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ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 28 • November 2009

Bertil Åkesson,
konstnären 
bakom våra nya 
minneshyllningar.

Gunvor och Carl
två kreativa
blomsterfondare.

Intresseföreningen 
och trivselklubb
sätter fart på 
Ringvägen. 

Om konsten att nyansera
åldrandets hotbilder Intervju med 

docent Peter Öberg



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 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 äldre. 

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

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 hyresrätter åt 
äldre, med en omfattande social verksamhet 
som stöd. Vi är även aktiva som vårdgivare 
inom äldreomsorgen. I dag finns det 17 181 
medlemmar i Blomsterfonden.

Ja, då är det bara att konstatera att året lider mot sitt slut 
En av de större övergripande händelserna för Blomsterfonden i år rör stadgeföränd-
ringarna. Från och med augusti i år har vi beslutat att införa en valberedning vilket är ett 
krav från FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd där Blomsterfonden är medlem.
 Vi ska nu gå vidare inför kommande stadgeöversyn. På årsstämman framkom många 
intressanta förslag och idéer, något styrelsen i Blomsterfonden kommer att ta med i den 
fortsatta översynen i stadgearbetet.
 I detta nummer är jag extra glad över att kunna presentera våra nya fina minnes- och 
högtidshyllningar som Bertil Åkesson, konstnär och hyresgäst på Svalnäs, har målat till 
förmån för Blomsterfonden, se sida 16 och 17.
 Juletid är en tid för familj och umgänge men också en tid då många äldre är som mest 
ensamma. Därför känns det viktigt för mig att skänka dessa grupper en extra tanke över 
julen. Det finns mycket vi kan bjuda på som medmänniskor. Ett leende eller en kram, det 
är helt gratis. Ett vänligt ord eller ett samtal – sådant går inte att omsätta i pengar. 
 Du som givare, medlem och boende kan också göra en viktig insats, en insats för att alla 
våra ensamma äldre ska känna extra trygghet och julstämning under december.
 Genom att skänka en gåva till Blomsterfondens sociala verksamhet under december kan 
vi alla bidra till att hjälpa våra äldre till ett tryggt boende. 
 Jag hoppas att det nya året för med sig lika bra insatser från givare, medlemmar och 
boende som vi haft förmånen av det gångna året. Ett stort tack till er alla! 

En god jul och ett 
gott nytt år!

 
Ulf Thörnevik
VD Blomsterfonden

ALMA

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

Ansvarig utgivare 
Christel Jansson

Redaktion: Lovisa Sandberg, chefredaktör. 
Mediaspjuth 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 
E-post: Alma@blomsterfonden.se 
(om medlemstidningen) 
Hemsida: www.blomsterfonden.se 
Tryckeri: Åtta.45 Tryckeri AB 
Annonser: Mediaspjuth AB, 08-32 53 80
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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!

Jag förstår inte den paniska skräcken som 
finns för att ta in ledamöter i styrelsen som 
har praktisk erfarenhet av boende och arbete 
i Blomsterfonden. Deras synpunkter skulle 
berika styrelsearbetet på ett positivt sätt. 
Ta vara på deras kunnande!
 ”Blomsterfonden ska ha till uppgift att 
äga, uppföra och driva bostäder för gamla 
och behövande personer.” För att klara 
styrelsearbetet på ett tillfredsställande sätt 
bör ledamöterna ha kunskap därom. Vilken 
kompetens i dessa frågor har ledamöterna 
från Stockholms stifts domkapitel, Unionen 

Några kommentarer till artikeln 
om stadgarna i Alma nr 27.

och Kooperativa Förbundet? Och vad kan 
de om äldreomsorg? Om svar anhålles!
 De boende upplever att besluten av 
styrelsen fattas högt över deras huvuden och 
att inte har någon möjlighet att påverka sin 
egen boendesituation. Skrämmande!
 En styrelse är till för medlemmarna och 
inte tvärtom vilket är fallet i föreningen. 
Detta och oviljan till förnyelse av styrelsen 
är orsaken till att jag inte förnyar mitt 
medlemskap 2010.

Bertil Palerius, Ringvägen 101

Tack för ditt brev. Det var tråkigt att höra 
hur du upplever att vi har något av en panisk 
skräck för att ta in ledamöter i styrelsen som 
har praktisk erfarenhet av boende och arbete 
i Blomsterfonden. Då har det uppstått ett 
missförstånd och det ber vi om ursäkt för och 
tar självklart till oss av kritiken.
 Du frågar om våra styrelseledamöters 
kompetens.  De nya stadgarna medför att 
medlemmarna på nästa ordinarie förenings-
stämma tillsätter en valberedning, som har 
till uppgift att föreslå de ledamöter som väljs 
av stämman.  En valberedningsinstruktion 
är under utarbetande. Där kommer inte att 
finnas några som helst restriktioner för sty-
relseledamöters eventuella praktiska erfaren-
het av boende och arbete i Blomsterfonden. 
 Kompetensen hos dem som utsetts av 
organisationer står organisationerna för.  
Nu utgörs domkapitlets representant av en 
civilekonom, som under flera år varit präst på 
äldreboenden inom sin församling, KF’s av 
en tidigare VD för KF Bostäder, som nu är 
VD för KF Stockholm och Unionen har 

ingen representant. Du kan se vilka som 
ingår i deras styrelse och deras befattning på 
sidan 16. På vår hemsida (www.blomster-
fonden.se) hittar du ytterligare information 
om våra styrelsemedlemmar.
 Att du upplever att besluten om din 
boendesituation tas högt över ditt huvud 
är tråkigt, men det är ingen styrelsefråga, 
utan snarare en fråga för Blomsterfondens 
operativa verksamhet. Om du eller någon 
annan är missnöjd med beslut som fattats där 
ni inte känner er delaktiga, vänd dig/er gärna 
uppåt inom organisationen. Vi är ju givetvis 
måna om att våra boende ska ha det bra och 
känna att bemötandet från oss alla inom 
Blomsterfonden ska vara det allra bästa. 
 Vi tackar för dina synpunkter och hoppas 
att du fått svar på dina frågor, annars är du 
välkommen att ta direkt kontakt med 
någon av oss.  

Med vänlig hälsning

Lena Gutberg  Ulf Thörnevik
Styrelseordförande  VD

Bäste Bertil!

Smått och gott

Tallgården får nya sängar
Blomsterfonden mottog den första november 
besked om att Tallgårdens äldreboende 
tilldelats 1,3 miljoner från Ruth och Richard 
Julins stiftelse för inköp av 87 nya sängar 
med tillhörande madrasser till de boende. 
 Ett stort och varmt tack till stiftelsen för 
deras generösa bidrag! 

Rättelse
I förra numret föll namnet på fotografen 
bort i Gunnar Sandstedts kåseri. 
Porträttet på Gunnar har tagits av fotograf 
Kristina Laitinen. Vi ber om ursäkt!

Byt glödlampor!

