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ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 27 • September 2009

Hemtjänsten 
rycker in när 
kroppen inte 
längre riktigt 
orkar.

På Tallgården 
är din levnads-
berättelse 
viktigast av allt. 

Flygresa med 
förhinder.
Gunnar Sandstedt 
kåserar om flyg
och fördomar.

A

Njut av hösten! 
Blomsterfondens prisbelönta restaurang bjuder på sina bästa höstrecept
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Att äta gott förgyller livet
Sommaren har passerat och fört med sig många goda minnen tillsammans 
med familj och vänner. Nu har jag fått ladda batterierna för resten av året. 
Det blir till att ta på sig stövlarna för att skörda det hösten så generöst 
förser oss med, då tänker jag framförallt på skogens alla svampsorter. En 
kopp te och en god bok är också något jag kommer att unna mig. 

Under den första halvan av året har det i media debatterats om äldre
vården, som till följd av finanskrisen fått stå ut med många neddragningar. 
Framförallt har man debatterat maten för äldre, vars betydelse ofta under
skattas. För många äldre är måltiderna dagens små ljusglimtar. Det blir ett 
tillfälle att få njuta av god mat och sällskap. Måltiderna är fasta punkter i 
vardagen och mycket värdefulla som tidmarkörer. 

Men verkligheten är inte alltid så smickrande. Storköksmat i stressiga, 
opersonliga miljöer är alltför vanligt inom äldreomsorgen, trots att vi vet  
att kvaliteten på maten och måltidssituationen ofta är avgörande för 
trivseln. Därför är det viktigt för oss som ideell vårdgivare att uppmärk
samma måltiderna och att göra dem till lugna, trivsamma stunder för 
våra boende. 

På vår anläggning i Liseberg har våra boende och hyresgäster ibland tvivlat 
på matkvali teten. Det ska man naturligtvis inte behöva göra. Därför 
kommer vi från och med första oktober att själva ta över driften för 
restaurangen, som tidigare drivits av ett fristående företag. Det blir vårt 
prisbelönta AB Blomstergårdar som kommer att laga maten framöver.

Jag är mycket stolt över att vi har ett så fantastiskt team som arbetar 
inom AB Blomstergårdar, som ju belönades med Arla Foods Guldko som 
Sveriges bästa seniorservering. Ni kan stifta närmare bekantskap med dem 
på sida 15, där de delar med sig av receptet på en trevlig höstmåltid. 

Jag önskar er alla en trevlig höst! 

Ulf Thörnevik
VD

De bästa höstrecepten 
från Blomsterfondens 
prisade restaurang.
Sidan 15

Hemtjänst, när 
kroppen inte längre 
riktigt orkar.
Sidan 12

INNEHÅLL

Vad kan vi göra för
att bli lyckligare?
Sidan 10

Kryssa lugnt! 
Lite tidsfördriv med 
kryss och Sudoku.
Sidan 16–17

ALMA
Alma Hedin grundade Blomsterfonden 
1921. Blomsterfonden är en ideell 
förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm.

Tallgårdens äldre-
boende, en stilla oas 
mitt i Enebyberg.
Här är din levnadsberättelse 
viktigast av allt.
Sidan 6–8

Minns dina nära,
och hjälp våra äldre.

Hedra minnet av en person i din närhet. Då gör du samtidigt många 

ensamma och äldre människor en stor tjänst.

En minneshyllning från Blomsterfonden går direkt till bostäder och vård 

åt äldre. Till lite välförtjänt trygghet och gemenskap på ålderns höst.

Med en minneshyllning stödjer du Blomsterfonden i samband med en begravning. De anhöriga 
får en vacker, personlig hälsning från dig och Blomsterfonden får hjälp i sitt arbete för de äldre 

Beställ minneshyllning på www.blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 517.
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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 epost 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.

Föreningen Blomsterfonden – en rörlig 88-åring!
Rullatorn – en symbol för ny rörlighet. Ovan illustrerad med rullatorparkeringen utanför festlokalen på Liseberg under invigningen.

Tyck till – skriv till Alma!

Liv förutsätter förändring

Organisationer går igenom samma utveck
lingsstadier som människan. Barndomen är en 
explosion av utveckling och växande – följd av 
tonårstidens uppror mot allt gammalt och invant. 
Mogna, vuxna år ger stadga och inre växt. Det 
gäller att genom åren bevara nyfikenheten och ta 
vara på allt det nya, för att inte stelna till och bli 
otidsenlig.
 När detta nummer av Alma kommer ut  
har vi antagit de stadge ändringar, som gör 
att 88åringen Blomster fonden hänger med i 
den nya tidens krav, utan att ge avkall på sitt 
grundläggande syfte– att tillhandahålla bra 
boende för äldre. Den viktigaste moderniseringen 
är att möjligheten till påverkan och insyn ökar 
– tydligast genom att en valberedning tillsätts 
på års stämman, och att därmed medlemmarnas 
inflytande ökar, samtidigt som styrelsens minskar.

God etik betyder goda vanor

Etik och moral är grekiska respektive latin och 
betyder båda ”vana”. Det ligger stor sanning i 
uttrycket: ”En gång är ingen gång.” Den andra 
gången har det redan blivit en vana – eller i 
värsta fall en ovana.  Blomsterfondens goda 
etik är ytterst betydelsefull, då vi är en ideell 
förening med skattebefrielse. Från allra första 

början har en majoritet av styrelsen utsetts av 
andra organisationer. Tydligen har Alma Hedin 
och hennes rådgivare sett advokater, präster, 
läkare, kooperatörer och fackföreningsfolk 
som en tillgång i styrelsen, samtidigt som dessa 
kan ses som garanter för att idealiteten inte 
trängs tillbaka. På föreningsstämman i maj 
ifrågasattes lämpligheten av den nuvarande 
sammansättningen, och att se över detta blir ett 
viktigt uppdrag för framtiden. Som medlemmar i 
en ideell förening har vi alla ett ansvar utöver våra 
egna, privata intressen. Det är en förmån att få 
bo i våra fastigheter och att stå i bostadskön, men 
Föreningen Blomsterfonden är inte i första hand 
till för sina medlemmar, utan för att säkerställa 
tillhandahållandet av bostäder och vård med god 
kvalitet för sina nuvarande och framtida boende. 
Detta är tydligare i andra ideella föreningar 
med 90konton – medlemmarna i till exempel 
Amnesty, Röda Korset och Rädda barnen finns 
självklart där enbart för att hjälpa andra.

