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Att fylla livet med mening 
behöver inte vara komplicerat 

–Sluta älta. 
Det blir du  

bara sjuk av
Nisse Simonson sid 6–8

Sid 12–13

Med Carl-Eric Linger
sid 16–17

– Framtidens 
äldrevård är 
vår största 
utmaning
Claudia Arrendondo sid 20
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Tiden går fortare än jag vill !
När jag skriver de här inledande raderna i ALMA går augusti och sommaren mot sitt slut och hösten närmar sig vare sig 
jag vill det eller inte. Sommaren har snabbt passerat. Tiden går fort. Väldigt fort. Det känns som det inte var länge sedan 
mina bägge barn började skolan och nu plötsligt har den äldste av dem flyttat till Kanada ett år. Den yngste har bara 
något år kvar till gymnasiet. 

När man befinner sig mitt i livet med ansvar för att planera vardagen, familjelivet, arbetet samt allt annat som hör livet till 
känns det svårt att också orka tänka på att planera för sitt eget liv på ålderns höst. Tanken på att bli ensam, gammal och 
sjuk är inget som tilltalar mig. Däremot att som pigg senior få fortsätta mitt aktiva och meningsfulla liv, precis som jag 
själv vill, är förstås något som står högt på agendan om jag själv får önska. 

Att allt fler ändå planerar och engagerar sig i sin framtid ser vi allt tydligare. Många tror heller inte att samhället och det 
gemensamma systemet kommer att klara av kommande behov och önskningar på boende- vård- och serviceområdet. 
Som ett led i detta har Blomsterfondens medlemmar ökat i antal från 13 363 medlemmar 2006 till 26 786 medlemmar 
nu i sommar 2011. Det är uppenbart att Blomsterfonden får en allt tydligare roll som ett bra alternativ i att kunna 
erbjuda ett tryggt och trevligt boende samt omsorg för de äldre. Vi vill också tillsammans med Er alla medlemmar 
vara en röst för de äldre genom att vara aktiva i samhällsdebatten om framtidens boende för seniorer och den framtida 
äldreomsorgen. För att lyckas med detta behöver Vi Ert stöd och engagemang. Tänk på Blomsterfonden !

Även om sommaren nu är slut så ser jag faktiskt fram emot att plocka höstens kantareller och skåda flyttande fåglar som 
drar söder ut. Så även om tiden går fort så tänker jag passa på att njuta av den.

Önskar dig en trevlig höst!

Ulf Thörnevik
VD Blomsterfonden

VD:s LEDARE

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

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

ALMA
Styrelseordförande
Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

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

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

att redigera i insänt material samt att publicera 
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I höst kör vi temakvällar 
“Bygga kök” på Culimar

Hämta Stockholms 
viktigaste kökskatalog 
på samma gång!
Den innehåller det du behöver veta när du bygger om i köket. 
Kauko tipsar om viktiga saker du ska tänka på när du planerar, 
river och bygger. Hämta katalogen i vår utställning.

Varje torsdag mellan 17 och 20.00 kan du ta del av 
tips, många goda råd och bra specialerbjudanden. 
Vi börjar vecka 36 med inbjudna experter på plats. 
Gå in på vår hemsida www.culimar.se. Där hittar 
du höstens program för våra temakvällar.
Du är hjärtligt välkommen! 

Slakthusgatan 20 (vid Globens tunnelbanestation) • 121 62 Johanneshov
Tel: 08-462 05 94 • Fax: 08-462 05 93 • E-post: info@culimar.se • www.culimar.se 

Vi skräddarsyr din 
bänkskiva- direkt 
från eget snickeri

Vi har alltid kvalitetsbänkskivor 
och skåpstommar för leverans 
från vårt hämta-direkt-lager.

”Titta in till oss 
så hjälper vi dig. 
Vi har löst just 
ditt köksproblem 
många gånger 
tidigare”

”Titta in till oss 

JUST NU!
Massiva bänkskivor

amerikansk valnöt

620mm bred, 30mm tjock 

2.696:-/m

620mm bred, 40mm tjock 

3.696:-/m

Ek

620mm bred, 40mm tjock 

2.078:-/m
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Innehåll
Livet är som att le 
i en spegel
sidan 6–8

Kulturblomman
sidan 9

Fridas brev
sidan 11

Det meningsfulla 
behöver inte vara 
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Kryss och Sudoku
sidan 22–23

CHRISTELSKRÖNIKA

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!

Lena Esperi, undersköterska på Svalnäs 
äldreboende, har tagit emot ett stipendium 
från Maya och Bertil Falcks omsorgsstiftelse. 

Lena nominerades av sin kollega Christina Blom, 
som i sin motivering berättade om Lenas lugna 
sätt att vara och hennes fina bemötande. 

– Hon utför sitt arbete empatiskt och har alltid 
ett leende på läpparna. Hon är en otroligt fin 
människa, berättar Christina.

Lena tilldelades 10 000 kronor, att fritt 
disponera. Utdelningen skedde på Djursholms 
slott, där styrelseledamoten Torun Hegart delade 
ut stipendiet.

– Vi tyckte att beskrivningen av Lena var så 
jättefin, därför bestämde vi att hon skulle vara en 
av stipendiaterna. 

Utöver Lena fick tre andra personer och en 
aktivitetsgrupp stipendium. Dessutom fick två 

äldreboenden mottaga 25 000 kronor var för att 
bland annat rusta upp deras innegårdar.

Omsorgsstiftelsen är en del av Maya och Bertil 
Falcks initiativ i Danderyds kommun. De 
startade redan för 10 år sedan en stiftelse som 
delar ut stipendium till olika skolor. För tre år 
sedan startades omsorgsstiftelsen och samtidigt 
donerade de även en miljon till en kulturstiftelse. 
I år delades totalt 100 000 kronor ut till alla dessa 
ändamål. 

Mitt varma tack för den uppskattning ni visat 
mitt sätt att vara och mitt arbete på Svalnäs, genom 
tilldelningen av Maya och Bertil Falcks stipendium. 
Vilken värmande och glädjande uppmuntran!

Ett speciellt stort tack till Christina Blom.

Kära hälsningar från en överväldigad Lena Esperi.