Första september börjar glödlamporna fasas 
ut enligt EU:s miljödirektiv. Tänk på att det 
är lika viktigt att lämna in både glöd- och 
lågenergilampor för återvinning! Då hjälper 
du till så att kvicksilver och bly inte kommer 
ut i naturen.  
 Lågenergilampor innehåller den giftiga 
tungmetallen kvicksilver och glödlampor 
kan innehålla bly. Dessutom kan glaset och 
metallen materialåtervinnas. Lyspulvret kan 
användas i nya lampor. 

Glöm inte att släcka ljusen!
Brandrisken under julen är stor – glöm inte 
att släcka ljusen! Se till att ha en brandvarnare 
hemma och om du redan har en – glöm inte 
att kontrollera att den fungerar.

Nationella anhörigdagen
På Svalnäs och Tallgårdens äldreboende upp-
märksammade vi anhörigdagen genom att 
bjuda alla anhöriga på kaffe och kanelsnäckor. 
Det blev mycket lyckat och vi tackar alla som 
ville komma!
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Den något föråldrade och omoderna hemsidan fick i slutet av september äntligen 
lämna plats för en ny. Efter ett halvårs arbete lanserades så äntligen den efter-
längtade hemsidan, med ny, omarbetad struktur och med tydligare innehåll.

I Stockholms stads brukarundersökning 2008 
fick Blomsterfondens hemtjänst toppbetyg 
i bemötande och respekt! Vill du veta mera 
eller få hjälp att byta till Blomsterfondens 
hemtjänst? Välkommen att kontakta 
gruppchef Madeleine Salvi 08-555 94 805, 
e-post madeleine.salvi@blomsterfonden.se. 

Vad tycker du? Hittar du fel 
eller har du synpunkter? 
Skriv till Blomsterfonden, 
tidningen Alma, box 114, 
182 05 Djursholm eller skicka 
ett e-postmeddelande till 
alma@blomsterfonden.se.

Ny logotyp
Sedan början av hösten har vi stegvis börjat gå 
över till den nya grafiska profilen som tagits 
fram av Mediaspjuth PR- och reklambyrå. 
Den gamla logotypen har blivit avdammad 
och uppfräschad. Behovet av en enhetlig 
grafisk profil har varit stort i många år. Nu 
ska det bli ordning och Blomsterfonden ska i 
framtiden tydligt framgå som avsändare i all 
kommunikation!

Tack för gåvor och donationer!
Vi vill tacka för de gåvor och donationer som 
kommit in till oss under året. Det är ni givare 
som ser till att vi kan bedriva vår fantastiska 
verksamhet. Tack!

En efterlängtad ansiktslyftning 
av hemsidan 

God jul och 

gott nytt år önskar 

Blomsterfonden!

Inte minst i fastigheten där du bor.
Sedan 2008 finns Blomsterfondens 
hemtjänst, utöver Danderyd och Täby, även 
i våra fastigheter på Ringvägen, Röda Bergen, 
Körsbärsvägen och Älvsjö. Idag har många 
av våra hyresgäster upptäckt tryggheten i att 
välja Blomsterfondens hemtjänst när det finns 
behov av god omvårdnad, hjälp och stöd. 

För oss på Blomsterfondens hemtjänst är 
det en självklarhet att:

•  Din hjälp ska utföras med omtanke 
 och god kompetens.

•  Du ska känna dig trygg och nöjd med 
 den hjälp vi ger dig.

•  Du får vara med och bestämma när och 
 hur din hjälp ska utföras.

•  Du får en kontaktperson som så ofta 
 som möjligt ger dig hjälp.

•  Du kan välja tilläggstjänster eller hushålls-
 nära tjänster efter behov och önskemål.

När det gäller valet av hemtjänst kan det vara värt att se sig omkring.
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”Åldrandet ger en mångfacetterad

       bild av ensamheten”
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Namn: Peter Öberg

Bor:  Uppsala

Yrke:  Docent i sociologi och
 lektor i socialt arbete
 vid Högskolan i Gävle.

Familj: Sambon Annika, 5-åriga  
 sonen Joel och 3-åriga
 dottern Emma.

Intressen:  Sång och musik.
 Sjunger tango och
 sånger om livet, 
 kärleken och åldrandet.

 ur förhåller vi oss till   
 åldrandet och vilka   
 hotbilder målar vi upp 
för oss själva?
 Alma träffade Peter Öberg, 
docent vid institutionen för 
vårdvetenskap och sociologi 
vid Högskolan i Gävle, för en 
diskussion om åldrandet, våra 
rädslor och alla myter som 
byggts kring detta.

Peter, vad är vi egentligen rädda 
för, är inte livet till för att levas 
fullt ut, så länge man står upp?
– Visst, men det hela är mycket 
mer sammansatt än så. Vårt för-
hållande till att åldras visar på 
stora variationer beroende på vad 
vi talar om; attityder till äldre 
i allmänhet, vår egen situation 
eller våra förväntningar inför en 
kommande ålderdom. Det är en 
ganska tacksam uppgift för en 
gerontolog (ålderdomsforskare)
att ta död på en del av de myter 
som finns kring åldrandet  

Du menar alltså att hotbilderna 
inte är så nyanserade som man 
kunde önska?
– Just det, det finns många 

vanföreställningar om det här 
som inte stämmer speciellt bra 
med hur äldre själva upplever sitt 
liv och sin verklighet. Många tror 
till exempel att äldre människor 
generellt sett är mer ensamma än 
yngre, men så är det inte.  
 Undersökningar visar visser-
ligen att det finns en minoritet 
bland de äldre som ofta upplever 
ensamhet, men den minoriteten 
är minst lika stor bland yngre 
och medelålders. Man kan dock 
tillägga att ensamhetskänslorna 
ökar när man kommer till de 
allra äldsta i äldrebefolkningen.  
 Paradoxalt nog är ensamheten 
oftast starkast för de äldre som 
lever på institution, trots att 
man har många människor i
sin närhet.

Man ska alltså akta sig för att 
dra alla äldre över samma kam?
– Verkligen, äldre är inte någon 
enhetlig grupp. Dagens samhälle 
uppmuntrar individuella livsval 
och när vi blir äldre blir vi sins-
emellan mer och mer olika.  
 Våra attityder till äldre har 
alltid berott på en mängd olika 
faktorer som social status, kön 

och hälsotillstånd. Vår kunskap 
visar att de flesta äldre är ganska 
tillfreds med livet. De bor 
ofta kvar hemma - det typiska 
”äldreboendet” är faktiskt en villa 
eller en bostadsrätt - och är vid 
relativt god vigör. 

Men om det är så bra, varifrån 
kommer då alla mörka moln?
– Medellivslängden ökar, vilket 
i sin tur betyder att de friska 
åren också blir fler, men detta 
påverkar inte våra attityder 
särskilt mycket. Vi har en tendens 
att ta till oss de hotbilder som 
media med jämna mellanrum 
målar upp. Tar man en titt på 
människor som befinner sig mitt 
i livet och som precis klarat av sin 
medelålderskris kan man tydligt 
se att retoriken om hotbilderna 
tar sig formen av en ålderstrappa 
där man själv är på väg att ta sig 
över på de nedåtgående trapp-
stegen.