Ledningens funktion är att leda/förmedla

En ledares funktion är, enligt fysikens lagar, 
att leda/förmedla ljus, värme och kraft. En 
god ledning av en organisation ska göra just 
detta överallt – inklusive på styrelsenivå. På 

föreningsstämman blev det tydligt att det finns 
många goda krafter och idéer att ta vara på hos 
medlemmarna. För att förmedla och ta vara på all 
denna upplysning, all värme och alla goda krafter 
behövs plattformar för möten mellan medlemmar, 
boende, anställda, verkställande ledning och 
styrelse utöver föreningsstämmorna. En enkel 
början är att styrelsen har tydligare kontakt med 
de olika boendeföreningarna. Därigenom öppnas 
möjligheter att få tillstånd konkreta förbättringar 
och även kunna reda ut eventuella missförstånd. 
Ny teknik, där fler och fler av oss är uppkopplade 
på Internet, skapar också kontaktmöjligheter. 
Efter en turbulent första tid som ordförande känns 
det nu som om vi i den nya styrelsen kan fokusera 
på väsentligheter. Detta i kombination med den 
fungerande och verkställande ledningens goda 
kompetens och stora engagemang gör att vår 
rörliga och ideella 88åring Blomsterfonden kan se 
framtiden an med tillförsikt!

Lena Gutberg, Ordförande i Blomsterfonden  
och präst i Svenska kyrkan, Oscars församling 
lena.gutberg@blomsterfonden.se   

Höstbasar på Ringvägen
Den 7 november, mellan 10–15, är det dags 
för årets höstbasar på Ringvägen (ingång 
Ringvägen 107).

Seniordag i Mörby centrum
Danderyds kommun arrangerar i samarbete 
med Mörby centrum en ”seniordag” den 
10 november (10–19), där Blomsterfonden 
kommer att delta. Välkomna förbi!

Ulla Nilsson och AnneLie Svensson informerar om 
Blomsterfonden på 2008 års seniordag i Mörby 
centrum.

På Blomsterfondens basarer kan du hitta både 
det ena och det andra till riktiga fyndpriser. 
Dessutom har du möjlighet att delta i lotteriet 
samt unna dig en fika i kafeterian.

Kommande aktiviteter

Blomsterfonden deltar på Seniormässan
Seniormässan arrangeras på Stockholm Globen 21–23 oktober 2009 (10–16), där 
Blomsterfonden kommer att medverka som utställare. Ingång via entré 3, 40 kronor för 
seniorer, 80 kronor för övriga besökare. Biljetter köps i entrén.
 Senior är Sveriges största mötesplats för aktiva seniorer. På plats finns årligen ett 
hundratal utställande företag med produkter inom temaområdena resor & turism, hälsa, 
hushåll och tjänster. Förutom detta erbjuds alltid ett program med aktuella seminarier 
och underhållande aktiviteter.
 Välkommen att besöka vår monter! 

Varför har man i de nya stadgarna 
tagit bort Socialtjänsten?
Socialtjänsten har inte tillsatt en ledamot i 
Blomsterfondens styrelse på mycket länge. 
Då Blomsterfonden bedriver äldrevård och 
Socialtjänsten är beställare av densamma så 
anser Socialtjänsten att det uppstår en jäv
situation.
 Anledningen till att Socialtjänsten från 
början utsett ledamöter i Blomsterfondens 
styrelse är att man på 50talet var i akut 
behov av finansiella medel, varvid Blomster
fonden vände sig till Stockholms stad. 
Stockholms stad återkom med krav på 
att en arbetsgivarorganisation skulle vara 
i styrelsen (för att föreningens styrelse 
ska bli folkligare) samt att Socialtjänsten 
också borde få en plats i styrelsen. Kraven 
hörsammades, vilket resulterat i nuvarande 
styrelsesammansättning.

Varför finns inga hyresgäster i 
Blomsterfondens styrelse?
Detta är en fråga som kommer att beaktas 
i etapp två av stadgeändringarna, när den 
stora frågan om hur man ska göra med 
de institutioner som finns där idag ska 
behandlas. Det var ju Alma Hedins vilja att 
ha en balans mellan institutioner och invalda.
 Eftersom Blomsterfonden dessutom 
är en förening som förser behövande med 

bostäder, skulle en jävsituation kunna 
uppstå om hyresgästerna satt i styrelsen. 
I värsta fall skulle hyresgästerna då ha 
möjlighet att omvandla Blomsterfonden 
till en bostadsrättförening och helt frångå 
föreningens syfte. Att bo i Blomsterfonden 
och sitta med i styrelsen vore att verka i egna 
intressen. Men detta är en angelägen fråga 
som ska utredas.

Vad är det för skillnad på att vara 
medlem och boende?
Som medlem i Blomsterfonden är du 
medlem i en ideell förening och förbinder 
sig således att stödja föreningens syfte (alltså 
hem och vård åt äldre). Som medlem har du 
rösträtt på årsstämman.
 Som boende i Blomsterfonden har du inga 
skyldigheter att stödja fonden och du har 
heller ingen rösträtt på stämman. 
 Det finns inget krav att man måste vara 
medlem i Blomsterfonden när man väl bor i 
Blomsterfonden och det är heller inget krav 
vi kan ställa, det strider mot lagen. Men vi ser 
ju gärna att våra hyresgäster är medlemmar 
i Blomsterfonden, framförallt för att ha 
möjlighet att kunna hjälpa oss att utveckla 
vårt viktiga arbete ytterligare.

Nya stadgar!
På den extra föreningsstämman 25 augusti fastställdes det förslag på moderniserade stadgar som Föreningen Blomsterfondens styrelse 
lagt fram på den ordinarie stämman 28 maj. Förslaget innebär främst att en valberedning införs för val av nya styrelseledamöter. 
De nya stadgarna finns på Blomsterfondens hemsida och kan också beställas från oss. Ring Måniqua Lövegard, telefon 08555 94 512.
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Den varma junidagen har precis 
börjat – tallarna svajar i den 
svaga brisen. Trots att Tallgårdens 
äldreboende ligger nära 
Enebybergsvägen är det alldeles 
stilla, som om Tallgården vore en 
liten stilla oas mitt i Enebyberg. 
I dörren står AnneLie Svensson, 
ledare i etik och bemötande. Hon 
är på väg till morgonrapporten 
tillsammans med sjuksköterskor, 
sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Förutom den vanliga genom
gången ska man idag, eftersom 
AnneLie är med, diskutera frågor 
som rör etik och bemötande. 
 – Ett bra bemötande är 
bland det viktigaste som finns, 
oavsett yrke eller situation. 
Men det är särskilt viktigt inom 
äldreomsorgen. Det är vår 
uppgift att boende och anhöriga 
ska känna sig trygga och med ett 
bra bemötande kommer man 
långt. 
 På dagens morgonrapport 
visar det sig att en anhörig 
har svårt att till sig sin pappas 
sjukdom, hon mår dåligt av att 
inte veta hur hon ska handskas 
med situationen. 
 – När en person får diagnos 
demens brukar det ofta kallas 
för anhörigas sjukdom, berättar 

AnneLie. Det är oerhört svårt att 
se sin förälder eller livskamrats 
personlighet förändras till någon 
man inte känner igen. 
 AnneLie går ut och ringer upp 
den anhöriga. Hon lugnar och 
ger råd, de diskuterar pappans 
sjukdom. 
 – Hennes pappa är mycket 
orolig och upplevde att grupp
boendet han bodde på var som 
ett fängelse. Med honom har vi 
arbetat mycket med bekräftande 
samtal, för att han ska känna sig 
trygg och hemma. Det har gjort 
att han blivit mycket lugnare. 
Men att lära sig att bemöta en 
person med en demenssjukdom 
kräver kunskap, man får testa 
sig fram.
 Ett bra bemötande är viktigt 
oavsett yrke eller situation, 
men det är särskilt viktigt 
inom äldreomsorgen och för 
personer med demenssjukdom. 
I bemötandet är det viktigt att 
personalen respekterar äldres 
rätt till självbestämmande och 
värdighet. Men ett riktigt bra 
bemötande uppnår man bara 
med kunskap om den person 
man möter. 
 – Vårt viktigaste verktyg är 
levnadsberättelsen, berättar 

AnneLie, vi måste lära känna 
den boende för att veta vilken 
människa det är vi möter. 