Vad engagerar mig?
Mina barn engagerar mig, 
att laga och äta god mat engagerar mig,
att hjälpa, ta hand och glädja andra människor 
engagerar mig.

Hälsningar
Elin

Kontakten
Mer äventyrlig än pysslig. Hellre utomhus än 
inne. Hellre skog och hav än storstad. Hellre 
rörlig än stilla. Hellre motionera själv än se sport 
på TV. Hellre hav och fjäll än storstadsgator och 
shoppingcentra.

Du är en drogfri, vältränad man utan övervikt, 
max 70 år.

Vi kan bli ett par.

”Signe”

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

VAD ÄR ETT MENINGSFULLT LIV  är en fråga som väckt många funderingar hos mig den senaste 
tiden. Speciellt undrar jag över detta dagar som den 22 juli då flera barn och vuxna miste livet i Norge. 
Hur kan du som människa hitta tröst och framtidstro då, frågar jag mig? Samtidigt är jag övertygad om 
att kriser får oss människor att stanna upp en stund och fundera över vad som verkligen betyder något i 
livet. Vad för oss närmare varandra och vad får oss att hitta kraft och ny mening?

I detta nummer av Alma belyser vi frågor om detta inom äldreomsorgen och hur vi skapar mening för 
våra äldre på äldreboendet?  

Att vara behövd och sedd är bland det viktigaste för att vi ska känna mening och livsglädje. Att ta 
tillvara på äldres livserfarenheter och kunskaper även när de bor på ett äldreboende kan vara ett 
sätt. En boende som arbetat i en trädgårdshandel hela sitt yrkesverksamma liv, skulle säkert känna 
meningsfullhet genom att sköta alla blommor på sin äldreboendeavdelning.  

Jag läste i våras Nisse Simonsons bok ”Livet är inte så tokigt om du betraktar alternativen” där du 
kan följa Nisses berättelser och möten med människor i olika livsskeden. Jag kom på mig själv under 
läsningen att tänka mig tillbaka till mina patientmöten på kirurgavdelningen i slutet av 80-talet. 
Då kände jag alltid att det fanns en mening – genom att hjälpa. Läs mer om Nisse i vår artikel på 
sidorna 6–8.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om hur Lisebergs äldreboende arbetar för att skapa en meningsfull 
tillvaro för de boende, se sidan 12–13.

Är du intresserad av att veta mer om Blomsterfondens medlemskap läs artikeln med vår styrelse- 
ordförande Lennart Francke och vår viceordförande Nina Rehnqvist på sidorna 14 och 15.

Att hitta ”sin” mening på äldreboendet behöver inte vara krångligare än vardagliga ting som att vattna 
blommor om det är det du tycker om att göra. 

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

PS. Skriv till Alma och beskriv ”en meningsfull vardag på äldreboendet”. Alla publicerade 
berättelser/bidrag belönas med en blomstercheck.

Smått&Gott

Utmärkelse till undersköterskan Lena Esperi

Seniormässan
Seniormässan är mässan för aktiva seniorer. 
På mässan kan du handla varor, ta del av viktig 
information till dig som Senior och underhållas. 
Även i år kommer Blomsterfonden att delta som 
utställare.
2-4 november, Stockholmsmässan i Älvsjö

Seniordagen i Mörby 
centrum
För fjärde året i rad, den 8 november, arrangeras 
en seniordag i Mörby centrum. Dagen är till 
för att seniorer ska kunna få en uppfattning om 
tjänster och produkter som kan vara nyttiga 
för dig som senior. Underhållning av olika slag 
kommer att erbjudas.

Tyck till om 
Blomsterfondens hemsida
Blomsterfondens hemsida har fått sig en rejäl 
ansiktslyftning de senaste åren. Nu vill vi veta 
vad du tycker om den, vad du saknar och vad 
du gillar. Passa på att fyll i frågeformuläret på 
www.blomsterfonden.se. 
Tack för din hjälp!

Kom ihåg våra 
Alzheimercafé-dagar 
under hösten 2011
6 oktober
3 november
1 december

Plats: 
Blomsterfonden (Stora Salongen) 
Svalnäs allé 4B
182 05 Djursholm

Anmäl till:
info@blomsterfonden.se
Vxl. 08-555 945 00, Måniqua 
Lövegard 08-555 945 12

Tid:
18.00-20.00

BLOMSTERFONDEN I TURKIET

I höstas seglade min fru Birgitta och jag från Leros via Samos, Khios, Lesbos till Ayvalik i Turkiet. Ayvalik är en trevlig 
«äkta» turkisk stad med en fin skärgård utanför. I hamnen träffade vi Mehmet och Eline ett turkiskt- amerikanskt par 
som berättade om Blomsterfonden i Turkiet.

Vid begravningar i Turkiet så har deras Blomsterfond konstgjorda kransar och blommor med en personlig hälsning, 
som begravningsentreprenören lägger på kistan. Entreprenören tar en mindre avgift för detta och debiterar kostnaden 
för riktiga blommor. Skillnaden går till Blomsterfonden, som sedan bekräftar mottagandet till givaren.

Jag tycker vår Blomsterfond ska studera och lära av sin turkiska motsvarighet. Speciellt bra är att man samarbetar med 
begravningsentreprenörerna och att man får något att lägga på kistan. Ofta är det insamlingar till välgörande ändamål 
i samband med begravningar men man tycker ändå att man bör lägga en krans för att visa sitt deltagande. 

Anders Graffner
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Livet är som att 
le i en spegel

Alma har träffat Nisse Simonson, en av Sveriges populäraste föredragshållare

Nisse Simonson är en eftersökt och uppskattad 
föreläsare. Utan krusiduller förklarar han för 
Almas läsare vad som krävs för att leva ett så långt 
och lyckligt liv som möjligt. 

– Man får ingenting av värde utan en viss mängd 
ansträngning och de som är lyckliga och glada 
har jobbat på det, säger Nisse. Man ska inte heller 
gödsla sin själ med allt för mycket skit. 

Alltså: ingen tid finns att spilla på våldsamma 
TV-program, där blodet skvätter och människor 
gör varandra illa.

– Gamlingar förlorar ofta en stor del av sin 
muskelmassa på grund av att de inte gör något 
utan bara sitter och förslappas framför TV:n. 