Allt är väl inte moln och mörker, 
solen tittar väl fram ibland?
– Visst, det handlar inte om 
någon entydig bild. Ungefär 
hälften av alla svenskar mellan 

65 och 85 känner sig som ung-
domliga personer och upplever 
åldrandet som utveckling medan 
andra ser på den tredje åldern 
som en nedgång - speciellt de 
som inte ännu befinner sig där. 
 En del fruktar ensamheten 
och ålderdomen medan andra ser 
fram emot att bli gamla och få 
vara ifred. Man ser också olika 
på sitt framtida åldrande i för-
hållande till attityden till sin 
nuvarande ålderdom. När man 
är 15 år tror man kanske att 
livet ”är slut” vid 40, men när 
man väl kommer dit upptäcker 
man att det inte är så utan man 
har fått andra värderingar och 
prioriteringar. 
 Men sedan tar många inte 
lärdom av detta, utan när de är 
40 fortsätter de kanske att tro 
att livet ”är slut” vid 65.

Vad är det konkret man går och 
oroar sig för?
– Ja, vad är det och hur realistisk 
är denna oro? En aspekt handlar 
naturligtvis om vårt kroppsliga 
åldrande och hur vår sociala 
identitet kommer att förändras 
på grund av detta. Det finns 

Forskaren Peter Öberg om myterna kring åldrandet :

”Åldrandet ger en mångfacetterad

       bild av ensamheten”

- Du blir ensam först 
på hemmet        

H
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Kulturblomman

Vinnare i bok-
utlottningen
Alma nr 27

Birgitta Lagerström
Enskede

Eva Anger
Täby

Gudrun Österlund
Järfälla

Roger Ekman
Spånga

Agneta Svenshagen
Västerhaninge

Grattis!

Vi söker dig som är 
75 år och uppåt!
Karolinska Trial Alliance, Stockholms läns landsting, kommer i vinter att 
behöva dig som är fyllda 75 år eller över.  Vi vill komma i kontakt med dig, 
man eller kvinna, som känner dig ”frisk” för din ålder. 

Om du är du intresserad och vill ha mer information om studien,
vänligen kontakta kliniken enligt uppgifter nedan.

08-517  749  47 mån-fre kl. 09.00-15.00
forsokspersonkta@karolinska.se
www.karolinskatrialalliance.se

åsikter om att kvinnorna är 
dubbelt utsatta i sitt åldrande 
på grund av skönhetsideal och 
rådande samhällsvärderingar
 Undersökningar visar att 
kvinnor är mer oroade över 
framtida kroppsliga förändringar 
än män, just på grund av detta.
     Vårt förhållande till att åldras 
uppvisar stora variationer 
beroende på om vi talar om 
attityder till äldre i allmänhet, 
om våra egna åldersupplevelser 
eller om våra förväntningar inför 
kommande ålderdom. 
 Men även i attityderna till vår 
egen kommande ålderdom kan 
man hitta stora variationer.  
 Det kan handla om barnbarn, 
kroppen, sexualiteten, vår tredje 
ålder som yngre-äldre med en 
möjlig höjdpunkt i tillvaron 
eller vår fjärde ålder som äldre-
äldre och vårdberoende, eller vår 
förestående död.

Så här ser vår rädsla ut
Andelen 45–54-åriga män och kvinnor som anser att följande 
påståenden stämmer ganska eller mycket bra.

Tabellen visar att det trots allt är en minoritet av svenskar i 
medelåldern som oroar sig för åldersrelaterade kroppsliga 
förändringar, men att oron är större bland kvinnor.

 MÄN KVINNOR

Jag oroar mig för hur mitt utseende 
kommer att förändras när jag blir äldre:  10% 20%

Jag oroar mig för att min kropp skall 
förfalla när jag blir gammal:  20% 31%

Jag tror jag kommer att bli missnöjd 
med min kropp när jag blir äldre: 15% 32%

Jag är rädd för döden: 31% 42%

fortsättning från sid. 6–7

Ska man tolka det som att det 
finns hopp trots allt?
– I vårt moderna samhälle är det 
viktigt att nyansera diskussionen 
om åldrandet. Vad talar vi egent-
ligen om? Först då är det möjligt 
att ta till sig proportionerna.  
 En fjärdedel av alla svenskar 
i medelåldern ser fram emot att 
åldras. Å ena sidan kan detta be-
kräfta farhågorna, å andra sidan 
kan man tycka att det är en sensa-
tionellt stor del som, trots alla 
hotbilder, ändå ser fram emot 
att åldras. 
 För en del människor är glaset 
halvtomt medan det för andra 
är halvfullt. Mycket handlar om 
inställning och perspektiv på 
livet.



 Blomsterfonden  9

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

Skansens julmarknad
Skansen öppnar upp sitt 
marknadstorg med mat, godsaker 
och julpynt. Brasorna tänds, 
julborden dukas, det pysslas och 
pyntas och granarna kläs. I Stads-
kvarteren finns de skickliga hant-
verkarna. För många genera-
tioner av stockholmare har jul-
marknaden varit inledningen på 
julfirandet. Skansens julfirande 
är en tradition som startades 
redan 1903.
Pågår: Alla helger i advent, 
påbörjas 28–29 november. 
kl. 10–16.

Foto: Anna Yu

Njut av säsongen på julens marknader!
För att få julstämningen att infinna sig på riktigt, är ett fiffigt knep att besöka en julmarknad. 
I Stockholmstrakten anordnas ett flertal – bland de mest kända är de på Skansen och Steninge slott.

Julmarknad på Steninge slott 
En mängd hantverkare finns på 
plats med olika sorters produkter. 
Här infinner sig julstämning med 
doft av granar och ljus, mängder 
av tomtar och troll, julprydnader 
och dekorationer av alla slag. Här 
finns också alla möjliga matvaror 
som hör julen till. Korvar, bröd, 
senap, pepparkakor, marsipan, 
knäck och mycket mer.
Pågår: Från14 november 
till och med 23 december. 
mån–fre 11–17. lö–sön 10–17.

Nu lottar vi ut en ny 
LCHF-kokbok för 
fest och högtider
Doktor Dahlqvist och Airam slår än en gång ihop sina
kunskaper och resultatet är en mängd användbara och 
nyttiga festrecept att njuta av. Du får tips om mat till jul, 
påsk, bröllop, nyår, dop, grillparty och examensfest. 
Lätt att laga och ändå festligt. 