I berättelsen finns du
Levnadsberättelsen består av ett 
antal frågor om den boendes liv, 
som yrke, favoriträtt, barndom 
och relationer. Genom att känna 
till sådana detaljer om den 
boende kan personalen inleda 
samtal om sådant som den 
boende känner till och kommer 
ihåg.
 – Det ger personen trygghet, 
samtidigt som det kanske väcker 
ett gammalt minne vilket stärker 
självkänslan. En boende som 
är orolig och ängslig, lugnas 
oftast av ett bra bemötande, 
ett lugnande samtal om något 
personen känner till. Det är 
därför vi är så måna om den 
unika individen, alla människor 
är olika. Det finns också många 
olika demenssjukdomar och vi 
som vårdar måste ha kunskap om 
hur människor beter sig utifrån 
den specifika demenssjukdomen 
och anpassa bemötandet därefter. 
 Vanor och ovanor som 
en person haft i livet måste 
respekteras. Det är även mycket 
lättare att aktivera en boende 

om man vet vilken person han 
eller hon varit, samtidigt som 
man givetvis måste respektera 
vem personen är idag. Med hjälp 
av levnadsberättelsen undviker 
man till exempelvis att servera 
kött till någon som levt hela sitt 
liv som en vegetarian. Eller spela 
opera för någon som tycker det är 
förskräckligt.
 – Men vissa anhöriga 
tycker att det är känsligt att 
fylla i levnadsberättelsen, det 
respekterar vi givetvis. Vi förstår 
också att det krävs tillit för att ta 
del av en annan människas liv.
 – För oss i personalen är 
levnadsberättelsen det viktigaste i 

På Tallgården är din
levnadsberättelse  
det viktigaste av allt

Fakta om Tallgården

På Tallgården finns det 83 

lägenheter. Dessa fördelas 

över åtta avdelningar, 

vardera med plats för 6–10 

boende. I anslutning finns 

Lärkträdet, som är ett 

gruppboende för personer 

med demenssjukdom, med 

16 platser fördelade på två 

avdelningar.

Ulla Källgren och AnneLie brukar skoja med varandra 
varje gång AnneLie är på Tallgårdens äldreboende. AnneLie Svensson samtalar med Solweij Backman.

Från vänster: Anita Vesali, Margareta Kristenssen, Ann-britt Carlsson 
och AnneLie Svensson pratar om en boende som är orolig.
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Ett år av magiskt tänkande  ▲
Joan Didions kritikerhyllade bok om vad som händer när den man 
delar livet med plötsligt dör, omsätts i höst i en hyllad föreställning på 
Vasateatern. Spelas mellan 9–27 oktober. Biljetter beställs via Ticnet, 
077 170 70 70 eller www.ticnet.se.

Träffplats på nätet 
För dig som använder internet kan ett tips vara att besöka 
www.silvergen.org. En mötesplats för silvergenerationen med 
diskussionsforum, aktiviteter, artiklar och nyheter.

Upptäck andra sidor av Stockholm
Ett utmärkt sätt att upptäcka vår vackra stad på är att följa med på 
några av de stadsvandringar som arrangeras i höst. Priserna ligger 
mellan 80–100 kronor och biljetterna beställs via Ticnet,  
077 170 70 70 eller www.ticnet.se.

Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Världsarvet Skogskyrkogården, söndag 13 september 
2009, kl 13.00
Skogskyrkogården ritades och planerades av arkitekterna Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz i början av seklet. Det nordiska 
landskapet förenat med arkitektur och utsmyckningar gör 
platsen unik och lockar besökare från hela världen. Sedan 1994 är 
Skogskyrkogården upptagen på FNorganet Unescos världsarvslista. 
Guide: Auktoriserade Skogskyrkogårdsguider Samling: vid 
huvudentrén på Sockenvägen. 
Längd: ca 1,5 timme. t

Filmvandring: Stieg Larssons Millennium, guidad tur, 
lördag 19 september 2009, kl 14.00
Stieg Larssons trilogi har haft stort genomslag i svenska folkets 
bokläsning. Denna vandring följer i Lisbeth Salander och Mikael 
Blomkvists fotspår kring Slussen, Mariatorget och Mosebacke. Den 
besöker inspelningsplatser och jämför filmerna med böckerna och 
verkligheten. Om du har svårt att hinna med, går det att köpa en karta 
över stadsvandringen hos Stadsmuseet och vandra på egen hand. 
Mötesplats: Bellmansgatan 1. 
Längd: ca 2 timmar.

hela journalen, det är spännande 
att få veta vad våra boende gjort 
innan de kom till oss och vilka 
personer de är och har varit. 
Den gör det roligt att jobba. 
Det är också viktigt att ha 
denna kunskap oavsett vilken 
befattning man har.

Ett centralt och ett lokalt 
bemötandeteam
AnneLie leder Blomsterfondens 
centrala bemötandeteam, 
som utöver henne består 
av handledare från vardera 
av Blomsterfondens tre 
äldreboenden Liseberg, 
Svalnäs och Tallgården samt 
hemtjänsten. 
 – Här diskuterar vi olika 
bemötandefrågor och hur vi 
ska handleda våra medarbetare 
säger AnneLie. På varje 
anläggning finns det också 
ett lokalt bemötandeteam 
bestående av bland annat etik 
och bemötandehandledare, 
handledare i beröringsmassage, 
sjuksköterska och avdelnings
chef. Handledarna finns till 
som stöd i omvårdnaden, de 
fungerar även som observatörer i 
verksamheten. 
 – Vi har även ett nätverk för 
våra anhörigombud tillsammans 
med Danderyds kommun och 
anhörigkonsulent Catherine 
Berglund. Från och med i år 
är det också lagstadgat att det 
ska finnas anhörigombud. De 
ska kunna stötta de anhöriga i 
anhörigstödjande samtal. Här på 
Tallgården har vi sju utbildade 
anhörigombud.
 Ulla Källgren, boende på 
Tallgården, kommer gående i 
korridoren. Hon lyser upp när 
hon ser AnneLie.