Därför är det bäst att genast börja promenera. 
Låt det gärna ta tid, minst 40 minuter om dagen. 
Enligt Nisse Simonson är promenader ”sannolikt 
den enklaste och ofarligaste behandlingen som 
finns”. 

Promenaderna förebygger melankoli och 

depressioner, och ”minskar risken för att drabbas 
av Alzheimers sjukdom med 60 procent och 
stroke med 57 procent”. Nisse poängterar också 
värdet av att hålla knoppen i form: den som läser 
böcker och löser korsord tränar hjärnan, och det 
är minst lika viktigt som att gå ut och gå.

På tal om att träna hjärnan, hur ser du på det 
här med att älta gamla oförrätter – är det en 
vettig tankesyssla?

– Nej! Ältande blir man sjuk av. Att gå omkring 
och tänka ”jag är oduglig, jag är oduglig” blir till 
slut en självuppfyllande profetia. 

– I stället för ältande gäller det att fixera vid det 
som är positivt. 

Människor skyller lätt sin ensamhet på andra. 
Vad har du får råd till dem som tycker att det 
är dags att omvärlden skärper sig?

– De som gnäller över att vänner och anhöriga 
inte ringer måste förstå att det inte är andra 
människor som skapar ens eget välmående. Det 
är vi själva. Folk är bekväma och gnäller: ”Ska jag 
behöva bjuda hem andra? Ska jag behöva ordna 
fester?”

– Tyvärr har vi hamnat i ett omsorgssamhälle. 
Allt ska tas hand om av andra. Men alla män-
niskor går igenom ett antal sorger, och när vi 
har det mentalt bakhalt får vi inse att livet är   

      forts. på nästa uppslag         

emligheten bakom ett gott 
liv är enkel. Den som rör på 
sig, tar kontakt med andra, 
läser böcker och stänger av 
TV:n har chans att ha det bra.H

Livet är som att 
le i en spegel, 
säger läkaren och 
föreläsaren 
Nisse Simonson. 
Det du ger ut, det 
får du tillbaka.

’’

TEXT: Maja Aase FOTO: Casia Bromberg

namn: 
Nils ”Nisse” Simonson

Ålder: 
70 nästa år

Familj: 
Fru, barn och barnbarn

Yrke:
Läkare, författare och 
föreläsare

intressen: 
Lära, roa och beröra

”Sluta älta, 
det blir du  

bara sjuk av”
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– Glöm inte heller glädjen i ett glas vin. Jag 
undrar ofta över vad det är för förmyndar-
mentalitet som härskar? Vi sätter oss alltför ofta 
till doms över gamla människor. Köp i stället 
hem några flaskor och bjud på ett glas till maten. 
Öl är bra med sin beska smak. 

– Se också till att de gamla får klappa en hund. 
Min mamma kände inte igen oss och kom inte 
ihåg vad vi hette, men hon mindes namnet på 
hunden som kom på besök då och då. 

Hur gör du själv för att leva lyckligt?

– Jag har bestämt mig. Om man har i sitt yrkesliv 
sett vänner och anhöriga ligga på obduktionen, 
med tarmarna på ett bord och hjärnan på ett 
annat, då är man tacksam. Tacksam för varje dag 
man får leva. Lycka kan vara att lukta det minsta 
barnbarnet i håret. Eller som häromdagen, då 
ringde ett av barnbarnen och sa ”Hej, mojfaj!” 

– Folk tror att det är de som kan köpa och göra 
saker som är de lyckligaste. Men det är inte de 
stora sakerna i livet, som att köra runt i en Ferrari 
eller åka till Mauritius, som gör en lycklig. Det är 
de många små sakerna som räknas och förmågan 
att upptäcka och glädjas åt det lilla.  

Gammal och glad 
Nisses fem tips 

1. Tänk på att livet 
inte är så tokigt, 
om man beaktar 
alternativet.

2. Rör på dig.

3. Sov gott. 
Brist på sömn är 
nedbrytande. 

4. Utmana hjärnan.

5. Stäng av TV:n 
och läs en bok. 
Gärna en av mina...

sådant, det går upp och ner. Det är kort och 
gott den enskildes förbannade uppgift att inse 
att till stor del är vi själva ansvariga för hur vi 
mår.  

Vad har du för råd till dem med anhöriga 
som är svårt sjuka?

– När min mamma var sjuk och dement var 
min fru särdeles fantastisk. En stund varje dag 
gick hon till henne och det är just det som är 
mitt råd: titta in, säg hej, krama om och tala 
om att de har varit fantastiska. 

– Man behöver inte sitta i timmar utan gör 
besöken till en enkel rutin. Ge de sjuka 
lika lång tid som det tar att titta på ett 
tramsprogram på TV. Tänk på hur du själv 
skulle vilja ha det när du är gammal och sjuk. 
Om mamma eller pappa hörde av sig när vi var 
unga, varför kan inte vi då ringa till dem när de 
är gamla? 

Vad ska personal som arbetar med äldre 
tänka på?

– Spela musik som var populär när de gamla 
var unga, som riktiga schlagers, till exempel 
med Sickan Carlsson. Många dementa kan 
sjunga med när de hör melodierna. Visa också 
filmer från förr, utan snabba klipp, och med 
kända ansikten, som Stig Järrel. 

– En kompis till mig har bildat en kör som 
sjunger Evert Taube och andra slagdängor, 
och de framträder ibland på vårdhem. En 
i publiken var en farbror på 90 år, som 
inte kände igen sina barn. Men när kören 
uppträdde log han för första gången på flera år 
och kunde gnola med i sångerna. 

– Maten är mycket viktig. Den är ju summan 
av alla fem sinnen, och handlar även om 
minnen och känslor. Kockar gör ofta det felet 
att de inte tänker på att gamla har förlorat upp 
till 50 procent av smak- och luktförmågan. Se 
därför till att maten är överkryddad och extra 
färgglad – det är ju inte kockarna som ska äta 
utan gamla mamma.

– Maten ska också vara syrlig och salt, inte 
söt. Om det är för sött blir äldre ofta torra i 
munnen, eftersom mediciner ofta sätter ner 
salivproduktionen. 