Alma lottar ut ett antal böcker bland Blomsterfolket. 
Allt du behöver göra är att skicka in ditt namn och adress 
senast den 15 januari till alma@blomsterfonden.se eller per 
post till Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Vinn en egen bok!
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 olo Murray är medlem i 
 Blomsterfonden och har 
varit det sedan 2002. Det var en 
väninna som tipsade om kön till 
seniorboendet och alla aktivite-
ter. Idag frilansar Lolo som per-
sonlig rådgivare, där hon coachar 
sina klienter för att ta fram deras 
vackra sidor.
 – Jag är van vid äldre männis-
kor. Jag har många äldre klienter, 
men också nära kontakt med 
äldre i min omgivning. Det är 
tråkigt att man har så lite respekt 
för äldre idag. Att man inte tar 
tillvara äldre generationers kun-
skap och erfarenhet, det kan jag 
inte förstå. 

Bästa skönhetstipset:

Visa vem du är!

Man måste våga lite mer
Många äldre, menar Lolo, har 
fått en ganska luthersk uppfost-
ran och vill inte ta någon plats. 
Då är hennes jobb att hjälpa sina 
klienter att ta fram den person 
de känner sig som. Att få dem att 
inse att de har makt att påverka. 
Man måste våga lite mer, våga 
välja själv, inte utgå ifrån vad 
andra tycker.
 – Jag hjälper mina klienter att 
förstärka den de är – den unika 
varelse som de känner att de är. 
Man ska vara tydlig med vem 
man är och inte vara rädd, tycker 
jag. Klädsel och utseende är ett 
sätt att spegla vem man är. 

 Att få en personlig rådgivning 
kan handla om att gå och shoppa 
tillsammans, eller rådgivning 
angående hårklippning. 
 – Om någon vill börja dansa, 
säger jag ”börja imorgon!”.
Hon är noggrann med att poäng-
tera hur skönhet är något som 
alla kan uppleva.
 – Det viktigaste är att du ska 
vara den du känner att du är. 
Du behöver inte vara en tant med 
kappa och hatt, för att du tror att 
du måste, om det inte är det du 
känner att du är. Känner man sig 
sportig, då ska man kunna klä sig 
sportigt också. Eller kunna ha en 
sportig frisyr. 

Turnerade med Abba
Lolo Murray har gedigen erfa-
renhet inom styling, mode och 
friskvård. Hon har turnerat som 
stylist med Abba och arbetat med 
artister som Carola och Tomas 
Ledin. Hon har även lång erfa-
renhet från att ha arbetat inom 
både långfilm och reklam och är 
utbildad kostymör, maskör och 
friskvårdsterapeut. 
 – Alla människor har något 
de är nöjda med och något de är 
missnöjda med. Vi arbetar till-
sammans för att komma fram till 
vad det är. Sedan fokuserar vi på 
att lyfta upp det man är nöjd med 
och tona ned det man är miss-
nöjd med. Det absolut viktigaste 
är att sluta skämmas och sluta be 
om ursäkt. Du har rätt att vara 
den du är – alla människor är 
unika!
 Att arbeta som frilansare pas-
sar Lolo bra. 
 – Jag har ett jätteroligt jobb. 
Ingen dag är den andra lik. Nu 

har jag precis avslutat ett jobb 
som stylist på en reklamfilmsin-
spelning. Kommande veckor ska 
jag göra ett stylistjobb för män. 
Samtidigt tar jag mig an mina 
klienter. Ibland jobbar jag dygnet 
runt, ibland kan jag vara ledig en 
vecka. 
 Och det där med att ta hand 
om sitt yttre och inre, det gäller 
inte bara för kvinnor, det gäller 
även för män. Lolo skrattar:
 – Ja, jag brukar säga att kvin-
nor har inte sämre luktsinne än 
män, inte syn heller. Vi kan alla 
tjäna på att bry oss lite om vårt 
utseende. Men det är främst den 
inre bilden, inte den yttre som 
spelar roll.

Äldre är den bortglömda målgruppen i ett utseendefixerat samhälle. Det menar Lolo Murray, personlig rådgivare och stylist. 
Alla människor har möjlighet att känna sig vackra. Men ungdomsfixeringen har gjort att många äldre inte vågar pröva. 
Skönhet handlar inte om utseende, det handlar snarare om att ta fram den du är.

Lolo har erbjudit sig att kostnads-
fritt ge personlig rådgivning till en 
kvinnlig och en manlig medlem i 
Blomsterfonden (observera att det 
endast inkluderar rådgivningen 
inte eventuella klädinköp eller 
hårklippningar och dylikt). 

Vi kommer att fotografera resul-
tatet till nästa nummer av Alma.

Är du intresserad? Skicka in en 
kort beskrivning av dig själv, 
senast den 15 januari, och varför 
just du skulle tillgodogöra dig 
rådgivning (max en halv A4) till 
oss på Blomsterfonden, tidningen 
Alma, Box 114, 182 05 Djursholm 
eller skicka ett e-postmeddelande 
till: info@blomsterfonden.se

Vill du kontakta Lolo Murray?
E-post: lolo@lolomurray.se
Telefon: 0708-51 08 30 

L
Lolo Murray, tar fram det vackra i människor.

Många aktiviteter som

Vill du?
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Glada hyresgäster åt sur strömming
Jäst fisk i stora mängder konsumerades friskt på Ringvägen den 22 
september. Lukten från hyresgästernas höstaktivitet kunde kännas 
ända bort till Eriksdalsbadet. Det var naturligtvis dags för Ringvägens 
årliga surströmmingsskiva. Att hyresgästerna har en stor gemenskap 
och att stämningen är hög när man samlas är inte svårt att se. Ledda 
av värdinnan Colette Ahlberg, sjöngs snapsvisor och det skålades 
hjärtligt. 

Kräftor kräfva dessa fester
De röda krypen tornar upp sig på borden. Varvade 
med små rosa artfränder. Det är den 20 augusti 
och kräftskivan på Liseberg ska snart till att börja: 
sånghäftena är uppdukade, brödet och osten är 
framställt. Bordet med dryck är iordninggjort. 
Kräftorna och räkorna bildar ett trevligt färgmönster 
och deltagarna börjar droppa in. Skål!

Allsång på Svalnäs
Svalnäs veranda har inrymt många aktiviteter under sommaren. 
En sommardag tog man till och med pianot med sig ut. 
Tillsammans hade man allsång. På bilden ovan sjunger vi 
” I denna ljuva sommartid”. Och äter hembakad rödavinbärskaka 
med kaffe till!

Vår busschaufför – ett riktigt proffs
En sensommardag den åttonde september kom Sundbergs buss 
och hämtade upp flertalet hyresgäster på Ringvägen. Åke Sundberg 
guidade oss sedan med fast hand och stor kunnighet. Turen började 
med en kaffestund i Nykvarns kaffestuga invid Sagån, sedan bar det 
av till Skultuna mässingsbruk utanför Västerås. Efter en härlig lunch 
på restaurang Westerqwarn i Kolbäck bar det sedan av till Enköpings 
parker som imponerade med sin välplanerade blomsterprakt. En 
mycket uppskattad och lyckad bussutflykt som dessutom välsignats 
med bra väder.

