon och ögon med 
lugn och humor.

Helt enkelt en människa 
det är lätt att tycka om och 
omedelbart. Och de som sett 
och hört henne i radio, på scen 
och TV, hör sångerna direkt i 
huvudet:

”Anna Anaconda, när ska 
bröllopet stånda?
Kanske redan på månda´?
– Nej, vi väntar väl en vecka 
eller två.”

Eller varför inte Ulf Peder 
Olrogs kända Violen från Flen, 
om den söta flickan i småstadens 
bokhandel?

”Köp en Hjalmar Gulllberg/Eller 
en Vilhelm Moberg/Men köp den 
av Violen från Flen”.

Gertrud ”Jeja” Agneta 
Sundström har en lång karriär 
bakom sig och sjunger och 
uppträder fortfarande. Hon har 
arbetat med och kring de flesta i 
den svenska visvärlden.

Cornelis Vreeswijk?

– En djuping, säger Jeja 
uppskattande.

Fred Åkerström?

– Mycket speciell, säger Jeja mer 
diplomatiskt.

Nu för tiden är hon en 
engagerad medlem i Blomster-
fonden och tycker att arbetet för 
äldre är viktigt och intressant. 
Blomsterfondens öppna attityd 
mot hyresgästerna passar henne 
väl och hon blir inspirerad av 
att åka runt och titta på fondens 
fastigheter: här kan hon absolut 
tänka sig att bo. 

Under åren som trubadur har 
Jeja bland annat sjungit visor för
människor med olika demens-
sjukdomar, ett uppdrag som 
hon tar på djupaste allvar.

– Det var ljuvligt att få vara 
med om att väcka upp minnen 
och höra hur de kommer 
ihåg sångerna och orden. Jag 
lärde även känna patienternas 
anhöriga och personalen, som 
berättade att patienterna mådde 
bättre och var märkbart lugnare 
dagen innan jag kom och dagen 
efter. 

Att Evert Taube och Edvard 

Persson kan öppna 
hjärtan är lätt att förstå. 
Men Jeja brydde sig 
verkligen om att ta reda 
vad som passar, och 
planerade, repeterade 
och genomförde jobbet 
på en hel serie hem runt-
om Stockholm med 
entusiasm.

– Patienterna var så 
sjuka men det var fan-
tastiskt. Jag minns en 
dam som i princip inte 
sa någonting, men efter 
ett par år sjöng hon med
högt och rent. Då grät 
jag.

Dialekten från Storuman 
i Västerbotten hörs i bak-
grunden, men det som 
märks mest är Jejas djupa 
röst, som klarar av att 
sjunga med tenorer och 
basar i en kör.

Hon är en lång dam, med 
43 i skostorlek, och en 
böjlig kropp som kom väl 
till användning i SVT:s pop-
ulära charadprogram Gäster 
med gester. Där syntes hon 
under många år, men så 
tackade hon till slut nej:

jgillar att göra gott
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”Det är ljuvligt att få 
vara med och väcka 
minnen till liv”

Namn: 
Gertrud Agneta ”Jeja” Sundström

Född: 
Den 27 september 1943 i Storuman

Familj: 
En vuxen dotter

Hemort: 
Under många år Sköndal i 
södra Stockholm. 
Nu Södermalm

Instrument: 
Gitarr men även piano

”Riktigt jobb”: 
Telefonist på Televerket i Storuman 
och Stockholm

Diskografi i urval: 
Ulf Peder Olrog på Jejas sätt, På 
begäran: Violen från Flen och andra 
visor av Ulf Peder Olrog, Jeja & 
Stefan och Sidensammettrasalump 
(med Stefan Demert), Musik vi 
minns: Jeja Sundström, Visituder 
(med Ove Engström och Pär 
Sörman)

Fin utmärkelse: 
Nils Ferlin-sällskapets 
trubadurpris 2001

Jejas hälsodrink:
•	 Tre	salladsblad,	av	typen		 	
 romansallad

•	 1/2	avokado

•	 Ett	knippe	bladpersilja,	inklusive							
   stjälkar

•	 Några	maskrosblad	eller	nässlor,		
 allt efter säsong

•	 1	liter	vatten

•	 Möjligen	också	en	slurk	äppel-	 	
 juice ”om det annars smakar urk”

•	 Mixa

•	 Drickes	under	hela	dagen	-	en		 	
 äkta klorofyllinjektion!



8  Blomsterfonden

Jeja Sundström forts. från föregående sida

På Blomsterfondens egen avdelning hos bokförlaget hittar du 
historiska böcker, kokböcker, fotoböcker och en massa annan 
intressant läsning. Allt till förmånliga medlemspriser. 

Detta är bara en av många fördelar du får när du är medlem 
i Blomsterfonden. Längre fram i tidningen kan du läsa om ett 
annat givande samarbete, med Berwaldhallen, för dig som vill 
njuta av skön musik i trevlig miljö.

Alma i givande samarbete med bokförlag. Endast för dig som är medlem i Blomsterfonden:

Gå in på Blomsterfondens egen avdelning och köp till förmån-
liga medlemspriser. www.pagina.se/blomster

– Det räckte, säger Jeja, som 
i dag fortsätter att jobba, men 
med lyxen att inte behöva så 
många planer och mål: det får 
ge sig och vem vet vad som 
dyker upp efter nästa kaffe-
kopp?

Längre tillbaka, under artist-
tiden på Svensktoppen och ute 
på långa turnéer - bland annat 
med före detta sambon och 
hennes livs bästa vän Stefan 
Demert - var det nödvändigt att 
hitta en fungerande barnvakt. 
Någon utöver det vanliga. 
Lösningen blev ”gudomlig”:

– Tant Elsa!

Jeja var ensamstående mam-
ma till Ida, i dag vuxen 
och hemifrån-flyttad. Efter 
att ha letat fann hon den 
förtidspensionerade barn-
dagsvårdaren Elsa, som blev en 
kärleksfull extra-mormor.

– Ja, jag var en lyckans ost! säger 
Jeja. Tant Elsa var verkligen 
gudomlig för Ida och mig.

I dag är Tant Elsa 87 år, eller 
”lite äldre” som Jeja säger.
– Vi har en mycket varm 
kontakt och ses ofta.

Jeja har en liten, kär familj, och 
systern är gift med spelmannen 
Björn Ståbi, en av alla dessa 
kändisar hon uppträtt med.

Musikintresset är brett och den 
som söker på internet hittar 
insjungna visor som ”Si god 
afton och god kväll” eller varför 
inte Povel Ramel, en annan av 
hennes favoriter?

”Du vaknat upp en höst utan 
ro, utan tröst! En fråga blott 
finns kvar, som aldrig fått sitt 
svar: Varför är Louise så blyg?”

Musiken har betytt mycket 
och en körkonsert minns 
hon särskilt. Efter ett oväntat 
dödsbud mötte hon kören 
alldeles rödgråten, med ögon 
som tomater. Jeja gjorde det 
enda rätta, hon sa precis som det 
var och varnade för att känslorna 
kunde svämma över, och att det 

inte gick att styra. Hon samlade 
sig men oroade sig – hur skulle 
det gå?