5

 

Nisse Simonson har skrivit många 
böcker och nu är en helt ny på väg ur 
tryckpressarna.

Nu kan du vinna boken 
”Glöm inte minnet” genom 
att skicka in ditt namn och 
adress till Alma och vara med 
om utlottningen av fem böcker. 

Du kan e-posta eller skicka ett vanligt 
hederligt gammaldags brev. Alla adresser 
hittar du i redaktionsrutan i början av 
tidningen.

Märk ditt meddelande med ”Nisses bok”.

Ja tack!
Jag vill gärna ha Nisses nya bok

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

PÅ NATIONALMUSEUM
Pågår till den 27 maj 2012

DE FyRA ÅRSTIDERNA

NATIONALMUSEUM
STOCKHOLM
www.nationalmuseum.se
Tel:  08-519 544 10

Öppet: Tisdag, torsdag 11–20
Onsdag, fredag, söndag. 
11–17. Måndagar stängt.

Pris: 100/80 kr 
Fri entré till och med 18 år.Prins Eugen, 

Lövsprickning, 1897

Hanna Pauli, Frukostdags, 1887

Lena Philipsson firar 25 år som 
artist och bjuder på drömshow
Tillsammans med dansare, musiker 
och körsångare tar Lena oss med på 
en fantastisk drömresa genom sin 
karriär med egna hits och tolkningar 
av andra artisters låtar. Premiär den 
10 november.

Anders Zorn, 
Midsommardans, 1897

Den Zpanska flugan har återigen hittat 
till Stockholm
Missa inte höstens stora skrattfest på 
Chinateatern. Klassisk komedi på hög 
nivå med Peter Dalle och  Suzanne 
Reuter i huvudrollerna. Boka biljetter på 
biljettbokning@chinateatern.se

Etnografiska museet startar en helt ny 
typ av filmklubb med film, mat och prat.
Nu har du tillfälle att träffa och diskutera 
med filmskapare efter varje filmvisning i 
trevlig miljö med avslappnad stämning.
Starten går den 11 september och ytterligare 
tre söndagar under hösten ser vi etnografiskt 
inspirerad film som speglar mångkulturella 
företeelser och levnadsöden världen över.
För mer information ring eller e-posta 
projektledaren Ingrid Hedman på telefon 
070-473 50 18, e-post: i-hedman@telia.
com. Annars kan du gå in på 
www.etnografiskamuseet.se. 

Hur framställs vårljus som silar genom skir grönska? 
Hur många färger kan snö ha? Följ med genom 
årstidernas växlingar. Du får se verk av sekel-
skifteskonstnärer som Hanna Pauli, Richard Bergh, 
Gustav Fjæstad, Elsa Beskow och många fler.

De fyra årstiderna tar dig 
med genom årstidernas skiftningar 
och genom delar av den svenska 
konsthistorien vid tiden runt förra 
sekelskiftet. Utställningen visar 
ett 100-tal utvalda målningar, 
skulpturer och konsthantverkföremål 
ur Nationalmuseums egna samlingar, 
alla med årstidsanknytning.

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

Carl-Eriks 
Minister
möten

”Henry Kissinger 
var en uppblåst 
typ, otrevlig och 
arrogant. Han 
lämnade in två 
systemkassar i 
garderoben och 
brydde sig inte 
om att bilen 
stod felparkerad 
utanför hotellet 
hela kvällen”

GLÖM INTE BORT 
att du kan beställa en minneshyllning 

för att hedra den som gått bort

så här gör du:

Minneshyllningarna som har motiv av konstnären Bertil Åkesson kan beställas på vår hemsida eller per telefon och 
e-post. Kontakta Päivi Mäkinen, telefon: 08-555 94 500 eller e-post: paivi.makinen@blomsterfonden.se

Om min mormor var demenssjuk

Om min mormor var demenssjuk skulle jag fortfarande vilja att hon behandlades som en vanlig 
människa men få hjälp med de sakerna hon inte klarade av själv.

Jag skulle också vilja att folk respekterade henne och fortfarande kunde sitta och föra ett samtal 
med henne, som jag har märkt att man gör på Blomsterfonden. Om hon skulle behöva flytta till ett 
demensboende skulle jag vilja att morfar också kunde flytta dit med henne och bo med henne även 
om han inte var demenssjuk. Jag skulle vilja att hon kunde ha kvar så många av sina gamla vanor 
som möjligt till exempel kunna gå en halvtimmes promenad varje dag (så länge hon kan gå). 

Jag vill att hon ska bli bemött på ett bra sätt, till exempel att om hon hör dåligt ska dom som jobbar 
på demensboendet prata tydligt och om hon inte hörde första gången ska dom upprepa det dom sa 
inte bara strunta i det (om hon bor på ett demensboende). 

Jag tycker också att det är viktigt att dom som jobbar på demensboendet tar sig tid att lära sig 
hennes namn och saker om henne och också ta sig tid att lyssna på henne när hon vill prata och 
även om man inte förstår kanske man kan försöka svara ändå.

Om hon har en hobby vill jag även att hon ska kunna fortsätta med den så gott det går och att dom 
på demensboendet ska försöka hjälpa henne att hålla igång med den så länge det går, kanske inte 
varje dag men kanske någon gång i veckan eller månaden. 
Jag skulle även tycka att det var ett stort plus om det fanns aktiviteter att göra på dagarna, som på 
Blomsterfonden.

Jag vill att det ska vara självklart att man kan komma och hälsa på om man vill det och kanske 
kunna sova över (inte nödvändigt men gärna). Jag vill att om jag hälsar på henne ska jag kunna ta 
ut henne på en promenad i närheten. Jag vill att hon ska få bra mat och om hon blir hungrig mitt på 
dagen kanske få en macka även om det inte är en planerad måltid. Om hon vill lyssna på musik ska 
hon kunna det, kanske inte vilken tid på dygnet som helst men någon gång på dagen.

Alltså vill jag att hon ska bli behandlad med respekt och som en vanlig människa fast med några 
hinder. Jag vill också att hon ska ha det så bra som möjligt och att hon ska trivas.

Frida Kustus -  8AM på Sjöängsskolan, tidigare praoelev hos Blomsterfonden, 
skrev till oss på Alma. Vi vill att ni alla ska få ta del av hennes brev. Vi kunde inte sagt det bättre själv. 