Aktiegåva

Många aktiviteter som
höjer stämningen

Från vänster: Birgitta Holmér, Lars Holmér och 
Dagny Lundin på Ringvägen.
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GunvorDet skulle kunna vara en liten bit 
av paradisets lustgård. En skärva, 
en glimt av något utomvärldsligt. 
Det är stora ord för en ganska 
liten balkong. Men det är en sådan 
känsla den förmedlar – Gunvors 
uteplats. 
 Blomsterprakten är överväl-
digande, ljus och grenar flyter 
samman i en vacker kombination 
av vilt och kultiverat.

Gunvor Sandell, hyresgäst i 
Blomsterfondens seniorboende 
i Liseberg har inrett sin balkong 
efter behag. 
 – Jag älskar att gå i skogen! 
Där hittar jag grenar, stubbar och 
rötter som jag använder. Jag blir 
tokig om jag inte får gå i skogen. 
 Gunvors balkong är en spra-
kande blandning av färger och 
oöverskådlig detaljrikedom. Små 
stentroll sitter i en skål med sand. 
Tomtar i dockstorlek sitter på 
en kant. En ljusstake finns här 
än där. I djungeln av växter och 
grönska.  
 Men växter är inte Gunvors 
enda intresse. Hon har varit en 
konstnärssjäl i hela sitt liv. Om 
än en förtryckt sådan, under 
barndomen.
 – Hemma fick jag inte ägna 
mig åt något konstnärligt, det var 
förbjudet. Mina föräldrar kunde 
vara mycket elaka och stränga. 
Senare i livet har jag kunnat lägga 
min barndom bakom mig, jag 
har målat mig igenom den. 
 Den hårda uppväxten i 
Midsommarkransen innebar att 
det konstnärliga fick låta sig 
vänta. Gunvor ville bli trädgårds-
arkitekt och kom in på trädgårds-
skolan i Alnarp, den bästa i 
Sverige. Men hon fick inte för 
mamma. Gunvor skulle vara 
hemma och jobba. Hon fick jobb 
på en kappkonfektion istället. 
Men där hade de så fina tyger, så 
där började Gunvor sy dockor i 
smyg. 

 En blommande konstnärssjäl

 När Gunvor var stor nog att 
bestämma själv började hon 
arbeta som vårdbiträde på 
Södersjukhuset och blev sedan 
kvar inom vården resten av 
yrkeslivet. 

Ett helt liv inom vården
 – Om jag trivdes? O ja, o ja! 
svarar Gunvor på frågan. Det 
var jätteroligt, jag tycker om 
att ta hand om andra. Men jag 
tyckte inte om att det var så att 
sköterskorna nästan neg för 
läkarna.
 Gunvor berättar om en vårdag 
då det var slaskigt och dant ute. 
Hon hade städat klart korridoren 
och en grupp läkare gick förbi 
och skvätte med sina rockar. 
Gunvor sade åt dem att torka av 
fötterna. Då försvann personalen 
”som dimfigurer”.
 –  Jag tänkte att nu får jag väl 
sparken. Och mycket riktigt 
blev jag inkallad till chefssjuk-
sköterskan dagen därpå. Men 
hon sa ”Det fröken Johansson 

gjorde igår, det var det bästa jag 
sett”. Sådan har jag varit, jag kan 
inte fjäska. Men jag är rättvis!
 Gunvor fortsatte att tillverka 
dockor i smyg, som hon sedan 
gav till personalen. Det är inte 
förrän på senare dagar som hon 
börjat uttrycka sin konstnärlighet 
i större omfattning. Idag målar 
hon tavlor, tillverkar dockor och 
inreder sin balkong med växter. 
Bland mycket annat.
 – Jag älskar drivved och rötter. 
Stubbar och grejer. Jag hittar 
mycket av det jag har på stränder, 
gamla järnföremål bland annat. 
På Österlen hittade jag tjocka rep 
som jag tyckte om. 
 De upphittade föremålen 
använder hon sedan i olika 
konstverk.
 – Jag gör kronor av gräs. Här 
har jag gjort ett lamm i papper. 
Jag målar dem i lim och doppar 
dem i risgryn. Jag tycker mest om 
att skapa saker som innehåller 
symbolik. Jag håller på jämt, 
jämt, jämt!

 Lägenheten i Liseberg gör 
Gunvor lycklig, hon vaknar med 
en lyckokänsla i magen varje dag. 
 – Jag har svårt för att följa det 
andra gör. Jag vägrar, jag vill vara 
mig. Här får man vara den man 
är. Jag trivs så otroligt bra här på 
Liseberg, i min lägenhet, jag vill 
aldrig komma härifrån. Men jag 
vet inte, hur senil som helst vill 
jag inte bli. 

Döttrarna är trogna besökare
Det var en av Gunvors två döttrar 
som anmälde henne till Blomster-
fondens kö en gång i tiden. 
Döttrarna och barnbarnen är 
trogna besökare i lägenheten och 
skänker Gunvor mycket glädje. 
 – Och så älskar jag Stina, vär-
dinnan på Liseberg, tillägger 
Gunvor, jag tycker så mycket om 
henne, jag skulle gråta blod om
hon slutade. Jag litar fullständigt
på henne! Och så lilla Anna förstås. 
(Anna Svensson sitter i växeln hos 
Blomsterfonden och jobbar tätt 
ihop med Stina).

Gunvors balkong är en färgsprakande oas. 
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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, kontakta 
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, kontakta 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.

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

Testamente
Högtids-
hyllning

Gåvor
Minnes-
hyllning

Aktiegåva

Månads-
givare

Det finns många sätt att stödja Blomsterfonden

Hjälp Blomsterfonden att 
ge en tryggare och trevligare 
framtid åt våra äldre
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Intresseförening bevakar 
hyresgästernas intressen
Alla hyresgäster blir medlemmar i Södra 
blomstergårdars hyresgästers intresseförening 
per automatik när man flyttar in på Ring-
vägen och medlemskapet är gratis. 
Intresseföreningen är till för att företräda 
medlemmarna gentemot hyresvärden 
Blomsterfonden och ta tillvara hyresgästernas 
rätt och intressen. Intresseföreningen är även 
förhandlingspart gentemot Blomsterfonden 
och sköter hyresförhandlingarna för hyres-
gästernas skull. Ordförande i intresseföre-
ningen är Sven Norén, som själv är hyresgäst.

 – Jag trivs mycket bra med mitt uppdrag 
och bemötandet från fonden, säger Sven. 
Vi har en egen lokal här på Ringvägen där vi 
träffas i intresseföreningen. För aktiviteterna 
som anordnas har vi en egen festkommitté.
 Aktiviteterna som intresseföreningen 
ordnar är mycket uppskattade. Exempel på 
aktiviteter som intresseföreningen själva 
arrangerar är en försmak på julen, firande av 
alla hjärtans dag och en årlig bussutflykt.
 En annan stor aktivitet som anordnas 
är den årliga basaren, som arrangeras i 
samarbete med Blomsterfonden.
 Hyresgästerna utför merparten av 
arbetet och agerar själva försäljare. Ena 
halvan av intäkterna från basaren går till 
intresseföreningen och andra halvan går till 
Blomsterfondens övergripande insamling. 
 Målet för intresseföreningen är sedan att 
använda sin del till att ge medlemmarna 
mer social gemenskap och ökad trivsel i sitt 
boende.