– Det var en märklig känsla. Jag 
var så spirituell, så närvarande, ja 
så jävla på hugget! minns Jeja.

Hennes karriär är lång och 
varierad: skol- och kyrkokör 
hemma i Storuman. 1963 vinst 
i talangtävlingen Flugan och 
sedan återkommande gästartist 
på vispråmen Storken. På 
den tiden, mellan 1962 och 
1969 var Storken, som låg vid 
Smedsudden på Kungsholmen, 
ett riktigt inneställe, de som 
minns vet hur hippt det var.

1971 blev Jeja Sundström artist 
på heltid och ingick i gruppen 
”Visor och bockfot”, med Stefan 
Demert, Sid Jansson och Björn 
Ståbi. Sedan dess har hon hunnit 
med det mesta i radio, på TV, 
och på musik- och revyscener. 

Förutom musiken är tankar på 
hur vi är, vad vi gör och vilket 
liv vi lever viktiga för Jeja. Hon 

Digitalfotografi första delen/ Scott Kelby
Detta är inte en teoribok full av detaljerade begrepp. 

Det är en bok  som talar om vilken knapp du ska trycka på.

Digitalfotografi andra delen/ Scott Kelby 
Varje sida i boken behandlar ett enskilt koncept som bidrar till att utveckla ditt 
fotograferande. Varje gång du vänder på bladet lär du dig ytterligare en professionell 

inställning. 

Digitalfotografi tredje delen/ Scott Kelby
Tredje delen tar vid där de andra böckerna slutar. Här finns det ännu mer av ”Aha, är det 
så man gör” och ”rakt på-sak”- och ”skippa-teknik”-snacket.

Digitalfotografi. 
Paketutgåva i 3 delar

477:-
Ordinarie pris: 699:-

Många olika titlar att välja bland.

är en sökande människa, men 
absolut inte flummig, och tycker 
om att träffa andra som vill 
tänka lite djupare. 

Sedan är hon också nyfiken på 
vad som händer i huvudet på 
nätterna:

– Det är så intressant! utbrister 
Jeja, som gillar att analysera 
drömmar.

Så det är väl bara att inse att 
det antagligen är som med 
kokosfettet: bort med alla 
fördomar, in med viljan att 
upptäcka.

Men på en punkt är Jeja 
Sundström stenhård.

– Kokkaffe? Nej tack! Det är 
inte gott. Ute i skogen, kanske. 
Men kokkaffe hemma? Hu!
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Siri Derkert på 
Moderna
Konstnären Siri Derkert ställs ut 
på Moderna museet mellan 28 
maj och 4 september. Derkert 
anses vara en av det svenska 
1900-talets förgrundsgestalter 
inom konstvärlden. Kanske mest 
känd är hon för utsmyckningen 
av Östermalmstorgs 
tunnelbanestation.

Fram till 6 november i år visas utställningen ”Nasa – A 
human adventure”. Bland annat visas 250 autentiska 
föremål i original eller replika - rymdkapslar, motorer, 
rymddräkter, rymdteleskop och satelliter. Många av 
dessa föremål har aldrig tidigare visats.

Ett nytt intressant samarbete mellan Suzanne Berdino 
från Danmark och svenske regissören Lars Rudolfsson. 
Nu med Berdinos 6 arabhingstar på scenen.

Föreställningen har premiär den 18 mars. 
Gå in på teaterns hemsida för mer information: 
www.orionteatern.se 

K. A ALMGREN 
Sidenväveri och 
museum
Se utställningen Till salu, en 
fotoutställning om Stockholms 
historiska textilindustri. Nordens 
sista sidenväveri. En gång 
Skandinaviens största kvinno-
arbetsplats. Här produceras på 
originalmaskinerna i original-
miljön. Upplev materialets 
sensualitet och industrihistoria. 
Museibutik.

PRINS EuGENS
WALDEMARSuDDE
GAN – MODERNIST-
pIONJÄR OcH OUTSIDER
19 februari – 29 maj

En retrospektiv utställning med 
ett stort antal verk av Gösta 
Adrian-Nilsson, pionjär för 
modernismen i Sverige. Guidad 
visning tisdag och torsdag kl. 
14.00.

ÖPPETTIDER:
Tisdag–Söndag 11–17
Torsdag 11–20

Prins Eugens väg 6, Djurgården
www.waldemarsudde.se

Nasa landar på 
Tekniska museet

Lars Rudolfsson sätter upp 
« 6 Mimare - 6 vita hästar » 

på Orionteatern

ÖPPETTIDER
Måndag–Fredag 10–16
Lördag–Söndag 11–15
Repslagargatan 15, www.kasiden.se

PEtER CARLSSoN & 
BLå GRoDoRNA
Ett sextonårs-jubileum.
Spelas 10 mars –2 april
SCALATEATERN Wallingatan 34
Bilj 08-14 35 75
www.scalateatern.se
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När Blomsterfonden startade sin verksamhet 
för 90 år sedan, var den grundläggande 
idén att det var bättre att lägga pengar på 
goda bostäder åt äldre än på överdrivet stora 
blomsterarrangemang vid begravningar. 
På det sättet, menade initiativtagaren Alma 
Hedin, hedrade man på ett bättre sätt 
minnet av sina avlidna.

Grundidén skrevs in i den första paragrafen 
i Blomsterfondens stadgar, som säger att 
föreningens främsta mål ska vara ”att på ett 
värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas 
minne”. I nästa mening konkretiseras målet: 
”Blomsterfonden ska ha till uppgift att äga, 
uppföra och driva bostäder och sjukhem för 
gamla och behövande personer.”

Otidsenliga stadgar

För många framstår idag stadgarnas hän-
vändelse till de dödas minne som otidsenlig 
och svårförståelig. Skulle vi kunna formulera 
syftet med vår verksamhet på ett modernare 
sätt? 

Det är en av de frågor som Blomsterfondens 
styrelse brottas med just nu, och då 
särskilt dess stadgegrupp. Det sker som 
en fortsättning på att Blomsterfondens 
stadgar moderniserades på några andra 
viktiga punkter av 2009 års ordinarie 
föreningsstämma. Målet är att till 2012 
års föreningsstämma kunna presentera ett 
förslag till slutlig anpassning av stadgarna 
till en ny tid och till den verksamhet som 
Blomsterfonden bedriver nuförtiden.

Dina synpunkter är värdefulla

Men arbetet är inte bara en angelägenhet för 
Blomsterfondens stämma och styrelse, utan 
det berör alla våra medlemmar och dessutom 
våra anställda, våra boende och andra som 
har intresse i Blomsterfondens verksamhet. 
Därför bjuder styrelsen in alla att komma 
med synpunkter på stort och smått som rör 
våra stadgar. Det är inte alltid någon stor 
njutning att läsa stadgar men just i år är det 
ändå extra angeläget att göra det. Gå in på 
www.blomsterfonden.se/stadgar och läs 
och begrunda.