Lediga demensplatser
Blomsterfondens äldreboende Liseberg i Älvsjö  

erbjuder ett tryggt boende med individuella  
och gemensamma aktiviteter.

Kontakta Elisabet Wrahme tel. 555 94 750  
alt. elisabet.wrahme@blomsterfonden.se

Läs mer på www.blomsterfonden.se

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921
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Det är det garanterat på 
Lisebergs äldreboende i 
Älvsjö, där det övergripande 
målet för hela verksamheten 
är att ge de boende ett 
meningsfullt liv och en 
meningsfull dag.

Meningsfullt liv en 
självklarhet?
Borde det inte vara 
självklart? kanske du frågar 
dig. Men tyvärr är det inte 
på långa vägar självklart 
inom äldreomsorgen idag. 
Ekonomi, vinstintresse och 
brist på engagemang har en 
förmåga att stå i vägen för att 
en human människosyn ska 
nå ända fram till de boende.

 – Det är människor vi 
vårdar, inte inventarier, 
säger Elisabet Wrahme, 

verksamhetschef på Lisebergs 
äldreboende. I andra kulturer, 
exempelvis i Sydamerika finns 
det en helt annan respekt för 
gamla. De behandlas på ett 
värdigare sätt. 

 

Lisebergs äldreboende ligger 
i en lummig del av Älvsjö 
och ligger i anslutning till 
Blomsterfondens senior-
boende i Liseberg. 

Här bor runt 95 personer, 
som alla behöver vård och 
omsorg, men är i helt olika 
stadier i livet, har individuella 
diagnoser och är helt unika 
människor. 

 – Dessa människor har 
levt ett jättelångt liv. Det 
måste fångas upp.

Det gäller att hitta den 
röda tråden
Äldreomsorgen omfattas 
av två olika lagrum: hälso- 
och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen. 

Inom hälso- och sjukvårds-

lagen ryms den medi-
cinska omvårdnaden, 
sjuksköterskornas uppdrag. 

Socialtjänstlagen omger 
bland annat den omvårdnad 
som vårdbiträden och 
undersköterskor uträttar. 

Den medicinska omvård-
naden har länge dominerat 
synen på människan. Det har 
varit lätt att koncentrera sig 
på det sjuka hos en människa, 
i stället för att fokusera på 
det som faktiskt är friskt 
och fungerar. Men båda lag-
rummen är lika viktiga i
strävan efter att ge de boende 
ett meningsfullt liv.

 – Det måste gå en röd 
tråd mellan bägge uppdragen, 
säger Elisabet.

Det meningsfulla 
behöver inte vara 
komplicerat

För Elisabet och med-
arbetarna på Lisebergs 
äldreboende är det naturligt 
att sträva efter att de per-
soner som flyttar in får leva 
ett gott liv och får ett värdigt 
slut. Det förs en kontinuerlig 
dialog om vad som är 
meningsfullt och hur man 
ska uppnå målet för varje 
boende. 

Det behöver inte vara 
så svårt
Vad är då meningsfullhet? 

 – Meningsfullhet är inte 
så komplicerat, det är lätt att 
tro att det är ett övermäktigt 
mål. Men det handlar om att 
se dig som människa – att 
ta reda på vem du är och 
vad som är meningsfullt 
för just dig. Det är därför 

det är så viktigt att fylla i 
en levnadsberättelse, så att 
omsorgspersonalen har något 
att utgå från.
 Levnadsberättelsen 
skriver du eller dina 
anhöriga i samband med 
att du flyttar in. Den ligger 
sedan till grund för hur 
din kontaktman och din 
sjuksköterska planerar din 
omvårdnad. 

 – Vi försöker utgå från 
vad som är meningsfullt för 
just dig. Ofta handlar det 
om enkla saker. Det kan 
vara att få välja vad du vill 
äta, tycka om att måla eller 
att komma ut och andas in 
höstluften? Det kan handla 
om vardagliga saker. Vad har 
du tyckt om i livet?

Det ska vara roligt att 
bo hos oss
Utifrån din önskan ordnar 
kontaktmannen att din vilja 
tas till vara, kanske köper in 
en speciell parfym du tyckt 
om, ser till att ordna ett 
fotoalbum, går ut. Och vill 
man ha roligt tillsammans 
med andra, så ordnar 
Eva-Lena Sjölund-Birgne, 
aktivitetsbiträde på Liseberg, 
gemensamma aktiviteter, 
exempelvis sångstunder, dans 
och filmvisning*. 

– Det ska vara roligt att bo 
här. Sen är inte alla dagar 
roligt, det är det inte för oss 
friska heller. Men det är en 
del av livet.

– Men äldreomsorgen är 
inget dagis. Människan i sitt 

naturliga åldrande är mer 
inaktiv och det är många 
som vill dra sig tillbaka. Det 
måste man respektera. 

 De som flyttar in idag är 
också mycket sjukare än de 
var för bara tio år sedan. Då 
kunde vi åka iväg på utflykter 
till Skansen, det är svårt idag.

*På hemsidan kan du se vilka 
gemensamma aktiviteter som 
anordnas på Blomsterfondens 
olika äldreboenden (http://
www.blomsterfonden.se/
vardochomsorg).

    

Är rätten till ett meningsfullt 
liv avverkad för att du inte 
kan ta hand om dig själv? 
Förhoppningsvis är svaret 
på denna fråga ett rungande NEJ

Elisabet Wrahme är verksamhets-
chef på Liseberg

Eva-Lena Sjölund-Birgne ser till att fredagsdansen och andra gemensamma aktiviteter skapar mening i vardagen på Liseberg. Foto: Lennart Dannstedt

TEXT: Lovisa Sandberg
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”The test of time” talar sitt 
tydliga språk när det gäller 

Blomsterfonden

TEXT/FOTO: Magnus Nordström

– Vi kan fråga oss, säger Lennart Francke, 
vad som är samhällsgemenskapens ansvar 
och vad som är vårt eget privata ansvar när 
det gäller hur vi ordnar det för oss när vi blir 
äldre. En bra tanke är att inte vänta för länge 
med att flytta till ett seniorboende. Då har 
vi fortfarande både lust och kraft kvar för att 
bygga nya sociala nätverk och vänja oss vid 
ett delvis nytt liv. Då blir förändringen något 
positivt.