Fart och fläkt på Ringvägen – tack vare 
aktiv intresseförening och trivselklubb
I Blomsterfondens seniorboende på Ringvägen sjuder det av liv och engagemang. 
Aktiviteter anordnas av hyresgästernas intresseförening och av trivselklubben, 
med värdinnan Colette Ahlberg i spetsen

Trivselklubben ser till att ingen 
blir utanför
Trivselklubben på Ringvägen är relativt ny 
och startades 2005 av värdinnan Colette. 

Hon bedömde att det var värdefullt att ha 
tillgång till en permanent grupp som kunde 
sammankallas till varje beslutad fest som 
Colette planerar.
 I god tid före varje fest, som tidigare 
spikats av klubben kallar Colette till ett möte 
då klubben diskuterar festens innehåll och 
vad som ska serveras. 
 – Då kan det bli lite vilda diskussioner, 
men Colette styr lätt in det på en bra nivå 
berättar Inga Bernin, medlem i trivsel-
klubben. Trivselklubben anordnar omkring 
fyra till sex fester per år. Ofta är någon typ av 
glad underhållning inräknad. 
 För att alla boende ska få bra service, vid 
varje bord, har Colette infört att en värdinna 
per bord ska ansvara för trivsel och service 
vid bordet och medverka till att varje gäst blir 
delaktig i festen.
 – Det uppskattas mycket av våra gäster, 
berättar Inga Bernin, ingen ska bli lämnad 
utanför.
 Inbjudan och försäljning av biljetter till 
respektive fest ”går åt som smör” och sköts 
av Blomsterfondens expedition, det vill säga 
Colette.
 – När alla förberedelser är klara, borden 
dukade och sorlet utanför de stängda dörr-
arna tilltar är det med glädje och förväntan vi 
i Trivselklubben ser vår charmanta värdinna 
Colette öppna och bjuda in till fest!

Sven Norén, ordförande 
i intresseföreningen.

Inga Bernin, medlem 
i trivselklubben.

Värdinnan
Colette Ahlberg,
svänger loss 
på pianot.

Många besökte Blomster-
fondens monter på 
Seniormässan
Intresset var över all förväntan när 
Blomsterfonden ställde ut på Seniormässan 
i Globen i slutet av oktober. Vår monter 
var mycket välbesökt och frågorna om 
Blomsterfondens verksamhet var många.

Lill-Babs besöker vår monter och samtalar 
med Blomsterfondens Christel Jansson.

Vår praktikant Niklas Bigl och Anna-Lisa 
Fahlgren trivdes i varandras sällskap.

Pulsen var hög tre dagar i rad under 
Seniormässan i Globen.
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sensommardagen, eller är det 
måntro den första skymten av 
hösten? Vid Rödabergsbrinken 
skiner solen, barnen i lekparken 
bredvid leker och skrattar. Men 
det är en stillsam atmosfär trots 
det centrala läget, bilarna hörs 
från Torsgatan, men inte så att 
det stör. 

En händig man
Det har länge ryktats om 
att det bor en händig man i 
Blomsterfondens fastigheter, 
med känsla för både poesi och 
träsnideri. Det är dags att söka 
upp Carl Ekbrant som bor 
tillsammans med sin fru Maj 
Söör i en lägenhet på Röda 
bergen. 
 Carl, eller i vardagslag 
Calle, är 88 år gammal och 
mångsysslare. Han påbörjade 
sin yrkesbana som bonddräng 
och fortsatte sedan med en 
mängd olika yrken. Vad sägs 
om gjutare, glasarbetare eller 
skogshuggare? Ett tag arbetade 
han inom ungdomsvården 
och vikarierade även bland 
annat på Mariakliniken. Vid 
50 års ålder kom Carl in på 
Socialhögskolan. Det ledde 
redan vid studiernas början till 
arbete på Byggnadsforskningen, 
så examen fick bli på distans. På 
byggnadsforskningen blev Carl 
kvar ända till pension.

Jag ville inte bli pensionär
 – Här skrev jag en hel del. Jag 
gjorde sammanställningar av 
forskningsarbeten, berättar Carl 
och visar upp en tjock bok döpt 
”Den bostadspolitiska debatten” 
som han skrivit. 
 När det var dags att gå i 
pension, tyckte Carl att det var 
allt annat än en dans på rosor.
 – Jag tyckte det var förjäv-t 

att bli pensionär, jag saknade 
kontakten med arbetskamrater 
och andra människor! 
 Träsnideriet var något som 
skulle komma med tiden – både 
Carl och Maj var vid det här 
laget engagerade som lärare för 
invandrare på Södergården, en 
hemgård med kursverksamhet 
på södermalm. Här behövdes det 
ofta göras reparationer, stora som 
små. De hittade ett utrymme och 

Carl fick välja maskiner till den 
kommande verkstaden. 
 – Det kom alltid in saker som 
behövdes repareras, så det fanns 
att göra. Och gjorde man något 
utöver reparationerna så såldes 
de på basarer och var priser i 
utlottningar. 
 Det var här Carl började 
göra små askar och liknande 
saker. En tid hade hemgården 
kurser i guldförgyllning med 

Det har länge ryktats om att det bor en 
händig man i Blomsterfondens fastigheter.

konservatorn Åke Melin.
 – Vi fann varandra direkt, 
säger Carl.
 Tillsammans med Åke Melin 
var Carl redaktör för tidningen 
Södergårdsnytt. Carl har även 
gett ut ”Istället för blommor”, 
en tidning för hyresgästerna på 
Röda bergen. 
 Carls hantverk präglas idag 
av träaskar i allehanda former 
och mönster. Han använder 
sig ofta av hantverksmetoden 
intarsia för att göra mönster på 
sina träaskar. Intarsia innebär att 
träet har inläggningar av andra 
träbitar i olika mönster. Carl har 
under tidens gång hunnit med 
att tillverka 180 stycken askar. 
Många av dem finns runt om i 
lägenheten. 

Skriver även poesi
Men produktionen av konst-
närliga föremål stannar inte vid 
träaskar. Han skriver poesi som 
han ofta illustrerar med foto. 
Dessutom målar och tecknar 
han. Lägenheten är full av bevis 
för Carls konstnärsådra. 
Lägenheten är en trea, med inte 
mindre än fyra klädkammare. 
 – Det var nog därför jag tacka-
de ja till lägenheten, berättar 
Carl, tack vare garderoberna.
 Den stora sovalkoven i 
sovrummet är numer ombyggd 
till arbetsrum med en kamera-
samling och två datorer. 
 – Jag gick en kurs i datoran-
vändning redan på 1950-talet, 
säger Carl, men det var inget 
man hade hemma på den tiden. 
Då krävdes det ett rum på fem 
gånger sex kvadratmeter och en 
stor kylfläkt bara som utrymme 
för själva datorn. Men när PC:n 
kom skaffade jag det. Så för oss 
är det inget hokus pokus - när 
det gäller internet är vi helt 
självlärda. 