En annan sak som diskuterats på 
senare år är det ovanliga förhållandet 
att Blomsterfonden, som är en ideell 

förening, låter fyra utomstående organisa-
tioner tillsätta egna representanter i 
föreningens styrelse. Det gör de utan att 
föreningsstämman har inflytande över 
vilka personer det är. Nu är även detta 
en gammal tradition som går tillbaka till 
Blomsterfondens första tid på 1920-talet. 
Redan 1925 valde Läkareföreningen och 
Advokatsamfundet sina första styrelse-
ledamöter i Blomsterfonden och det har 
de fortsatt med sedan dess. På 1930-talet 
fick Svenska kyrkan motsvarande rätt och 
1951 tillkom KF på initiativ av Stockholms 
stad, som just hade hjälpt föreningen ur en 
ekonomisk knipa. 

Ska vi tillåta utomstående inblandning i 
vår verksamhet?

Bör Blomsterfondens över 24.000 
medlemmar acceptera att utomstående 
tillåts utöva ett så direkt inflytande över 
föreningens verksamhet? Vi lever ju i ett mer 
demokratiskt tidevarv än det tidiga 20-talet. 

Ja, den här ordningen har i vart fall varit till 
glädje för Blomsterfonden under de första 
90 åren.

Organisationsrepresentanterna har ofta varit 
högt kompetenta personer och de har visat 
ett lika starkt engagemang för föreningens 
sak som vilka andra styrelsemedlemmar 
som helst. Kanske kan de också sägas 
borga för långsiktighet och stabilitet i 
Blomsterfondens numera ganska stora 
verksamhet.

Många frågor att ta tag i

Det kan finnas ännu flera frågor att väcka när nu 
Blomsterfondens stadgar ändå är i stöpsleven. Låt 
oss säga att stadgarna efter 2012 års omarbetning
ska bli så bra att vi inte behöver ägna någon 
möda åt att revidera dem på minst tio år. Det 
förutsätter att alla som har åsikter om stadgarna 
nu lämnar sina synpunkter till styrelsen eller 
stadgegruppen. 
Välkomna.

Lennart Francke
Ordförande i Blomsterfondens styrelse

Välkommen med dina synpunkter 
  
Blomsterfondens styrelse välkomnar alla 
medlemmar att komma med synpunkter på 
stort och smått som rör Blomsterfondens 
stadgar. 

Gå in på www.blomsterfonden.se/stadgar 
och läs och begrunda, eller hämta stadgar 
på Blomsterfondens huvudkontor. 

Synpunkter skickas till e-post info@
blomsterfonden.se eller via post till;
Blomsterfonden, Att. Måniqua Lövegard, 
Box 114, 182 05 Djursholm. 
Observera att du måste vara medlem i 
Föreningen Blomsterfonden för att kunna 
lämna in synpunkter.

Blomsterfonden moderniserar sina stadgar
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MAJ 2011

26
Föreningsstämman

Firas med tårta och cider 
för alla medlemmar som

deltager.

Vilhelmina, Vilma

MAJ 2011

27
Officiell födelsedag –

Blomsterfonden HK, Svalnäs

Firas med tårta och cider 
på seniorboende, 

äldreboende.

Beda, Blenda

MAJ 2011

30
Födelsedagsfirande –

Ringvägen & Röda bergen/
Körsbärsvägen

Firas med tårta och cider 
på respektive seniorboende

Vera, Veronika

MAJ 2011

31
Födelsedagsfirande – Liseberg

Firas med tårta och cider på 
seniorboende och äldrevård.
För hyresgäster och boende 

på Liseberg.

Petronella, Pernilla

JUNI 2011

21
Extra jubileumsbilaga 

ges ut i medlems-
tidningen Alma

Alf, Alvar

SEPTEMBER 2011

5
Öppet hus med 

jubileumsutställningen

Adela, Heidi

Invigs på Ringvägen – 
Blomsterfonden 90-år.

För hyresgäster och boende på 
Ringvägen, samt inbjudna.

OKTOBER 2011

3
Jubileumsutställning

Evald, Osvald

NOVEMBER 2011

1
Jubileumsutställning

Allhelgonadagen

DECEMBER 2011

1
Jubileumsutställning

Oskar, Ossian

Jubileumskalender - Blomsterfonden 90 år
Här nedan ser du alla viktiga dagar som hänger ihop med vårt jubileumsfirande.  Kryssa för så missar du ingen trevlig begivenhet under året.

invigs på Liseberg –
Blomsterfonden 90 år.

För hyresgäster och boende på 
Liseberg, samt inbjudna.

invigs på Röda bergen –
Blomsterfonden 90 år. 

För hyresgäster och boende på 
Röda bergen, samt inbjudna.

invigs på Svalnäs –
Blomsterfonden 90 år.

För hyresgäster och boende på 
Svalnäs, samt inbjudna.
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Enligt tradition arrangeras tre basarer i 
Blomsterfonden. Hyresgäster och frivilliga 
samlas för att sälja diverse föremål som skänkts 
till föreningen. Intäkterna går sedan tillbaka 
till hyresgästernas olika intresseföreningar 
samt till Blomsterfondens övergripande 
insamlingsverksamhet.

Mest av allt är basarerna en social företeelse. Alla som ställer 
upp ideellt engagerar sig i sina respektive uppdrag.

– De tycker det är så fantastiskt roligt, berättar Colette 
Ahlberg, värdinna på Ringvägen. Alla ställer upp helt 
frivilligt.

Ringvägens basar är till hösten. Här hålls den största 
basaren. Runt 90 stycken frivilliga brukar delta, i 16 stycken 
olika arbetsgrupper. Alla med en egen inriktning, som ex. 
konst, möbler och kläder.

Kön ringlar sig längs Ringvägen när det är dags för portarna 
att öppna. Cirka 1000 besökare brukar det bli som besöker 
basaren för att fynda. Samt ta sig en fika och delta i lotteriet. 
Det närliggande konditoriet Wallins skänker varje gång 100 
franskor som sedan förvandlas till smarriga smörgåsar av 
caféansvariga.

För att ingen som arbetar på basaren ska gå hungrig ordnas 
det dessutom sopplunch till alla medverkande. 

Chanserna till fynd är många. 

– Jag köpte en gång en Stig Lindberg-häst på Röda 
bergens basar, säger Colette, den kostade 50 kronor. 

Föremålen skänks till Blomsterfonden av hyresgäster, 
anhöriga och privatpersoner. Och de går till ett 
välbehövande och välgörande syfte, hem och vård åt äldre. 
Den del som tilldelas respektive intresseförening ligger till 
grund för de aktiviteter som arrangeras på anläggningen, 
som ex. bussutflykter och julfest.

Blomsterfonden har en vårbasar på Röda bergen och två 
höstbasarer, en på Svalnäs och en på Ringvägen. Basarerna 
är en av Blomsterfondens äldre traditioner. Det finns spår 
i arkivet på att det ska ha hållits basarer så långt tillbaka i 
tiden som 1930.

Basar på Blomsterfonden - 
- en trevlig tradition sedan 
tidiga trettiotalet

        Jag köpte en gång 
en Stig Lindberg-häst 
på Röda bergens basar.
Den kostade 50 kronor. 