 – Nej, men oh, är du här idag! 
Utbrister hon.
 – Jag och Ulla brukar sitta 
och prata i soffan varje gång jag 
är här, berättar AnneLie, vi har 
funnit varandra.  
AnneLie och Ulla slår sig ner, de 
skrattar och skojar med varandra. 
 – Man måste ha lite humor 
också, fnissar AnneLie, det är 
viktigt för livsglädjen!
Innan lunch möter AnneLie en 
personalgrupp för att diskutera 
en boende som inte verkar 
tillfreds.
 – Just den här personen har 
levt ett liv i centrum, hon är van 
att vara med där det händer saker. 
När hon inte får uppmärksamhet 
blir hon orolig, konstaterar 
AnneLie. Det är viktigt att vi 
som arbetar med henne har den 
insikten och anpassar oss efter 
det. På så sätt får det henne att 
känna sig tryggare och bekräftad 
samtidigt som vårt arbete blir 
mycket smidigare och det blir 
lugnare på hela avdelningen.

Stora krav på personalen
Att arbeta med människor med 
demenssjukdom innebär att man 
måste tänka till och tänka om, 
och koncentrera sig.
 – Språkliga metaforer får 
man akta sig för, då en person 
med demenssjukdom ofta gör 
mycket bokstavliga tolkningar. 
Att berätta om sina gröna fingrar 
eller klaga över sockerdricka 
i benen, kan vara ytterst 
förvirrande.
 Att vårda personer med en 
demenssjukdom ställer stora krav 
på personalen.
 – Vi använder ju oss själva 
som redskap, säger AnneLie, 
personalen måste vara engagerad 

och kunnig. Man måsta ha 
självinsikt, en empatisk förmåga 
och framförallt lyhördhet. 
 – Och mod, tillägger AnneLie, 
man måste ha mod att fråga och 
ifrågasätta. 
 På varje anläggning arbetar 
man i team runt den boende. 
Det innebär att kontaktperson, 
omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och chefer 
tillsammans samverkar runt den 
boende enligt förutbestämda 
rutiner utifrån de individuella 
vårdplaneringarna.
 – Ledarskapet har en stor 
betydelse för teamet runt den 
boende, säger AnneLie. Man 
måste vara närvarande i sitt 
ledarskap och man måste vara 
en förebild. Förväntningar och 
krav måste tas på allvar. Det är 
också viktigt att besitta etiska 
värderingar och använda dem 
i det dagliga arbetet. Här på 
Tallgården gör man det, här har 
man tydliga visioner och mål.  
 Eftermiddagen börjar bli till 
kväll, förberedelserna påbörjas 
inför middagen med att duka 
fint och göra i ordning. AnneLie 
avslutar:
 – Ett råd jag skulle vilja ge 
våra läsare är att redan nu börja 
fundera på sin levnadsberättelse, 
speciellt om man börjar bli lite 
till åren. Man vet aldrig vad som 
kan hända och det skadar ju 
aldrig att vara förberedd.

...fortsättning från sidan 7

Liten rättelse
På sidan nio i Blomster-
fondens årsredovisning 
ses Emy Bågendahl och 
Ulla Holgersson delta i 
gympapasset på Röda 
bergen. Men det har blivit 
fel namn till fel bild. Det är 
alltså Ulla Holgersson som 
gestaltas på den översta 
bilden och Emy Bågendahl 
på den nedre. På sidan fem 
finns en bild på Eva von Essen 
från samma gympapass, men 
det framgår inte att hon 
gymnastiserar. Det borde 
det naturligtvis gjort. 
Vi ber om ursäkt!

Vinnare i bokutlottning Alma nr 26
Brittmarie Ullhammar, Stockholm

May Ebbeholt, Stockholm

Björn Walles, Täby

Karin Eckard, Johanneshov
Helene Ringertz, Stockholm

Vill du skriva en egen 
levnadsberättelse? 

Kanske börjar du bli till 
åren, eller har en anhörig 
som börjar bli det? Då finns 
det möjlighet att ladda ner 
Blomsterfondens mall för 
levnadsberättelse från vår 
hemsida  
(www.blomsterfonden.se). 
Du kan också ringa Måniqua 
Lövegard på 08-555 94 512 
och be om en utskrift.

Norra Begravningsplatsen, lördag 26 september 
2009, kl 13.00
Norra begravningsplatsen invigdes 1827 och är en av landets mest 
innehållsrika kyrkogårdar. Den rymmer många berömdheters 
gravar, bland annat August Strindberg, Alfred Nobel, Gösta Ekman 
d ä och Ingrid Bergman. Carl Eldh och Carl Milles har skapat 
många av de skulpturer och utsmyckningar som ryms inom Norra 
begravningsplatsen. 
Guide: Mikael Ketzel Samling: Grind 3, Solna Kyrkväg 2.  
Längd: ca 1,5 timme. 

Blomsterfonden med på anhörigdagen
Blomsterfonden kommer att delta på den nationella anhörigdagen som i Danderyds kommun uppmärksammas i ett samarbete 
mellan kommunen och Röda korset. Den 6 oktober, i KUIs lokaler på Svärdvägen 23 i Danderyd mellan 1216.15.
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Vad kan vi göra 
för att få uppleva 
lyckokänslor oftare, 
längre och mer 
beständigt?

Görel är född 1940 och bor i idylliska Sigtuna utan
för Stockholm. Ett ställe som kanske inspirerat till ett 
ämne som vardagslycka. 
    Hon har under åren gett ut 30 fackböcker om 
psykologi, hälsa, mat och trädgård. Hälsopraktika, 
1997; Borderline personlighetsstörning, 1998; Det 
goda skrattet. En bok om humor och hälsa, 1999; 
Lär känna psykopaten, 2004; Vem var det där? En 
bok om ansiktsblindhet, 2006.

I mer än hundra år har psykologin ägnat sig åt att 
beskriva och förstå psykisk ohälsa. Men de senaste tio 
åren har man även börjat forska om glädje och lycka, 
framför allt i USA.

Vad du kan lära av den nya 
positiva psykologin?

I sin nya bok tar Görel Kristina Näslund de nya 
forskningsrönen som utgångspunkt och för ett klokt 
och lågmält resonemang. Titeln beskriver den här 
boken mycket väl. Det är en bred översikt för en 
stor läsekrets om vad forskningen i dag kan säga om 
varför vi känner glädje och lycka och vad vi kan göra 
för att bygga vidare på och förstärka dessa känslor.
   Det är en vardagsnära och förtroligt resone
rande självhjälpsbok. Med sin långa erfarenhet som 
psykolog är Görel Kristina Näslund väl förtrogen 
med sitt ämne. Författaren redovisar också helt nya 
internationella studier om vad som styr människans 
välbefinnande.

Görel Kristina Näslund är författare, psykolog och 
pomolog, legitimerade psykologen och medicine doktorn 
som ägnat mycket tid åt att fundera runt glädje och lycka. 
Varför känner vi glädje och lycka? Vad kan vi göra för att 
känna dessa känslor oftare, längre och mer beständigt?