– Visst, fortsätter Nina Rehnqvist, och här 
kommer Blomsterfonden in som ett mycket 
attraktivt alternativ. Det finns en röd och 
tydlig tråd som löper genom hela verksamheten 
och gör det möjligt att flytta in medan tid är 
och sedan förändra sitt boende i takt med hur 
livet ter sig och förändras.

Blomsterfonden har en egen bärande idé som
är sprungen ur Alma Hedins filosofi om bra 
hem och vård åt äldre. Men tiden står aldrig 
still och nya krav ställs ständigt på organisa-
tionen. Genom kontinuerlig utveckling har 
Blomsterfonden visat att verksamheten klarat 
alla tester över tiden. På Almas tid talade 
man om ”äldre behövande”, idag är alla mer 
eller mindre behövande trots att samhället 
innehåller ett helt annat skyddsnät än när 
Blomsterfonden grundades.

– Jag vill påstå, säger Lennart, att våra betyg är 
så goda att man kan tala om en utvidgning av 
vårt engagemang. Vi har fått ökat förtroende 
som bygger på vårt kunnande och vår vilja att 
ständigt förändra något till det bättre. I dag är 
vi en bra förebild inom vårt område och kan 
vara opinionsbildare och företrädare för de 
äldre i samhället. 

I en tid när många av oss är oroliga över hur 
äldrevården sköts är det viktigt att ha något att 

lita på. Vi har något att berätta, vi står för de 
goda exemplen, vi har erfarenheten.

I dag har Blomsterfonden över ca 27 000 
medlemmar. Hälften av dessa har tillkommit 
under de senaste fem, sex åren vilket talar sitt 
tydliga språk. Människor vill engagera sig i 
något som de uppfattar är bra, något som 
särskiljer sig från det idag så vanliga tänkandet; 
bry dig bara om dig själv, så ordnar det sig. 

Alla står inte i kö för ett bra boende på äldre 
dagar, de flesta är medlemmar för att de tycker 
att detta utvecklar synen på och framtiden för 
våra äldre i Sverige.

– Vi erbjuder boende och vård som gör att 
alla vågar bli gamla, förklarar Nina, jag
önskar att det fanns många fler organisationer 
som vår, utan stora vinstintressen annat än 
att få det hela att gå ihop och med sunda 
utvecklingsplaner.

Inom föreningen arbetar man ständigt och 
intensivt med att planera ny- och tillbyggnader 
för att utöka antalet bostäder i Blomsterfonden

– Vi behöver allt stöd vi kan få från våra 
medlemmar, avslutar Nina och Lennart, 
både i våra diskussioner med kommuner och 
makthavare och när vi samlar in medel för 
olika större och mindre utvecklande projekt. 

Just nu håller vi till exepel på att bygga bort 
en otrygghetsfaktor genom att installera titthål 
med skärm i våra äldreboenden. 

Detta finansieras med insamlade pengar från 
medlemmar. 

Stöd oss, det vinner vi alla på i längden!

A lma träffade   
 styrelseord-
 förande 
Lennart Francke och 
vice ordförande Nina 
Rehnqvist för ett sam-
tal om medlemskapet 
i Blomsterfonden. Vad 
får man ut av detta 
och vad kan man ge 
tillbaka till föreningen.

”Blomsterfonden är med 
sin verksamhet en röst för 

alla äldre i samhället”

Nina Rehnqvist, vice ordförande och Lennart Francke, styrelsens ordförande 
utanför Blomsterfondens hus vid Ringvägen på Södermalm i Stockholm. 
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90år
1921  •  2011

B
LO

M
STERFONDENBlomsterfonden fyller 90 år i år. 

Här intervjuar vi boende på Blomsterfonden som föddes samma år, 1921. 
Carl-Eric Linger, 90 år, som bor på Liseberg i Älvsjö, är 

nummer tre i vår intervjuserie.

J UBILEUMSSERIE

Han är lång och ståtlig. 
Ser snarare ut som sjuttio 
än nittio. Det enda som 
skvallrar om den aktnings-
värda åldern är möjligen 
käppen och hörapparaten.

Carl-Eric Linger är årsbarn 
med Blomsterfonden och 
bor på Lisebergs senior-
boende i Älvsjö. Här flytta-
de han in för 21 år sedan 
och här tänker han stanna.

Jag antar att du rotat dig 
efter så många år?

– Jag trivs bra här, det är mitt 
i naturen men ändå nära till 
allt och jag har lärt känna 
många människor, jag hälsar 
till höger och vänster när 
jag är ute och går. Det enda 
negativa är att jag bor i en 
ganska liten etta. Jag skulle 
gärna byta upp mig till en 
tvåa, vi får se hur det blir.

Carl-Eric föddes på Söder 
i Stockholm och bodde på 
Högbergsgatan under hela sin 
uppväxt. 

– Pappa jobbade på järnvägen 
och mamma jobbade inte 
alls, trodde syrran och jag, 
men så var det inte, berättar 

namn: 
Carl-Eric Linger

Född: 
19 juli 1921

bor:
Blomsterfondens äldreboende 
i Liseberg, Älvsjö.

vad har blivit bättre?
Det är så mycket som gått 
framåt både på medicin- och 
tekniksidan.

vad har blivit sämre?
Vi har fått ett råare samhälle med 
mycket oprovocerat våld och 
skjutvapen med i bilden.

Och så har det blivit så dyrt med 
TV-kanaler, mobiltelefon och allt 
som man måste ha idag.

Till sist en önskan om att vi som 
bor på äldreboende kunde få ha 
det lite varmare än 22 grader  i 
våra lägenheter. När man blir 
gammal blir man lite mer frusen 
av sig. Då räcker inte vanliga 
normer och regler till längre.

”Jag körde många 
resor med Folke 
Bernadottes vita bussar ”

Carl-Eric. Mamma jobbade 
när vi sov och på morgonen 
när vi vaknade var hon 
hemma och tog hand om oss 
igen. Varje natt, sommar som 
vinter, gick hon från Södra 
station till Biorama, som låg 
på Drottninggatan, för att 
städa och göra fint. 