“
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Du har väl inte missat att vårens basar 
är på Röda bergen, lördagen den 7 maj 
mellan10-15. Skänk gärna föremål, 
ring till Röda bergens värdinna Monica 
Andersson (08-555 94 851) eller mejla 
monica.andersson@blomsterfonden.se

Missa inte!

Yvonne Richardsson

Göran Svensson

Mona & ChristinaAnne Marie Ingemarsson

Siv Sikström & Barbro Skansfeldt

Ailia Debira med mormor Iris Jansson Lindberg, Iris Tollstoy, Ulla Danielsson

Inga-Britt Jacobsson

Idel glada miner. Samtliga bilder är tagna på Ringvägens novemberbasar

• BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR • BASAR •
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Börje Ahlstedt lockade 
till många glada skratt på 
Alzheimercafé

Den 3 februari kom Börje Ahlstedt 
till Alzheimercaféet på Svalnäs och 
lockade till många glada skratt på 
Blomsterfonden. Över 80 personer var 
på plats i den till bredden fyllda stora 
Salongen. 

Hyresgästerna Mona Petersen och 
Börje Persson fick efter regi av Börje 
spela drottning Silvia och kung Carl-
Gustavs möte med Börje Ahlstedt. Börje 
berättade bland annat om flera möten 
med människor han gjort genom åren 
på sjukhus, äldreboende och hospice 
och hur mycket dessa möten har betytt 
för honom. ”Inga gager i världen kan slå 
mina härliga möten med människor”, sa 
Börje.  

Tack Colette, för all glädje 
du skänkt oss

Colette Ahlberg, värdinna på Ringvägen, 
går den 31 april i pension efter 19 år 
i Blomsterfonden. Colette är enormt 
uppskattad av både sina medarbetare och 
hyresgäster. 

– Jag har trivts väldigt bra i Blomsterfonden. 
Jag har haft många chefer och de har gett 
mig förtroende att arbeta under eget ansvar. 
Framförallt har jag jobbat med så trevliga 
personer. 

Men, medger, Colette, de kommer inte bara 
bli lätt att sluta.

– Jag har en så bra relation med 
hyresgästerna. De är så fantastiska och 
hjälpsamma. Många tittar in till mig 
och erbjuder sig att hjälpa till. Att gå till 
brevlådan när de ändå ska förbi  och sånt. 
Det är klart att det kommer kännas konstigt 
att sluta.

– Men jag slutar en väldigt trevlig tid, 
fortsätter Colette. Man brukar ju säga att 
man ska sluta när man är på toppen, säger 
hon och skrattar.

Colettes ersättare blir Sandra Engblom, som 
börjar sitt arbete som värdinna den 1 april 
och går parallellt med Colette i en månad. 

Vi tackar Colette för den tid som varit, hon 
kommer att saknas av många. Men vi vill 
också passa på att välkomna Sandra till sin 
nya anställning och önska henne all lycka!

Vem är Sandra?
– Jag är 33 år och bor tillsammans med man 
och barn på Värmdö utanför Stockholm. 
Vi är mycket ute i naturen. Det blir många 
utflykter i skogen och eftersom min man 
är mycket intresserad av fiske är vi också 
mycket vid vattnet där vi bor. När jag hinner 
med lägger jag gärna tid på mina egna 
små hantverk, allt från skapande av egna 
halsband till att virka mössor och halsdukar.

Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag kommer från servicebranschen, nu 
senast från Ersta Diakoni. Jag har även 
arbetat ideellt i 11 år inom Svenska kyrkans 
Barn och ungdomsverksamhet. Man kan 
väl kort säga att god service, glädjen av att 
finnas till hands samt en vilja att göra andra 
glada och trygga, alltid har varit en röd tråd 
genom mina yrken.

Hur ser du på arbetet som Värdinna?
– När jag kliver in i lokalerna här på 
Ringvägen slås jag av en känsla av trygghet, 
glädje och gemenskap. När jag fick förfrågan 
blev jag oerhört glad och stolt.  Jag får äran 
att engagera mig och arbeta med något så 
betydelsefullt. Det känns oerhört kul och 
inspirerande!

Välkommen till 
Blomsterfonden och 
Ringvägen Sandra

Ia Brandt (hyresgäst Svalnäs) och Börje Ahlstedt 
samtalar, Börje Persson + Mona Petersen i 
bakgrunden

Skrattet ligger nära till hands för Börje Ahlstedt 
och en okänd cafédeltagare
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Den alltmer hetsiga livsstil som omger oss har för de flesta en 
baksida: oro och stress tär på våra kroppar. Genom medveten 
närvaro kan du lära dig att hantera din stressnivå.

Mindfulness, sinnesnärvaro, är en alltmer populär metod för 
stresshantering. Idag finns det även flertalet vetenskapliga 
undersökningar som styrker att den österländska metoden har en 
stressreducerande effekt. 

När du lär dig meditationstekniken mindfulness tränar du på att vara 
närvarande i nuet. Genom att tänka på din omgivning, exempelvis på 
dofter, synintryck och smaker, så lär du dig dels att uppskatta det du 
har runt om dig. Men du undviker också den stress som ett ältande 
bakåt i tiden för med sig, eller stressen som ett alltför högt mål satt i 
framtiden ger.

Mindfulness handlar även om acceptans, du lär dig att acceptera dina 
tankar och känslor och att inte döma dem. De är bara tankar och 
känslor, inget mer.

”Mindfulness från början” av Charlotte 
Mandrup lottas ut till Almas läsare i ett antal 
exemplar till er som kommer med de bästa 
tipsen på hur du stressar ner och njuter av livet. 
Skicka ditt svar till alma@blomsterfonden.se 
eller via post: Alma, Blomsterfonden, Box 114, 
18205 Djursholm.

Öka din livskvalitet

Lär dig hur man 
hanterar stress i 
vardagen

Andningsövning enligt mindfulness:

Vårdguiden (www.vardguiden.se) rekommenderar följande övning:

Sätt dig med rak rygg på en stol, gärna utan att luta dig mot ryggstödet. 
Om du har en meditationspall/kudde går det också bra. 

Fäst din uppmärksamhet på andningen – blunda om det känns bra. 
Fokusera på andningen, lyssna på andetagen. 

Känn var du har andningen, i bröstet eller magen. Följ inandningen hela 
vägen in i ett ordentligt andetag. Följ sedan utandningen hela vägen ut. 
Fortsätt så. Du upptäcker att det finns fullt av tankar, det är helt normalt. 
Se tankarna, släpp dem och kom tillbaka till andningen.

1.

3.

2.

Ta chansen att 
vinna en bok om 
Mindfulness

Marianne Bergström Schatz, Stockholm
Carin Carlson, Lidingö
Gunnar Mandorff, Stockholm
Birgitta Henricson, Johanneshov
Jan-Rune Lidén, Stockholm

Grattis alla som vann Digitalfotoböcker 

i förra numret av Alma. Här är ni:



16  Blomsterfonden

Förbokning ring 08-644 50 40   Öppet: Mån–Fre 10–18, Lör 10–16
Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden 101

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

 Damklippning

inklusive tvätt och fön
149:- 

Klippoteket Prima

Varmt välkomna till våra tandläkar-
mottagningar mitt i Stockholm city.

Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienist-
vård inklusive tillverkning av bett- och snark-
skenor. Just nu erbjuder vi tandläkarundersök-
ning och hälsoscreening, blodtryck och blod-
sockermätning till 50% av kostnaden samt vissa 
tandläkaråtgärder till 10% rabatt. 

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen lämnar vi en rabatt som även omfattar 
familjemedlemmar.

Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 17.00. 
Man väljer själv om man vill betala med 
kort, via faktura eller delbetala, räntefri 
avbetalning.

Vi utför även mobil tandvård där 
tandläkaren kommer hem och utför 
vissa åtgärder i hemmet.

För tidbokning ring på telefon: 08-767 08 00         www.dentomed.se

Carl-Eriks 
Minister
möten

Carl-Erik Qvartfort är 90 år och bor på Svalnäs äldreboende. Under ett långt yrkesliv i hotell- och restaurangbranschen mötte han inte 
mindre än 15 sittande statsministrar, både svenska och utländska, och ett stort antal andra ministrar  och celebriteter.  På den här platsen 
i Alma kommer du att få ta del av hans spännande möten under hela det här året.

”Fälldin var trevligast av dem alla. 
Han beställde i regel in skomakarlåda och två 
glas mjölk. Och till skillnad från alla andra 
betalade han alltid räkningen själv

”

Basar på Röda bergen!
Blomsterfondens kända vårbasar går av stapeln lördagen 
den 7 maj mellan 10–15. Ingång sker via Rödabergsgatan 1. 
Café utlovas och om vädret tillåter finns möjlighet att sitta 
utomhus.

Vi tar gärna emot saker och prylar som du kan tänka dig 
att skänka bort. Kontakta Röda bergens värdinna 
Monica Andersson (08-555 94 851).

Intäkterna från basaren går tillbaka till hyresgästerna 
(genom intresseföreningen) och till Blomsterfondens 
insamlingsverksamhet.

 Herrklippning

inklusive tvätt och fön
99:- 
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Varmt välkomna till våra tandläkar-
mottagningar mitt i Stockholm city.

Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienist-
vård inklusive tillverkning av bett- och snark-
skenor. Just nu erbjuder vi tandläkarundersök-
ning och hälsoscreening, blodtryck och blod-
sockermätning till 50% av kostnaden samt vissa 
tandläkaråtgärder till 10% rabatt. 

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen lämnar vi en rabatt som även omfattar 
familjemedlemmar.

Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 17.00. 
Man väljer själv om man vill betala med 
kort, via faktura eller delbetala, räntefri 
avbetalning.

Vi utför även mobil tandvård där 
tandläkaren kommer hem och utför 
vissa åtgärder i hemmet.

För tidbokning ring på telefon: 08-767 08 00         www.dentomed.se

Advokaten Louis d’Otrante, har som 
tidigare meddelats avlidit i en ålder 
av 93 år. Hans närmaste är hustrun 
Birgitta och döttrarna Madeleine 
och Marie med familjer.

Louis d’Otrante var en viktig och drivande 
ambassadör för Blomsterfondens verksamhet i 
över 50 år. Han var medlem i Blomsterfondens 
styrelse sedan 1973 och var även ordförande 
mellan 1981 och 1996. 

Blomsterfonden kommer att minnas Louis för 
hans stora engagemang, värme och omtanke 
för andra människor. 

Blomsterfonden vill skänka en varm tanke 
till Louis d´Otrante och hans familj med 
anledning av hans bortgång.

Vännerna på Blomsterfonden

Louis d’Otrante
In Memoriam

Ett stort varmt tack för alla gåvor under 2010!
Ett stort varmt tack till alla medlemmar som tänkte på 
Blomsterfondens verksamhet under 2010!
Med er hjälp har vi bland annat kunnat hjälpa Bengt och många 
andra äldre under året genom hembesök, samtal och aktiviteter 
för äldre.

Ulf Thörnevik / VD Blomsterfonden

Nytt stödprojekt inom sociala verksamheten!
Sociala verksamheten kommer under våren 2011 att starta en 
seminarieserie på alla anläggningar för seniorboende och deras 
anhöriga för att öka förståelsen och tryggheten vid mötet med en 
demenssjuk. Seminarieserien finansieras med hjälp av insamlade 
medlem från ”Hjälp Bengt” -kampanjen julen 2010.

Frågor om projektet besvaras
på 070-190 21 74

– Vi ser en tendens att många blir äldre 
och bor kvar längre i sina lägenheter och 
det är vanligare idag att du möter en 
granne eller närstående som utvecklat 
en demenssjukdom. Vi vill skapa en trygg 
miljö och bemöta varje demenssjuk så att 
han eller hon upplever ett välbefinnande 
och känner sig respekterad i vardagen, 
säger Christel Haglund, chef för sociala 
verksamheten.
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90år
1921  •  2011

B
LO

M
STERFONDEN

Den lyckliga barn-
domen har betytt 
mycket för Mary TEXT: Ingrid Kyllerstedt Foto: Privat

                Mary Engelbrekt           
                bor i Blomster-        
                fondens hus på 
Ringvägen. Hon fyller 
90 år i år, precis som 
Blomsterfonden.

- Jag hade tur som 
hamnade här, säger Mary 
som tycker det mesta 
är bra med boendet. 
Men hon saknar läkaren 
och sjuksköterskan 
som tidigare ingick i 
Blomsterfondens service. 
Och en restaurang i huset 
som serverar husmanskost 
vore inte så dumt, tycker 
hon.

- Men jag vill verkligen inte 
klaga. Jag är överlycklig att 
jag kan bo hemma och klara 
mig själv, jag behöver bara 
hjälp med städningen, säger 
Mary snabbt som om hon 
begärt för mycket.

Mary Engelbrekt trivs i sin 
tvårumslägenhet, särskilt 
i det stora, ljusa köket 
varifrån hon kan se ut 
över en liten skogsdunge. 
Här känns den brusande 
Ringvägen avlägsen. Men 
när hon går ut genom 

porten har hon bara en 
kort promenad till Ringens 
köpcentrum och goda 
kommunikationer som kan ta 
henne dit hon vill.

- Jag besöker ofta mina 
vänner och eftersom jag 
tycker det är roligt att laga 
mat och baka så har jag med 
mig något till dem.

Hon tycker att samman-
hållningen i huset betyder 
mycket för trivseln och 
berömmer värdinnan Colette 
Ahlberg som är ”så hjälpsam”. 

- Jag har bott här så länge 
att jag känner de flesta. I 
början var jag ofta nere på 
träffarna och åkte med på 
resorna som ordnas på vår 
och höst. Men nu är jag bara 
med på utflykterna, i våras 
var vi i Ockelbo, säger Mary 
samtidigt som hon vant 
dukar upp förmiddagskaffet. 

Minst tre sorter ska det vara 
på fatet, tycker hon och häller 
upp kaffet i de fina kopparna. 
Det smakar gott och vi börjar 
småprata om hennes liv. 