Bli lite lyckligare, vinn en egen bok!

Alma lottar ut ett antal böcker bland 
Blomsterfolket. Allt du behöver göra är 
att skicka in ditt namn och adress senast 
den 1 oktober till alma@blomsterfonden.se 
eller per post till Alma, Blomsterfonden, 
Box 114, 182 05 Djursholm. Med lyckan 
på din sida är du snart en glad ägare av 
ett exemplar av ”Tankar om glädje och 
vardagslycka”. 

LYCKLIG? Känner du någon som vill bli medlem?
Som medlem i Blomsterfonden stödjer du vårt viktiga syfte - att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas 
minne genom att samla in gåvor till hem och vård åt äldre. Du ger äldre och behövande ett bra boende, trygghet 
och gemenskap. Utan dig skulle vår verksamhet inte vara möjlig.

Kanske har du någon vän eller närstående som du tror är intresserad av vår verksamhet? Passa då på att fylla i 
talongen nedan, så skickar vi information om Blomsterfonden och en anmälningsblankett till henne eller honom. 

Vad får man som medlem?
Utöver att stödja vårt syfte, så har du som medlem möjlighet att ställa dig i vår 
bostadskö. Dessutom kommer medlemstidningen Alma fyra gånger per år i din 
postlåda. Den håller dig uppdaterad om vad som händer och sker i föreningen. 

Vad finns det för medlemsformer?
Det finns två sorters medlemskap: enskilt medlemskap och familjemedlemskap. 
Medlemsavgifterna bestäms varje år på föreningsstämman.

 • Det enskilda medlemskapet gäller för en person och 
  medlemsavgiften är 200 kronor per år. 

 • Familjemedlemskapet gäller för två personer 
  (makar eller sammanboende) och medlemsavgiften är 
  300 kronor per år.

Gör så här: 
Fyll i den här anmälningsblanketten, klipp ur den och lägg den i ett kuvert. 
Blomsterfonden betalar portot.

Skriv på kuvertet: Blomsterfonden, SVARSPOST 110 869 600, 182 20 Stocksund

 
Fyll i namn och adress så skickar vi information och anmälningsblankett.

Namn:

 
Adress:

Postnummer:

 
Postort:

Telefon:

E-post:
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Hemtjänst  
– för dig som är i behov av det lilla extra
Att få bo kvar i sitt eget hem  
så länge som möjligt, är en  
önskan många har. Blomster
fondens hemtjänst gör detta 
möjligt. När kroppen inte 
riktigt längre orkar, då kan vi 
hjälpa till.

Blomsterfondens hemtjänst 
växer och frodas, såtillvida 
att vi faktiskt är den största 
privata utföraren av hemtjänst 
i Danderyds kommun. Sedan 
2007 är Blomsterfonden även 
aktiva i Täby kommun och sedan 
förra året finns hemtjänsten 
åter i våra egna fastigheter inom 
Stockholms stad (Körsbärsvägen, 
Liseberg, Ringvägen och Röda 
bergen). Hemtjänsten består 
också av vårt städteam som städar 
våra äldreboenden och våra 
fastigheter.
 Vi hjälper till med personlig 
omvårdnad, städ, tvätt, handling 
och andra beviljade insatser. Vi är 
noggranna med att du som kund 
står i centrum. Det är du som 
anger hur du vill ha din hjälp 
utförd. Vi försöker möta dina 
önskemål och vi är måna om att 
upprätthålla en god kontinuitet, 
så att det så långt som möjligt är 
samma personal som kommer 
hem till dig.  
 Vår personal utgörs av vård
biträden och undersköterskor, 
både manliga och kvinnliga, med 
god kompetens och erfarenhet. 
Vi har specialkompetens inom  
demens, anhörigvård och vård i  
livets slut. Bland våra medarbe
tare finns språkkunskaper i bland 
annat franska, engelska, arabiska 
och persiska. 
 Hos oss får du en egen kon
takt person som du kan vända dig 
till när du undrar över något. Din 
kontaktperson besöker dig så ofta 

som möjligt. Har du flera besök 
per dag, ser vi till att samma 
person kommer till dig vid så 
många besök som möjligt. 
Vill du välja Blomsterfondens 
Hemtjänst tar du kontakt med 
din biståndsbedömare, antingen 
för att få dina behov bedömda 
eller, om du redan har hemtjänst, 
för att få byta till oss. 

Nya regler för husarbete 
(hushållsnära tjänster)
Vi har även möjlighet att hjälpa 
dig med privata tjänster. Vill 
du ha hjälp med fönsterputs, 
storstäd, omvårdnad, extra följe, 
sällskap eller promenader står 
vi gärna till tjänst. Vi har också 
möjlighet att leverera mat från 
egen restaurang. 
 Den 1 juli ersattes det gamla 
skatteavdraget för husarbete 
(hushållsnära tjänster och 
ROTavdrag  kommer framöver 
gemensamt kallas husarbete) av 
den så kallade fakturamodellen. 
Den innebär att du som kund får 
skattereduktion med 50 procent 
av arbetskostnaden direkt på 
fakturan. Vi ansöker sedan hos 
Skatteverket.
 Skattereduktionen är 50 
pro cent av arbetskostnaden 
inklusive moms, och gäller 
inte material, utrustning och 
resor. Skattereduktionen kan 
högst vara 50 000 kronor per 
år och per person, det innebär 
att du kan köpa tjänster för upp 
till 100 000 kronor inklusive 
moms. Om 50 000 kronor 
överskrids kommer Skatteverket 
kräva tillbaka den för höga 
skattereduktionen från dig. Den 
sammanlagda arbetskostnaden 
under året måste uppgå till 
minst 1 000 kronor inklusive 
moms för att du ska kunna få 

skattereduktion.
 Det är viktigt att kontrollera 
att du under året har tillräckligt 
hög skatt för att täcka hela 
skattereduktionen. För att kunna 
utnyttja maximalt husavdrag 
måste man komma upp i mer 
än 50 000 kronor i slutlig skatt 
under året. För det krävs det 
normalt en månadsinkomst på 
24 000 kronor eller mer.
 För att du ska kunna få 
skattereduktion måste husarbetet 
ha utförts i din bostad eller i nära 
anslutning till den. Du måste 
vara bosatt i Sverige och ha fyllt 
18 år vid utgången av det år då 
arbetet betalades. Du måste ha 
varit obegränsat skattskyldig 
under någon del av år 2009 för 
att få skattereduktion. Arbetet 
får inte vara utfört av någon 
närstående person eller av 
något företag där du eller någon 
närstående genom en ägarandel 
eller på annat sätt har väsentligt 
inflytande. Företaget du anlitar 
måste ha en Fskattesedel.

För mer information om hus
arbete och skattereduktionen, 
vänd dig till Skatteverket, 
www.skatteverket.se. eller ring 
skatteupplysningen på 
0771567 567.