Carl Ekbrant, 88 år och händig mångsysslare.

Värdinnan
Colette Ahlberg,
svänger loss 
på pianot.

Dikter, tankar 
Födda ur drömmens liv
Under månljusa nätter
Och mörka stjärnekvällar

Tankar om liv och död
Om kärlek och lycka
Om livets stora gåta
Belyst av gryningsljuset
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Bertil Åkesson, hyresgäst på 
Svalnäs sedan 1982, har målat 
motiven. Han har varit aktiv som 
konstnär i större delen av sitt liv 
och arbetat som reklamtecknare. 
I målarateljén på Svalnäs är Bertil 
fortfarande aktiv, men det blir 
alltmer sällan. Sedan några år 
tillbaka har Bertil insjuknat i 
demens. Men att måla och teckna 
är funktioner som fortfarande 
finns kvar. 
 – Ja, jag kommer nog att dö 
med penseln i hand, skrattar 
Bertil.
 – Bertil tyckte det var så roligt 
att få något att göra, berättar 
Margareta Åkesson, Bertils fru. 
Han satt en hel förmiddag och 
målade. Sedan drack vi kaffe. 
Efteråt kom han inte ihåg vad 
han gjort ”vaddå måla?” frågade 
han mig. Men sen när jag visat 
honom, satte han igång igen. Så 
kan det vara!

Istället för en blomma – nya motiv för Blomsterfondens hyllningar

 Favoritmotiven för Bertil har 
alltid varit skärgårdsmotiv, då 
han och Margareta tillbringade 
somrarna i skärgården. Men 
många motiv inspirerades av 
parets alla resor runtom i världen. 
Och pärmarna med skisser 
från resorna vittnar om Bertils 
konstnärliga insats. 
 – Bertil är en typisk enstöring. 
På våra resor målade han och jag 
fick hitta på något annat. Men 
det var ingenting jag hade något 
emot.
 – Och det har varit bra att ha 
med Margareta, säger Bertil, hon 
säger ifrån när det blir dåligt!
 Bertil har främst använt sig av 
teknikerna akvarell och teckning 
med tusch eller blyerts. På senare 
år började han även omsätta sina 
motiv i bildvävar. Tre av dessa 
hänger uppe på Kunskapskällan i 
Villa Svalnäs. 
 – Men idag har Bertil slutat 

med vävning. Det kräver för 
mycket planering. Men han 
deltog i flera utställningar med 
sina verk. 
 För den observante går det 
även att hitta Bertils alster i
korridoren nära gymnastiksalen
på Svalnäs. Här hänger tusch-
teckningar med motiv från 
den stora utbyggnaden av 
sjukhemmet och simbassängen 
på Svalnäs, dessutom är det 
Bertil som en gång i tiden målat

motiven på tändsticksaskarna 
som värdinnorna i Blomster-
fonden säljer. Han har också 
tecknat motivet på porslinet som 
Svalnäs restaurang använder sig 
av. Motiven på hyllningarna har 
han för Blomsterfondens räkning 
målat helt ideellt. 
 Vi tackar både Bertil och 
Margareta för deras engagemang 
för Blomsterfonden och deras 
stora hjärtan som gjort de nya 
hyllningarna möjliga!

Att skänka en gåva istället för en blomma, det var ju så Blomsterfondens verksamhet startades en gång i tiden. Gåvorna går i sin tur till hem 
och vård åt äldre. Ett hedervärt syfte med andra ord och ett behövande sådant. Under hösten har vi arbetat med att förnya formen på våra 
minneshyllningar i takt med att de gamla tagit slut. Många medlemmar har hört av sig och velat ha tillgång till fler motiv. Det är en åsikt vi 
tagit tillvara och arbetat med. Så i detta nummer blir det premiär för de nya hyllningarna!

Blomsterfondens styrelse samt VD. Främre raden från vänster: Clara Tengbom, 
Beatrice Pernehagen, Lena Gutberg, Ulf Thörnevik och Thomas Flodin. Bakre 
raden från vänster: Claes Delin, Carl-Gustav Ståhlberg, Per Nordenson, Björn 
Lind, Sven Åkerstrand, Nina Rehnqvist och Lennart Franke. Frånvarande: 
Laszlo Kriss, Louise Linder och Eva Dencker Vansvik.

Så här ser Blomsterfondens styrelse ut!

Bertil Åkesson,
konstnär och 
hyresgäst 
på Svalnäs.

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:
Lennart Francke, civilekonom. Ledamot i styrelsen sedan 2009.
Carl-Gustav Ståhlberg, civilingenjör. Ledamot i styrelsen sedan 2009.
Sven Åkerstrand, direktör och civilekonom. Ledamot i styrelsen sedan 1992.
Nina Rehnqvist, adj. Professor. Vice ordförande, sedan 2008. 
Ledamot i styrelsen sedan 1992.
Björn Lind, civilekonom. Suppleant i styrelsen sedan 2009.
Claes Delin, PR- och kommunikationskonsult. Suppleant i styrelsen sedan 2009.

Utsedda av Advokatsamfundet:
Clara Tengbom, advokat. Ledamot i styrelsen sedan 2003.
Per Nordenson, advokat. Suppleant i styrelsen sedan 2007.

Utsedda av Kooperativa Förbundet:
Laszlo Kriss, VD. Ledamot i styrelsen sedan 2009.
Beatrice Pernehagen, civilekonom. Suppleant i styrelsen sedan 2001.

Utsedda av Stockholms domkapitel:
Lena Gutberg, civilekonom och präst. Ordförande sedan 2008. 
Ledamot i styrelsen sedan 1993.
Louise Linder, präst. Suppleant i styrelsen sedan 2009.

Utsedda av Stockholms läkarförening:
Thomas Flodin, medicine doktor. Ledamot i styrelsen sedan 2007.
Eva Dencker Vansvik, leg. Läkare. Suppleant i styrelsen sedan 2007.
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Stöd vårt arbete för hem och vård åt äldre, skicka en 
minnes- eller högtidshyllning genom Blomsterfonden
När du beställer en minnes- eller högtidshyllning från Blomsterfonden skänker du samtidigt en gåva för ett tryggt, trevligt och 
värdigt liv för våra äldre. Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se så kan du välja bland alla vackra kort illustrerade av 
konstnären Bertil Åkesson. Du kan också beställa våra kort över telefon 08-555 94 500.

Beställ en minneshyllning Skicka en minneshyllning till de anhöriga 
i samband med en begravning. 
Blomsterfondens vackra minneskort 
uppskattas i en tung stund och skänker 
även lättnad för våra äldre.