Hit flyttade hon och maken 
Olov från Gullmarsplan där 

de inte kunde bo kvar på 
grund av att de hade problem 
med hjärtat och inte orkade 
gå uppför den branta backen 
till sitt hus.

- Jag ställde mig tidigt i 
kö genom att jag i mitt 
arbete på Försäkringskassan 
arbetade med bostadstillägg 
och då hade kontakt med 
Blomsterfonden. 
Mary har bott i Stockholm 
hela livet. Hon växte upp 
på Kungsholmen med tre 
bröder, varav en var hennes 
tvillingbror.

- Vi syskon Bergman hade 
det väldigt gott hemma och 
höll ihop hela livet. Det är 
kanske därför jag hänger med 
än, för jag hade en sådan fin 
barndom. 

Mary är den enda av 
syskonen som lever idag.

- Jag kan ibland bli lite arg 
på alla mina bröder som 
lämnat mig ensam.

Maken Olov Engelbrekt 
träffade hon en kväll på 
Gröna Lunds dansbana 
1942 och efter ett år blev det 
förlovning, och bröllopet var 

1946. Och sedan var det bara 
de två hela livet.

- Vi fick ett sånt där 
gammalt, gediget äktenskap 
som knappast finns längre. 
Jag saknar fortfarande min 
man mycket fast det är 
många år sedan han dog. 

- Vi fick inga egna barn så 
jag är glad att jag har så god 
kontakt med brorsbarnen och 
deras familjer. De och alla 
goda vänner betyder väldigt 
mycket för mig.

Mary har arbetat hela sitt 
liv. Först som springflicka 
hos ”madam Brandt” i den 
fina modeaffären Leja vid 
Norrmalmstorg. Efter en tid 
fick hon arbete vid registret 
på Försäkringskassan. Mary 
fick sedan vara med på hela 
välfärdsresan, från bildandet 
av Försäkringskassan 1955 till 
dagens moderna myndighet.

- Jag har haft ett 
intressant jobb och var 
föredragande  i bostads- och 
pensionsärenden. Men vi 
hade också väldigt roligt på 
jobbet och skrattade mycket, 
minns hon.

Blomsterfonden fyller 90 år i år. 
Här intervjuar vi boende på Blomsterfonden som föddes samma år, 1921. 

Mary Engelbrekt som bor på Ringvägen, är först ut i vår  intervjuserie.

J UBILEUMSSERIE

M
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Mary Engelbrekt har nyligen firat sin 90 - årsdag och blivit firad av släkt och vänner. 
Gemenskapen i Blomsterfonden betyder mycket och värdinna Colette Ahlberg är en trygghet i 
tillvaron, tycker hon. Genom åren har det blivit många resor och utflykter som Blomsterfonden 
anordnat. Numera är det mest aktiviteterna som finns i huset på Ringvägen som hon är med på. 
Men dem är hon noga att inte missa.

De är fortfarande ett gäng 
arbetskamrater som träffas. 
Även makens tidigare kollegor 
på Pressbyrån har hon 
fortfarande god kontakt med.

- Vi var fem par som umgicks 
mycket och reste utomlands. 
Vi har många härliga minnen 
ihop, berättar Mary.

Kaffet är urdrucket och Mary 
reser sig upp för att duka av. 
Hon rör sig smidigt och lätt. 
Att hon är 90 år är svårt att tro. 

- Jag har alltid varit mycket 
ute och promenerat med mina 
vänner, det håller benen pigga, 
tipsar hon innan vi säger adjö.

Namn: 
Mary Engelbrekt

Född: 
Den 4 februari 1921

Bor:
Ringvägen 105 på Södermalm

Vad har blivit bättre?
Sjukvården med all modern 
forskning och alla resurser

Vad har blivit sämre?
Äldrevården där det fattas mycket 
kunskap och omtanke, och att inte 
all personal behärskar svenska

Vad gör dig glad?
Mina kära brorsbarn med sina 
familjer, alla mina fina vänner och 
att bo på Blomsterfonden.

 

Vid en högtidlig ceremoni i 
Stockholms stadshus 1967 fick 

Mary Engelbrekt ta emot en 
guldmedalj för 25 år i statens tjänst 

av chefen vid Försäkringskassan 
i Stockholm, Gösta Bohman. När 

Mary pensionerades hade hon 
arbetat där i 44 år - och varit 

med om hela utvecklingen av 
socialförsäkringssystemet. ” Jag 

trivdes på jobbet, vi hade så 
roligt tillsammans och några 

av oss träffas fortfarande”, 
säger Mary.
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Konsert nr 1:  Sveriges Radios Symfoniorkester

Lördag 2 april kl 15.00 i Berwaldhallen

Daniel Harding, dirigent
Malin Broman, violin
Steven Isserlis, cello

BRAHMS:  Dubbelkonsert
BRUCKNER: Symfoni nr 5

Konserten föregås av en författarträff kl 14.00, 
då Aino Trosell berättar om sin bok ”Hjärtblad”. 
Gratis för alla med biljett till konserten kl 15.00.

Biljettpris: 100–395:-
Blomsterfondens gäster får 15% rabatt på ordinarie biljettpris.

Konsert nr 2 :  Welcome to the sixties!

Torsdag 12 maj kl 18.00 i Berwaldhallen

Sveriges Radios Symfoniorkester
Anders Berglund, dirigent
LaGaylia Frazier
Roger Pontare
Jasmine Kara

Biljettpris: 140–425:-
Blomsterfondens gäster får 15% rabatt på ordinarie biljettpris.

Antalet biljetter per konsert är begränsat, så boka gärna 
så snart som möjligt om du vill ta del av specialpriset!

Gör så här för att boka din biljett: 
Ring: 08-784 5152 eller mejla till biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se. Telefontiderna är 13.00-16.00 tisdag - fredag. Uppge att du är 
medlem i Blomsterfonden när du bokar din biljett. Berwaldhallens biljettkontor har följande öppettider: Helgfri mån-fre 12.00-18.00.

Daniel Harding, dirigent  
Foto: Harald Hoffman

Malin Broman, violin  
Foto: Micke Wiberg
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Det gläder oss att kunna presentera ett samarbete mellan Berwaldhallen och Blomsterfonden. 

Berwaldhallen är hemvist för Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, vackert beläget på Gärdet i Stockholm. 

I Berwaldhallen kan du njuta av klassisk musik i världsklass, ett pärlband med internationella och svenska stjärnor besöker 
regelbundet både orkester och kör och inför konserten kan du njuta något gott att äta och dricka i Café Berwald. 

– Vi vet att intresset för kultur och musik är stort hos många av våra medlemmar, och inte minst hos våra seniorer som 
bor på våra olika boenden, säger Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef på Blomsterfonden.