Gåvor
Din gåva till Blomsterfonden omsätts i bra 
boende och vård för äldre.
 Blomsterfonden har plusgiro 90 25 30-5, eller 
bankgiro 902-5305. För personlig kontakt, ring 
Lovisa Sandberg på telefon 08-555 94 518.
lovisa.sandberg@blomsterfonden.se.

Testamenten
Ett testamente kan omfatta kontanter likväl 
som värdeföremål, aktier och fastigheter m m.
 Om du vill testamentera till Blomsterfonden, 
kontakta Christel Jansson på telefon 
08-555 94 525. 
christel.jansson@blomsterfonden.se.

Månadsgivare
Som månadsgivare är du ovärdelig och bidrar till 
att kontinuerligt utveckla och förbättra Blomster-
fondens verksamhet.
 Om du vill bli månadsgivare, kontakta Lovisa 
Sandberg på telefon 08-555 94 518.  
lovisa.sandberg@blomsterfonden.se.

Minneshyllning
Hylla minnet av en avliden vän eller släkting. 
 De närstående får en vacker hälsning och 
Blomsterfonden ett viktigt stöd i sitt arbete.
 Om du vill ge en minneshyllning kontaktar 
du Päivi Mäkinen på telefon 08-555 94 517. 
paivi.makinen@blomsterfonden.se.

Högtidshyllning
Uppvakta nära och kära med en personlig hälsning 
som skickas till jubilaren. Om du vill ge någon en 
högtidshyllning kontaktar du Päivi Mäkinen på 
telefon 08-555 94 517.  
paivi.makinen@blomsterfonden.se.

Aktiegåva
Ägare av börsnoterade aktier kan skattefritt skänka 
utdelningen från sina aktier till Blomsterfonden. 
Normal beskattning på utdelning är 40%.
 Om du vill ge Blomsterfonden en aktiegåva, skriv 
ut en blankett från hemsidan eller kontakta Christel 
Jansson på telefon 08-555 94 525. 
christel.jansson@blomsterfonden.se.

Hjälp Blomsterfonden att 
ge en tryggare och trevligare 
framtid åt våra äldre

Det finns många sätt att hjälpa Blomsterfonden

Husarbete som Blomster
fondens hemtjänst utför:
–  Städning (stor-, flytt- och 

veckostädning)

– Fönsterputs

– Diskning

– Matlagning i bostaden

– Hjälp med lättare hygien

– Inhandling av mat

– Högläsning

– Promenader

–  Enklare ärenden till bank 
eller affär

– Sällskap

– Mangling

– Med mera

Pris: 175 kronor per timme

inklusive moms och husavdrag.

Är du intresserad av Blom
sterfondens  hemtjänst? 
Eller har du frågor?

Ta kontakt med Christina 
Reichenberg, hemtjänstchef, 
telefon 08-555 94 542 eller 
e-post christina.reichenberg@
blomsterfonden.se.

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 tandläkarundersökning 
och hälsoscreening, blodtryck och blodsocker-
mätning samt vissa tandläkaråtgärder till 25% 
rabatt. 

För omvårdnadspersonal inom äldre- och handi-
kappomsorgen lämnar vi en personalrabatt 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
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Marinerade betor
5 tsk vitvinsvinäger 
5 tsk olivolja 
1, 5 rödbeta
1, 5 gulbeta
till garnering 
Salt och svartpeppar från kvarn
Socker
150 g smör 
Bladpersilja, finstrimlad cocktailkapris

Gör så här
1. Lägg havregryn i grädde och vatten, låt
svälla. Blanda med köttfärs, ägg, lök
och dijonsenap. Salta och peppra.
2. Forma biffarna. Stek på medelgod värme
tills de är genomstekta.
3. Gör en vinägrett med vinäger, olja, salt
och peppar.
4. Skala och skiva betorna så tunt som möjligt.
Lägg dem var för sig för att inte färga
av sig. Strö en nypa socker över skivorna.
Häll över vinägretten, låt stå och dra.
5. Bryn smöret gyllenbrunt, tillsätt finstrimlad 
bladpersilja.
6. Lägg färsbiffarna på tallrik. Lägg ett par
skivor gulbeta och rödbeta på varje biff.
Fördela kaprisen runt om. Häll det brynta
smöret över kaprisen.
7. Servera med kokt eller stekt potatis.

Krusbärskräm med gräddmjölk
(4–5 portioner)
0,5 kg krusbär, färska eller frysta 
100 g socker 
1 kanelstång
Vatten
Potatismjöl till redning
Vispgrädde
Mjölk

Gör så här
1. Blanda krusbär och socker i en kastrull.
Lägg i kanelstången och täck med
vatten. Koka sönder krusbären lätt.
2. Gör en redning av potatismjöl och
vatten. Dra av kastrullen, blanda försiktigt
i redningen till simmig konsistens.
Koka sedan tills första bubblan syns.
Plocka ur kanelstången.
3. Servera med grädde 
blandad med mjölk.

Pubafton på Liseberg
Som sig bör på Liseberg, så var stämningen på topp på pub-
aftonen den 3 juni. Mycket skratt och bus, då det var femkamp 
efter maten. 
 – Vi delade in alla i lag, så att de nya hyresgästerna fick chans 
att lära känna de som bott här ett tag. Det brukar vara mycket 
uppskattat, berättar Lena Brunzell som hjälpt Lisebergs värdinna 
Stina Kujala att arrangera aftonen. 
 – Här på Liseberg är det alltid bra stämning, fortsätter hon, alla 
är måna om varandra.

Nationaldagsfirande på Svalnäs
Den regniga dagen innebar att firandet flyttades in i Stora salongen på Svalnäs. 
Men lika bra gick det! På bilden ses hyresgästerna Sigrid och Gösta Linde i full 
färd med att skära upp tårtan.

KPs jubileumsfond 
främjar forskning inom 
äldreomsorgen

Du som arbetar med äldre människor eller forskar kring 
åldrande och äldres levnadsbetingelser har möjlighet 
att söka medel ur Stiftelsen KPs jubileumsfond. 
Läs mer på www.kp.se/jubileumsfonden

Du som arbetar med äldre människor eller forskar kring 
åldrande och äldres levnadsbetingelser har möjlighet att 
söka medel ur Stiftelsen KPs jubileumsfond.
Läs mer på www.kp.se/jubileumsfonden

KPs jubileumsfond främjar 
forskning inom äldreomsorgen

Gymnastik på 
Röda bergen
På Röda bergen anordnas 
regelbundet gympa för alla 
hyresgäster. Då samlas man 
i matsalen för att motionera 
tillsammans. Passen leds av 
hyresgästen Eva von Essen.