Barn- och ungdomstiden 
på Söder hänger bara ihop 
med bra och glada minnen. 
Carl-Eric minns att det 
fanns många gäng men att 
alla bestod av renhåriga 
ungdomar och blev det något 
gurgel någon gång var det 
inte söderkisar som bråkade 
sinsemellan.

Du ser ut som en film-
stjärna fortfarande, som 
klippt ur Borta med 
vinden eller Dimmornas 
bro. Jag kan tänka mig att 
en och annan söderböna 
blev lite varm om hjärtat 
på den tiden?

– Visst blev det en del 
brudar, men jag var absolut 
inte någon Don Juan. Det 
var fina tider på Söder, 
sammanhållningen, tjejerna, 

kompisarna och Bajen. 
Jag håller fortfarande på 
Hammarby men är rejält 
förbaskad på de huligan-
supportrar som förstör 
för laget.

Carl-Eric tränade själv 
mycket orientering i sin 
ungdom. Orienteringen 
var ett bra komplement till 
jobbet på posten som byggde 
upp grundkonditionen. 

Postjobbet var indelat i fyra 
turer om dagen. Carl-Eric 
jobbade första och andra 
passet, sprang upp och ned i 
trapporna för att sedan träna 
orientering i skogen och 
återkomma lagom till fjärde 
postrundan.

Men kriget och fasorna som 
följde med detta nådde även 
Sverige och Carl-Eric som 
var fast besluten att anmäla 
sig som frivillig för att hjälpa 
Finland i kriget. 

De allierade skeppade 
material till Petsamo i norr 
och man behövde chaufförer 
för vidare transporter av 
förnödenheterna till fronten.

Så du ansåg att Finlands 
sak var din och gav 
dig iväg?

– Nej, det blev aldrig så, 
pappa och mamma sa 
bestämt nej och det fick jag 
motvilligt finna mig i. Jag 
anmälde mig sedan som 
frivillig när Folke Bernadotte 
behövde chaufförer till sina 
vita bussar för evakuering 
av människor som suttit i 
koncentrationslägren. Jag 
gjorde många resor till 
Tyskland och forna Tjecko-
slovakien. 

Det var inte alltid lätt, en 
gång var det så halt och blåste 
så hårt att bussen riskerade 
att hamna i diket när vi 
stannat för paus. Jag fick 
hoppa in i bussen, få igång 
motorn och sakta köra framåt 
medan passagerarna uträttade 
sina behov längs vägkanten 
och sedan sprang ifatt bussen 
igen.

Efter detta blev Carl-Eric det 
som han skulle ägna hela sitt 
fortsatta yrkesverksamma liv 
åt. Nämligen polis. 

Efter utbildningen i 
Strängnäs var det hemstaden 
Stockholm som blev området 
för hans polisiära omsorg.

Kan du berätta någon 
spännande anekdot 
från din tid som polis, 
det hände väl mycket i 
huvudstaden under alla 
dina år?

– Jamenvisst, det hände ju 
saker mer eller mindre varje 
dag men en speciell händelse 
dyker upp i mitt huvud 
fortfarande efter alla år.

Jag och Pera, min kollega, 
åkte på ett larm till Birger 
Jarlsgatan, nere mot 
Humlegården till. Någon 
hade ringt och sagt att två 

personer gick på taknocken 
till ett hus för att ta sig in i 
ett kontor beläget på över-
våningen.

Vi kom till platsen och tog 
oss upp på taket via ett 
fönster och en stege. Det var 
kallt och tio centimeter skare 
uppe på nocken så vi tog oss 
fram försiktigt, jag tog täten. 
Jag brukade göra det, jag var 
störst.

Trots min försiktighet 
tappade jag balansen och 
fann mig plötsligt glidande 
nedför taket. Jag hann tänka 
att ”nu Carl-Eric går det 
käpprätt åt h-----e” innan 
jag lyckades få stopp på 
rutschandet med hjälp av 

takfoten. Ingen överlever ett 
fall från femte våningen så 
jag hade tur i oturen. 

Jag kravlade mig upp igen 
och när jag skulle tala med 
Pera fick jag ingen styrsel på 
orden, de bubblade fram ur 
min mun i total oordning. 
När chocken väl hade lagt 
sig kom talförmågan tillbaka 
och vi kunde återuppta våra 
spaningar efter takvandrarna.

Detta hände på 50-talet 
så med lite mer otur hade 
Blomsterfonden fått fira sina 
90 år utan mig, säger Carl-
Eric innan vi går ut för att ta 
några bilder i den värmande 
sensommarsolen.

TEXT/FO
TO

: M
agnus N

ordström
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Kalendarium Jubileumsutställning – Blomsterfonden 90 år
Jubileumsutställning
Jubileumsutställningen - Blomsterfondens 90-år kommer att pågå under perioden 2011-09-14 och 2011-12-05 och cirkulera mellan 
Blomsterfondens olika anläggningar under tre dagar per anläggning. Jubileumsutställningen invigs i Rödabergsgatans salong den 
14/9 kl. 13.00-15.00. Medlemmar, hyresgäster och anhöriga är varmt välkomna.

Tema
Tema för jubileumsutställningen är Blomsterfondens 90 år som ideell verksamhet för äldre i samhället. Besökaren får följa med på en 
resa från Blomsterfondens ursprung 1921 till dagens datum 2011.

Datum, plats & tid Aktivitet

Datum: 2011-09-14 tom  Jubileumsutställning 
2011-09-16	 	•	 Jubileumsutställningen	invigs	på
Plats: Salongen  Rödabergsgatan, Blomsterfondens första anläggning
Tid: 13.00-15.00 

Datum: 2011-10-03 tom Jubileumsutställning 
2011-10-05	 •	 Jubileumsutställning	Liseberg
Plats: Samlingssalen
Tid: 13.00-15.00

Datum: 2011-11-07 tom 2011-11-09 Jubileumsutställning
Plats:	Salongen		 •	 Jubileumsutställning	på	Ringvägen
Tid: 13.00-15.00

Datum: 2011-12-01 tom 2011-12-05 (ej lör. och sön.) Jubileumsutställning
Plats:	Lilla	salongen		 •	 Jubileumsutställning	Svalnäs
Tid: 13.00-15.00

I Blomsterfondens seniorboende på Ringvägen gick 
premiären för Blomsterfondens bemötandecafé av stapeln 
onsdagen den 15 juni. Bemötandecaféet har kommit till på 
hyresgästernas förfrågan: vad händer om min granne börjar 
bli dement?