Som start på vårt samarbete erbjuder Berwaldhallen alla Blomsterfondens medlemmar ett rabatterat pris på två av vårens 
konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester och gästartister:

LaGaylia Frazier
Foto/även omslagsbilden: Olle Melkerhed

Jasmine Kara
Foto: Michael R Falla
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

  6 9 3    7 

5 7 2      1 

3  8     4  

7    1 2  6  

 5 3  7     

  4 5 8   9 3 

9 3 1 6     8 

 4  2    5 6 

2   1    7 9 

4 1 6 9 3 5 2 8 7 

5 7 2 8 6 4 9 3 1 

3 9 8 7 2 1 6 4 5 

7 8 9 3 1 2 5 6 4 

6 5 3 4 7 9 8 1 2 

1 2 4 5 8 6 7 9 3 

9 3 1 6 5 7 4 2 8 

8 4 7 2 9 3 1 5 6 

2 6 5 1 4 8 3 7 9 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät 
rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku 162    ©C4Ekonomen 

Sudoku 162    ©C4Ekonomen 

LÄTT 

LÄTT 

6 2   5     

 5 4      3 

   6  8    

  9 7   1 8  

 8  5      

 3  4  2    

         

  1  3  5 4 9 

8 6      7  

6 2 8 3 5 9 7 1 4 

9 5 4 2 1 7 8 6 3 

3 1 7 6 4 8 2 9 5 

5 4 9 7 6 3 1 8 2 

7 8 2 5 9 1 4 3 6 

1 3 6 4 8 2 9 5 7 

4 9 3 1 7 5 6 2 8 

2 7 1 8 3 6 5 4 9 

8 6 5 9 2 4 3 7 1 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät 
rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku A182    ©C4Ekonomen 

Sudoku A182    ©C4Ekonomen 

MEDELSVÅR 

MEDELSVÅR 

            F 
ANGER 
FORT-

SÄTTNING 
TRÖGT 

O ELDFAST 
KRUKA F 

HAR EGEN 
DAG 

 
LEGAT I 

           R I K S D A G 
           

HAR 
VALDA 
OMBUD 

 
N Ä V E R N 

           PRYDER 
BJÖRKEN  R KORT OCH 

KONCIS G ÄR VÅRA 
HUSDJUR O 

           FÖRT ÅT 
ANNAT 
HÅLL A V L E T T 

           A V T A L A T 
           BESTÄMT 

I FÖRVÄG K HELIUM K METALL-
STÅNG M IDROTTS-

LAG 

           
LUGNT o 
TRYGGT 

 
PRYL 

O H O T A T 
UTAN 

VERKAN I 
BONING 

FÖR 
KUSAR 

FYR 
S 

GÅR ÖVER 
VATTEN 

VID SIDAN 
AV 

B ROMERSK 
GUDINNA A TECKEN I 

MUSIKEN 
PERIOD I 
SKOLAN 

GER 
MJÖLK S P E N E LIKVID-

BEVISET E 
KÄRN-

ÄMNE PÅ 
GYM-

NASIET 
N A T U R K U N S K A P INDIAN-

FOLK I N K A 
L E G A T O 

URSPRUNG 
 

FIXADES 
TILL 

R O T 
KLÄTTER-

MUS 
 

SLAGGAS 
K L A S 

MÄSTER-
SKAP 

BEGRIP-
LIGA 

V M 
MUSIK-
TERM 
ROV-

FÅGEL 
F A L K 

BIL o 
VÄXT 

 
DONERA 

L O T U S ETT-
TUSEN I 

SKAL 
 

BEGÄRA 
HJÄLP AV 

K L I MED  
PÅSE o 
STEN 

SYNS PÅ 
TEE F REGLER 

 
FLABB L A G A R 

FÖRLORA 
KÄNSELN 
SEGER-
TECKEN 

D O M N A KONSU-
MERAS Ä T S 

P E G 
KRITISK 

 
SLUMPAR 

BORT 
N E G A T I V 

ÄR GLÖD-
ANDE 

PANDORA-
SAK 

G N I S T A 
ÄR 

OMOGET K A R T HAR EGEN 
VISA A EXPEDI-

TION R E S A  L 
IBLAND I 
ADRESS 

ÄTA MITT 
PÅ DAGEN 

B O X 
ÄR ALLA 

GODA 
TING ? T R E 

GELEN-
PANNA 

LONDON-
NEJ 

I D I O T 
DRAGIT PÅ 
MUNNEN 

VÄXT-
SAFT 

S M I L A T SVECIA 

G I V A N D E  F I S K E T U R VÄRDS-
HUS O 

 V UNDER-
HÅLLS R O A S BAK-

STRÖM E D A FORMATS D A N A T S 
          V POLAR-

VATTEN  DEN 
ANGES PÅ 

KARTA C KAN 
LÄKARE 
VARA A T 

          FÅR 
BARNEN 
TILL JUL 

BARM-
HÄRTIG I S H A V KAN BÄRA 

PÅ 
VINTERN 

          Ö N S K A 
ERIK SE-
GERSÄLL 
SJUNGS 

SOLO 
E S 

          SJÅPA 
SIG Å M A 

BLAD 
 

OMVÅRD-
NAD 

A R K 
          KAN BLI 

EN 
HELHET D E L A R N A 

          L I T A N I O R 
          

KLAGO-
VISOR 
YLLE-

TRÖJA 
G E N S A R E 
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6 2   5     

 5 4      3 

   6  8    

  9 7   1 8  

 8  5      

 3  4  2    

         

  1  3  5 4 9 

8 6      7  

6 2 8 3 5 9 7 1 4 

9 5 4 2 1 7 8 6 3 

3 1 7 6 4 8 2 9 5 

5 4 9 7 6 3 1 8 2 

7 8 2 5 9 1 4 3 6 

1 3 6 4 8 2 9 5 7 

4 9 3 1 7 5 6 2 8 

2 7 1 8 3 6 5 4 9 

8 6 5 9 2 4 3 7 1 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät 
rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku A182    ©C4Ekonomen 
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MEDELSVÅR 

MEDELSVÅR 

  6 9 3    7 

5 7 2      1 

3  8     4  

7    1 2  6  

 5 3  7     

  4 5 8   9 3 

9 3 1 6     8 

 4  2    5 6 

2   1    7 9 

4 1 6 9 3 5 2 8 7 

5 7 2 8 6 4 9 3 1 

3 9 8 7 2 1 6 4 5 

7 8 9 3 1 2 5 6 4 

6 5 3 4 7 9 8 1 2 

1 2 4 5 8 6 7 9 3 

9 3 1 6 5 7 4 2 8 

8 4 7 2 9 3 1 5 6 

2 6 5 1 4 8 3 7 9 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät 
rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku 162    ©C4Ekonomen 

Sudoku 162    ©C4Ekonomen 

LÄTT 

LÄTT 

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 32
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Birgit Krantz, Stockholm
Bertil Gabrielsson, Täby

Folke Ericson, Älvsjö
Kerstin Brandtberg, Älvsjö

Grattis!

MEDELSVÅR LÄTT
MEDELSVÅR LÄTT
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            SÅS 
 

 VÅLLATS   
MÅR ILLA 

FÅR 
HEMLIGA 
PROJEKT 

YT-
OMRÅDE 

           
VARA 

BORTA 
UTAN 
SKÄL 

      
                  
           STARKA 

SIDOR  
YTTRADE 
BRA MOT 

FÖR-
KYLNING ? 