Midsommar på Körsbärsvägen
Att det regnar på midsommarafton har tyvärr blivit lika mycket 
av en tradition som själva midsommar. Så när regnet började falla 
kom det inte som en överraskning för hyresgästerna på Körsbärs-

vägen, som flyttade firandet från den stora takterassen till det 
anslutande terassrummet. Här serverades midsommarlunch med 
den obligatoriska sillen tillsammans med vin och öl, för den som 
ville. 
 – Det här är första aktiviteten vi har för bara Körsbärsvägens 
hyresgäster, berättar Lena Brunzell, nytillträdd värdinna på 
Körsbärsvägen, annars har hyresgästerna fått delta i aktivi-
teterna som arrangerats på Röda bergen. Men nu ska vi ha fler 
aktiviteter här, så att de slipper åka så långt.

Biff à la Maria Lindström 
(4–5 portioner)
1 dl havregryn
2 dl matlagningsgrädde 
0,5 dl vatten 
600 gram köttfärs 
3 ägg 
1/4 gul lök, hackad, fräst 
0,5 msk dijonsenap 
Salt och peppar

Höstnjutning
När Blomstergårdar vann Arla Foods guldko för bästa seniorservering inbjöds 
man att delta i mässan ” Ett bra liv” och få laga mat på scenen. Här delar 
Blomstergårdars kock Maria Lindström med sig av de bästa recepten.

Värdinnan Lena Brunzell skrattar tillsammans med Arthur Boss 
under femkampen på Liseberg.

Foto: Arla Foods

Foto: Arla Foods
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  2 1      
4  5  9 6 7  3 

7   8  4  9 6 

 3 7 4   6 2  

2    3    1 

 9 8 6 2 5   4 

 2     4   

  1 7 4 2   8 
6   3  9 1 5  

9 6 2 1 7 3 8 4 5 
4 8 5 2 9 6 7 1 3 

7 1 3 8 5 4 2 9 6 

5 3 7 4 1 8 6 2 9 

2 4 6 9 3 7 5 8 1 

1 9 8 6 2 5 3 7 4 

8 2 9 5 6 1 4 3 7 

3 5 1 7 4 2 9 6 8 
6 7 4 3 8 9 1 5 2 

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. 
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LÄTT 

LÄTT 

  4     9  
   3    1  

8 5   4     

6  3 5      

  7  8 1    

     4   1 

9  1 7   6   

      2   
  6   5  4 3 

1 3 4 2 6 7 8 9 5 
7 6 9 3 5 8 4 1 2 

8 5 2 1 4 9 3 6 7 

6 1 3 5 7 2 9 8 4 

4 2 7 9 8 1 5 3 6 

5 9 8 6 3 4 7 2 1 

9 4 1 7 2 3 6 5 8 

3 8 5 4 1 6 2 7 9 
2 7 6 8 9 5 1 4 3 

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. 
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LÄTT MEDELSVÅR
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Lösning på korsordet i Alma nr 26
Här är lösningen på korsordet i Alma nr 26. Följande fyra har vunnit 
lotter à 100 kr,  Christina Sanmark och Sulo Kaarto, Stockholm, L. Holmer, 
Stockholm, Karin Lind, Stockholm och Rigmor Malm, Stockholm. Grattis!

KRYSSET/SUDOKU
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Så här löser du ett sudokukryss:
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 box-rader. 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.
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Korsordstävling nr 27
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 27 ska vara oss tillhanda senast den 9 oktober 2009. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Lösningar till Sudokun på föregående sida

ALMA

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 att redigera i insänt material 
samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare 
Christel Jansson

Redaktion: 
Lovisa Sandberg, chefredaktör 
Trigon reklambyrå AB, produktion 
och form

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm 
Besöksadress: Svalnäs Allé 4B,  
182 67 Djursholm 
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 556 
Epost: Alma@blomsterfonden.se 
(om medlemstidningen) 
Hemsida:  www.blomsterfonden.se 
Tryckeri: Åtta.45 Tryckeri AB 
Annonser: Trigon Reklambyrå AB, 
08-32 53 80

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell 
förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi 
erbjuder hyresrätter åt äldre, med 
en omfattande social verksamhet 
som stöd. Vi är även aktiva som 
vårdgivare inom äldreomsorgen.  
I januari fanns det 17 181 
medlemmar i Blomsterfonden.

Styrelseordförande 
Lena Gutberg

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

  2 1      
4  5  9 6 7  3 

7   8  4  9 6 

 3 7 4   6 2  

2    3    1 

 9 8 6 2 5   4 

 2     4   

  1 7 4 2   8 
6   3  9 1 5  

9 6 2 1 7 3 8 4 5 
4 8 5 2 9 6 7 1 3 

7 1 3 8 5 4 2 9 6 

5 3 7 4 1 8 6 2 9 

2 4 6 9 3 7 5 8 1 

1 9 8 6 2 5 3 7 4 

8 2 9 5 6 1 4 3 7 

3 5 1 7 4 2 9 6 8 
6 7 4 3 8 9 1 5 2 

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. 
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  4     9  
   3    1  

8 5   4     

6  3 5      

  7  8 1    

     4   1 

9  1 7   6   

      2   
  6   5  4 3 

1 3 4 2 6 7 8 9 5 
7 6 9 3 5 8 4 1 2 

8 5 2 1 4 9 3 6 7 

6 1 3 5 7 2 9 8 4 

4 2 7 9 8 1 5 3 6 

5 9 8 6 3 4 7 2 1 

9 4 1 7 2 3 6 5 8 

3 8 5 4 1 6 2 7 9 
2 7 6 8 9 5 1 4 3 

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. 
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Även om den sköna sommaren snart 
är glömd, minns vi säkert åtskilliga 
upplevelser och människor vi mött. 
Och inte minst resor, när det hänt något 
spännande. Som när hustrun och jag 
häromåret skulle flyga hem från vår 
favoritö i Medelhavet.

Flygresa med förhinder
Just i startögonblicket hördes en något upprörd röst från cockpit som 
meddelade att ” vi har tyvärr fått ett tekniskt fel på maskinen, som vi ska 
försöka fixa till”. De där sista orden från kaptenen förvandlade på ett par 
sekunder den stillhet och tystnad, som alltid råder ombord i startögonblicket, 
till ett nervöst sorl bland passagerarna. Alla såg sig om, precis som om man 
hoppades att ”Bosse bildoktorn” skulle vara med ombord. Kanske skulle han 
kunna ”fixa” felet med hjälp av lite kopparpasta eller en skvätt matolja från 
planets ”pentry”. Men ingen bildoktor syntes till, när kaptenen återkom med 
nya besked.
 Vi tycks ha råkat ut för ett generatorfel, som vi hoppas ska åtgärdas snabbt.
Nu steg ljudnivån i planet med åtskilliga decibel. Uppenbarligen kände 
många bilägare igen felet. En av dem satt bakom mig.
 Det där fixar dom inte så lätt, det vet jag som ofta haft samma fel på min 
gamla Opel. Två veckor fick jag vänta på en ny generator, sa en lätt gnällig 
och högröstad närking. Hans ord hade ingen lugnande inverkan på oss 
resenärer. Inte heller kaptenen, som återkom efter bara tio minuter med 
beskedet ”att felet tyvärr inte gick att laga, men vi kan nog ta oss hem i alla 
fall, så vi gör klart för start”.
  Det blev helt tyst i planet. Så tyst att jag kunde höra att det kurrade i 
magen på min granne i stolen bredvid. Där satt en lite äldre dam. Hon hade 
inte sagt ett ord under väntetiden och var säkert väldigt orolig efter det som 
hänt. Kanske var det hennes första utlandsresa.
 Skönt att äntligen komma iväg. Det går säkert bra, för det var ju inget 
större fel på planet, sa jag till damen och försökte låta helt kolugn.
 Det här var väl inget farligt. Då skulle du varit med när min syster och jag 
flög med ett gammalt inrikesplan i Chile häromåret – det var förresten året 
efter att vi hade nödlandat på Malaysia. Just när vi lyfte fick jag se ett par 
skotthål i kabinen, och vingen utanför mitt fönster flaxade lätt som en fågel. 
Då var vi faktiskt tvungna att beställa fram lite stärkande, sa damen och log 
mot sina närmaste medpassagerare, som alla lyssnat andäktigt på hennes 
berättelse.
 Själv blev jag helt mållös men också en erfarenhet rikare. Nog ska man vara 
artig och förekommande mot kvinnor, men man ska inte ha några fördomar.