Beställ en högtidshyllning

Gå in på vår hemsida 
www.blomsterfonden.se 
eller beställ per telefon 
08-555 94 500.

www.blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500. 
Våra julkort sprider mer glädje än du kanske kan ana.

1   Höstblad 2   Ängsblommor 3   Rosor 4   Orkidéer

3   Orkidéer1   Rosor 2   Tulpaner

För många är 
julen årets mest 

ensamma tid. 
Glöm inte att skicka 

en julhälsning till 
alla du håller av. 

Beställ på blanketten bredvid, vår hemsida

Kom ihåg dina nära, kära, vänner och bekanta på deras 
högtidsdagar. Skicka ett vackert kort genom 
Blomsterfonden så skapar du dubbel glädje.

Plats för personlig 
vers eller hälsning

Plats för mottagarnamn

Plats för avsändare

Sänd dina kära en 
vacker julhälsning
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Sudoku

 7     9   
    1  7  8 

    2 8    

1   5   6 2  

8    6     

     4  5  

 5  9      

  2    5 7  
3  6 1      

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

6 9 1 7 2 8 4 3 5 

1 3 9 5 8 7 6 2 4 

8 4 5 2 6 1 3 9 7 

2 6 7 3 9 4 8 5 1 

7 5 4 9 3 2 1 8 6 

9 1 2 8 4 6 5 7 3 
3 8 6 1 7 5 2 4 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 A173    ©C4Ekonomen 
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MEDELSVÅR 

MEDELSVÅR 

3  5    8 7 2 
    3  1 6  

   7 2 4   9 

5 6  2   4  3 

8 3  1  9 5 2  

9  7      8 

4 9  3      

  2 5  6 9   
1    7 8    

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

6 1 8 7 2 4 3 5 9 

5 6 1 2 8 7 4 9 3 

8 3 4 1 6 9 5 2 7 

9 2 7 4 5 3 6 1 8 

4 9 6 3 1 2 7 8 5 

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

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 154    ©C4Ekonomen 

Sudoku 154    ©C4Ekonomen 

LÄTT 

LÄTT 

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 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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1 3 9 5 8 7 6 2 4 

8 4 5 2 6 1 3 9 7 

2 6 7 3 9 4 8 5 1 

7 5 4 9 3 2 1 8 6 

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

6 1 8 7 2 4 3 5 9 

5 6 1 2 8 7 4 9 3 

8 3 4 1 6 9 5 2 7 

9 2 7 4 5 3 6 1 8 

4 9 6 3 1 2 7 8 5 

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

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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Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 27
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Ann Svanberg, Djursholm
Ingrid Klingberg, Djursholm

Elisbet Nordqvist, Upplands Väsby
Louise Åhrberg, Djursholm. 

Grattis!
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Korsordstävling nr 28
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 28 ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2009. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



Snabbfrågan
Vad skulle du sakna 
på julbordet?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Julklappshysterin är i full gång, julhandeln går 
oväntat bra och restaurangernas julbord, som 
började annonseras i oktober, är på många håll 
sedan länge fullbokade, läser jag i tidningen. Jag 
suckar av lycka över att slippa stressen, som allt 
jäkt inför julen medför. Vi firar numera en lugn 
och skön jul, och jag kan denna dag ägna mig åt 
att skriva en årskrönika för min lokaltidning. In i 
skrivarlyan virvlar plötsligt min alerta hustru.
 “Du har väl inte glömt att vi skulle skriva jul-
kort idag?” sa hon, just som jag kommit på 
en bra inledning. 
 “Idag . .? Det är ju långt till julafton. Och för-
resten har vi ju sagt de senaste åren att vi inte ska 
skicka några julkort, det finns ju andra sätt, da-
torn till exempel”.
 “Det är en tradition att skicka julhälsningar, 
och gör man inte det får man ju inga julkort. Och 
postverket vill ha korten i god tid, så sätt igång, du 
som älskar att skriva“, sa hustrun så övertygande 
att jag inte kom mig för att svara.
 “Och förresten, du ska få en liten lista här, det 
är bara till släkten och våra närmaste vänner, kan-
ske högst 40 personer, det får räcka.”
 “Okej, ge mig juladresslistan till hela bunten 
ska jag fixa det där snabbt. Det är ju bara att skriva 
under julhälsningen med våra namn, sa jag lugnt.
 “Nja, i år tänkte jag att vi skulle ha lite mer 
personliga julkort, inga tomma fraser om en god 
jul och ett gott nytt år. Varför inte något litet kul 
julminne . .till exempel, när vi skulle fira julafton 
med Erik och Ulla i Dalarna och fick punktering 
i snöyran utanför Falun”, sa hustrun och log upp-
muntrande.
 “Tack snälla för det roliga tipset, men ska jag 
hinna skriva 40 julkort och en krönika, måste jag 
sätta igång nu“, sa jag och lovade mig själv att om 

det någon gång i framtiden ska skrivas julkort, ska 
det göras enligt den idé som en gång lanserades 
av Grönköpings Veckoblad: det ska vara julkort, 
som gäller för de kommande fem eller tio åren 
och som fungerar enligt samma principer som 
Tipstjänsts flerveckorskuponger.
 “Förresten är det väl enklare och mer personligt 
att ringa och önska folk god jul”, sa jag, i ett smått 
desperat försök att få hustrun på bättre tankar.
 “Du vet väl att i dessa dar håller alla i Sverige på 
med julstök. Ingen har tid att prata i telefon. Och 
förresten brukar du aldrig ha något emot att gå till 
posten, inte numera när posten flyttat in i spel-
butiken. Så sätt igång och skriv, så hinner du nog 
dit innan dom stänger. Du kanske hinner få med 
en Dagens Dubbel“, sa den listiga hustrun och 
såg pillemarisk ut.
 Inför utsikten att i juletider hastigt och lustigt 
kunna hämta ut en tipsvinst på åtskilliga, sköna 
tusenlappar blev det fart på julkortsskrivandet. 
Sällan har fyrtio julkort klarats av så snabbt. Fem 
minuter före stängningsdags hade jag postat kor-
ten, satt en femtiolapp på mina favorithästar på  
 “Dubbeln”och inhandlat en biltidning med de 
senaste modellerna. En tipsvinst måste ju omsät-
tas i ett bilköp så här i jultider.
 En vinst blev det - men ingen bil. Å andra sidan 
blev mina frimärken 48 kronor billigare.
Alltid något, sa han som kom till Åmål.

Gunnar Sandstedt, 
medlem i Blomsterfonden

”En tipsvinst måste ju omsättas i 
ett bilköp så här i jultider.”

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.

Catalina Javarosi, under-
sköterska på Tallgårdens 
äldreboende.

– Julskinka är ett måste på 
julbordet för mig.

Marianne Carlsson, 
undersköterska på Tallgårdens 
äldreboende.

– Sill och skinka med rödkål 
vill jag inte gärna vara utan 
på julbordet.

Catherine Berglund, anhörig-
konsulent i Danderyds 
kommun

– Skinkan, det är jul för mig.
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