    
                  
           

FLYTER I 
NORR 

KAFFE-
PLATS 

   GÖR 
KARTOR  TENNIS-

ANDRE 

           
SUGA UT 
PARLA-

MENT PÅ 
ISLAND 

      
                  

INTE 
GJORT PÅ 
MOMANG-

EN 
 

VIKT 
ANGES PÅ 

VISS 
ATTEST 

 
ANGER 

FORTSÄTT-
NING 

MISSION 
 GJORDE 

SNÖN I 
STORMEN  

REPAT 
 

PENNING-
BIDRAG 

 VÄRK 
 

FLOPPY 

SITTER 
DÅLIGT 

FAST     VICKADE 
HIT OCH 

DIT  
              

KRONISK 
NERV-

SJUKDOM 
TRICK 

   
BLIR MID-
SOMMAR-

STÅNG      
ÄR EMOT 

 
ÄR Y-

FORMAD 
    PENNSYL-

VANIA  
ETT 

SVÅRT 
LÄGE 
POEM 

    
   

HAR DET 
PÅ DAGIS 

 
OFREDA 

     
HEMLIG 

VERKSAM-
HET 

FINNS 
        

SÄNKE 

STORT 
RUM 

SUDDAS 
MED 

   AV USEL 
KVALITÉ  

KURERANDE 
EFFEKT 
ÖVER-
NATTA 

       
SKALL 

MEDDELAN-
DE LÄMNAS 

EFTER 
 FLICKA 

 I APRIL 

    GÅR PÅ 
DJUPET       

VARIT 
NERE 
DEL-

STRÄCKA 
      

GRODDAR 
OVAN-
LIGT 

TRIST 
        

HÄR GÖRS 
UTSLAG 

KD-
SVENSSON 

   
HAR MAN 

VÄL I 
FIKA-

RUMMET 

VINTER-
BOPLATS    

    
LOKALT 

DATANÄT 
SNABB-

TITT 
   

LIKNAR 
ORIGI-

NAL 
SJÖFÅGEL 

         
ERSÄTTA 

ÄR TEK-
NISK UT-

RUSTNING 
         

AMPERE-
TIMME 

UT- 
SÅLT 

  
ANDRA 
TONEN 

 
STÅR UT 

  LITE IN-
VECKLAD  

                  
  ÄR DEN 

OMSORGS-
FULLE       GÅR DET 

VID 
HAUSSE      

NEON 
 

PÅ-
LITLIGT 

  
         ÄR EN 

DJUR-
NAGEL  

KRING 
TÅGMACKA 

KRING-
SLUTES 

     
KAN MAN 

VID 
STORT 
URVAL 

             
I MASSOR 

PÅ MOSSAR 
 

SKÄRAN 
    

         
LEENDE 

 
HELT ENA-
STÅENDE 

    
SPEL 

 
DESER-
TERA 

   
                  
         

KAN 
PANNOR 
BILDA 

SPISADES 
        

            GÖR DET 
SOM HAR 
EFFEKT      

 

 Fotoakuten.se 
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Korsord

Korsordstävling nr 33
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 33 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2011. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.

Sudoku
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Snabbfrågan
Tror du att du 
kommer att bli 90 år?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNIN

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Elise Leppänen, 26 år

– Ja det är klart. 
Jag har en helt otrolig lust 
till livet.

Raymond Olander, 47 år 
(och ett halvt)

– Jag håller ut. 
Och när alla andra gubbar 
vikt in skägget, blir jag ensam 
om brudarna på hemmet.

Martin Zimmerman, 30 år

– Jamenvisst, alla gånger,
det handlar om inställning. 
Det sitter i huvudet. Har man 
väl bestämt sig, så är 90 ingen 
match.

Krönikören arbetade inom Sveriges Radio från 70-talet till år 2000. Mest känd från Radio Stockholm, där han 
ledde programmet Seniorpuls under 16 år (nästan exakt 1000 program med totalt ca 600 gäster!). Dessutom 
ledde han Vi i femman i tio år och var nyhetsreporter på Södertörn mellan varven... Efter radioåren har han 
frilansat som krönikör i Nynäshamns Posten till och med år 2008.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

Ja må vi leva, ja må vi leva
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Jag fick en vink om att Blomsterfonden 
ganska snart ska jubilera. Föreningen, 
grundad av Alma Hedin, fyller ju i år 
hela 90 år! Även om jag är lite tidigt ute 
- ”födelsedagen” lär inträffa i vårens tid 
- vill jag passa på att buga och gratulera 
den vitala 90-åringen redan nu. 
Visst är 90 år en hög ålder för en 
förening, ett företag eller vad det än må 
vara. 90-åringar bland oss människor 
har emellertid blivit allt vanligare. 
År 2008 fanns det ungefär 80 000 
nittioåringar i Sverige; i år lär det 
handla om cirka 100 000 stycken. Vi 
tycks bli äldre och äldre, vilket ofta 
uppmärksammas i medierna i våra 
dagar. Bra kost, kunskap, sjukvård, 
friskvård (motion mm) och en god 
arbetsmiljö brukar anges som några 
förklaringar av de som forskar i ämnet. 
Alla är viktiga faktorer, som väl rimmar 
med jubilerande Blomsterfondens 
idéer och verksamhet. Och ju fler 
80-100-åringar vi får i vårt land, desto 
fler ideella föreningar med den här 
inriktningen behövs för att kunna 
komplettera samhällets service, när det 
gäller boende och vård för äldre. 
Därför är det inte så märkligt att man 
numera kan hitta 90-åringar i de mest 
skiftande sammanhang. En del kör 
styrketräning på ett ”gym”, andra har 
planer på att åka Vasaloppet, vissa 
fortsätter att bila Europa runt ...
En gäst jag hade i ett ”Seniorpuls”-
program - en fd operasångare som 
närmade sig de 90 - berättade att han 

varje morgon under sitt ”morronpass” 
stod på händer en stund därhemma. Vill 
du se? sa han och så slängde han av sig 
kavajen och ställde sig mot väggen vid 
studiobordet. 
- Det här är inte så svårt som det ser ut, 
sa han och fortsatte:
- Då är det här betydligt jobbigare, sa 
han och började låta en aning ansträngd. 
Samtidigt som han började gå - på 
händer- runt studiobordet ..! Då blev det 
tyst i etern en god stund..
Apropå program tog jag under mina 
år med ”Seniorpuls” alla chanser att 
fira i sändningarna. Första gången när 
programmet ”fyllde” ett halvår, därefter 
varje jämnt år och förstås också varje 
hundrade sändning. Eftersom jag höll 
på i 16 år (=nästan tusen program) blev 
det mycket tårtätande och firande med 
gäster och medarbetare i studion.
Och, som sagt, i år ska 90-åringen 
Blomsterfonden hyllas på alla 
tänkbara sätt. Kanske kan det här 
inspirera medlemmarna till att skriva 
en hyllningsdikt eller varför inte en 
jubileumssång (på en känd melodi) till 
födelsedagen i maj?
Hur som helst, jag tror 
att vi har ett trevligt och 
festligt jubileumsår att 
se fram emot. Det ska 
vi fira!