Gunnar Sandstedt 
medlem i Blomsterfonden

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.

Omorganisering på 
Lisebergs äldreboende
Från och med den 1 september kommer Lisebergs äldre
boende att få en ny organisation. Det innebär att sjuk
skö terskorna tar över personalansvaret på sina respektive 
avdelningar. De administrativa arbetsuppgifterna kommer 
att ligga under den biträdande verksamhetschefen samt övrig 
administrativ personal. 
 Sjuksköterskornas utökade befogenheter innebär att besluts  
fattandet sker närmare medarbetarna. Sjukskö terskorna 
kommer bland annat att hålla utvecklingssam tal, inventera 
ut bildningsbehovet hos sin personal och medverka vid 
rekrytering.

Blomsterfonden  har till
delats medel till taklyftar
Föreningen Blomsterfonden har tilldelats 352 958 kr av Ruth  
och Richard Julins stiftelse för att köpa in 21 nya lyft anord  
ningar och sju kompletta lyftsystem till Svalnäs äldreboende. 
Taklyftarna underlättar i förflyttningssitua tioner för både med  
arbetare och boende. De minskar fallrisken för de boende 
samtidigt som de minskar slitage och risk för skador hos per
sonalen. Ett varmt tack till Ruth och Richard Julins stiftelse!

Besvärliga  telefon
försäljare? 
Genom tjänsten Nix kan du spärra ditt hemtelefon num
mer för telefonförsäljare. Tjänsten är gratis och spärren 
gäller i tre år eller tills den tas bort. Ring 02027 70 00 och 
knappa in ditt telefonnummer och följ instruktionerna. 
Mobiltelefonnummer kan tyvärr inte spärras. 

Nya medlemmar i styrelsen Aktuellt

Fyra nya medlemmar har valts in i Blomsterfondens styrelse. Här nedan kan du se vilka 
de är. I nästa nummer av Alma kommer vi att presentera en mer utförlig bild av hela 
styrelsen och hur den arbetar med att utveckla Blomsterfonden.

Ordinarie ledamöter

Lennart Francke, vald på två år.
Lennart Francke är född 1950, civilekonom, och tidigare koncernkreditchef och 
koncernekonomichef inom Handelsbanken. Rådgivare till internationella konsultfirman 
Oliver Wyman och styrelseledamot i SBAB och Centrum för Näringslivshistoria.

CarlGustav Ståhlberg, vald på två år.
CarlGustav Ståhlberg är född 1951, civilingenjör. Till 2008 byggnadsentreprenör, arbetat 
under de senaste 14 åren som VD och ägare av Byggmästargruppen AB. För närvarande 
CBMG Holding AB (fastigheter, kapitalförvaltning och konsultverksamhet) samt är Andre 
Ålderman och Stamhusvärd i Murmestare Embetet (anno 1487).
 

Suppleanter

Björn Lind, vald på ett år. Björn Lind är född 1960, civilekonom, har hela sitt yrkesliv arbetat 
med fond och kapitalförvaltning. Sedan 2008 partner, VD samt förvaltningsansvarig för 
Arbor Asset Management AB (dotterbolag till Brummer & Partners).

Claes Delin, vald på två år. Claes Delin är född 1960, PR och kommunikationskonsult, 
sedan 2006 i egen PRbyrå ”88º” med rådgivning åt företagsledningar i mediestrategi, 
positionering och krishantering samt medieträning. Tidigare på TT (slutade som ansvarig för 
TT:s dagliga nyhetstjänst) och nyhetschef på Finanstidningen.



Fest

Restaurang
Konferens

Snabbfrågan

Helena Jormark och 
Walle Söderholm, 
Solna, medlemmar i 
Blomsterfonden

– Vi brukar åka till Spanien i 
mitten av November. Hösten är 
vacker, det är det ingen tvekan 
om, men vi föredrar ljusare trakter 
och flyr härifrån. Sverige är ju 
det bästa landet annars, förutom 
vinterklimatet!

Vad tycker du om att
 göra på hösten?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

AnneLie Svensson, ledare i 
etik och bemötande

– Jag tycker om att var ute och 
promenera, speciellt när det är 
lite kylslaget i luften. Och alla 
färgsprakande löven, det tycker jag 
om. Hösten är min favoritårstid. 
Sen brukar jag tända ljus när jag 
äter middag och så har jag alltid 
en bok att läsa.

Hillevi Stern, från Solrosen 
på Svalnäs

– Jag tycker om att lyssna på radio. 
Svamp tycker jag om och lever. 
Också brylépudding, men det kan 
man ju äta när som helst. Jag tycker 
om när det är avlövat. Villa SvalnäsNaturligt nära

När du vill komma bort från kontoret, men inte allt för långt. När du vill andas lite frisk luft men ändå ha nära till city. 
När du inte vill sova över utan somna och vakna i din egen säng. När du vill kunna gå ner till bryggan och doppa 
tårna i sjön men inte ha fotmassage och manikyr. När du vill äta gott som på de kända restaurangerna men inte ha 
deras nota. När du vill ha god service men inte mer än du behöver. När du vill ha trivsamma och flexibla konferens-
lokaler med bra utrustning utan överdrifter. När du vill ha allting på en och samma faktura och slippa råka ut för 
andnöd när du ska attestera den. När du vill ha en lyckad fest eller konferens till rimlig kostnad.

För bokning av konferens lokaler, kontakta Susanne Stenman. 
Telefon: 08-555 94 527. E-post: susanne.stenman@blomsterfonden.se.

För bokning av festlokaler och menyförslag till catering, kontakta Jan Hedberg. 
Telefon: 08- 555 94 530. E-post: jan.hedberg@blomsterfonden.se.