Omgivna av kaffe och smörgåsar, bänkade sig 30-talet hyres-
gäster runt borden i salongen. Sedan genomförde AnneLie 
Svensson, Blomsterfondens ledare i etik- och bemötande, och 
Eva-Lena Sjölund Birgne, aktivitetsledare och handledare i 
validation på Liseberg, en föreläsning om demenssjukdomar 
och dess symptom och vad man kan göra om man upptäcker 
tecken hos sin granne.

Mona Petersén, hyresgäst på Svalnäs, avslutade kvällen med att 
berätta om sina erfarenheter som anhörig. Det fanns få personer 
vars öga var torrt, när hon avslutade sin berättelse.

Kvällen avslutades med stora, varma applåder då Christel 
Haglund, chef för sociala verksamheten, delade ut blommor 
till alla föreläsare. Samma café som genomfördes på Ringvägen 
kommer nu att genomföras på alla Blomsterfondens 
seniorboenden.

Tanken med bemötandecaféet är att det ska återkomma med en 
viss regelbundenhet och behandla frågor som är aktuella bland 
hyresgästerna. Även anhöriga är välkomna.

Datum för Bemötandecaféet kommer att annonseras på 
hemsidan och på alla anläggningar under hösten.

Frågor besvaras av Christel Haglund 
Chef social verksamhet
08-555 94 800
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Första omgången titthål är snart på plats
Många av våra äldre hyresgäster känner otrygghet på grund 
av falsk hemtjänst och försäljare. Att ständigt känna oro 
när det ringer på och inte veta vem som står bakom dörren, 
påverkar äldres liv och ökar isoleringen.

Vi på Blomsterfonden vill minska den otryggheten. Det 
finns hjälpmedel att förebygga oro för ovälkomna besökare. 
Genom att installera titthål med skärm blir det möjligt för 
varje äldre hyresgäst att se vem som står bakom dörren, trots 
försämrad syn. 

Blomsterfonden har nu fått in pengar så det räcker till att 
starta ett första titthålsprojekt, säger Christel Haglund som 
är chef för den sociala verksamheten. 

Vi kommer nu att planera inköp och installation. 

– Initiativtagare till detta är våra boende på Röda berget 
varför vi startar upp projektet där, fortsätter Christel 
Haglund.

Frågor om titthålsprojektet besvaras av Christel Haglund, Chef 
Social verksamhet, telefon 08-555 94 800

Vad ska jag göra om jag upptäcker 
att min granne börjar bli dement?

Mona Petersén, hyresgäst på 
Svalnäs, berättade om sina 
erfarenheter som anhörig 
till en demenssjuk.

Lev längre. Hur gammal kommer jag 
att bli? Lönar det sig att ändra livsstil?

Huset är på ca 90 kvm och ligger i Taurodalen mellan 
Puerto Rico och Mogan. Det har två sovrum, badrum 
med toalett, dusch och tvättmaskin. Stort vardagsrum 
med matplats för åtta personer, kök med spis, kyl, 
frys, diskmaskin m.m.. 100 meter från huset finns stor 
swimmingpool.

Stor terrass med exklusiva teakmöbler och utsikt över 
golfbana och Atlanten. 15 minuters promenad till 
stranden, restauranger och butiker.

Mycket lugnt område med bra vandringsmöjligheter.

Uthyres per månad för 12 000 kronor.

Ring 070-6547140 för mer information.

Hyr radhus på södra Gran CanariaNu kan du vinna en ny intressant bok från Optimal-förlag

De överraskande svaren från 
världens längsta livsstilsstudie får du 
i den här boken.

1921 inleddes en livsstilssudie 
av 1500 amerikanska skolbarn i 
tioårsåldern. För ett tag sedan avled 
den siste deltagaren.

Undersökningen visar att livs-
längden inte har att göra med 
livsstilen utan med individernas 
personlighet.

Var med i utlottningen av fem 
stycken böcker. Skicka in ditt namn 
och adressuppgifter till Alma per 
mail eller brev. Kontaktuppgifter 
hittar du i tidningens 
redaktionsruta.

Märk ditt meddelande med ”Lev 
längre”.

Här är ni som vann en Facebook-bok i 
förra numret av Alma. Grattis!:

Lars-Erk Nordén, Täby
Carina Bjurling, Stockholm
Irene Nilsson, Hägersten
Marianne Olsson, Bromma
Eva Axlid, Spånga

Jättelyckad vårfest på Svalnäs med födelsedags-
firande och läcker buffé
I april firade man vårens ankomst till Svalnäs med underbar 
stämning och stor uppslutning av gäster både från Sverige 
och utlandet. Tre generationer var närvarande när festens 
egentliga huvudorsak, Elisabeth Müller - boende på Svalnäs 
gästhem, grattades på 96-årsdagen. 

Elisabeths dotter Karin Raffel, som bor i Danmark, har 
skickat in bilden, som är tagen i trappan på Svalnäs. 

Överst från vänster: Herrick Baltscheffski, Marianne Gerzén, 
”Drottning Dagmar”/Zetterström, Märta Mirsch-Gerzén och 
alla andra gäster från Danmark, Tyskland och Sverige.
Sittande från vänster: Britt-Marie Alenius, Elisabeth Müller 
(födelsedagsbarnet), Karin Raffel (dotter) samt Elisabeth Krause.
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Äldreomsorgen är en bransch som ständigt 
präglas av förändringar. Politiska, ekono-
miska och sociala omstruktureringar påverkar 
äldreomsorgen likväl som nya medicinska 
rön, nya hjälpmedel och ny forskning om 
åldrande. För att hantera de ökade kraven 
inom äldreomsorgen har Stockholms 
stad initierat ett traineeprogram för att ge 
deltagarna verktyg till positiv förändring på 
sina arbetsplatser.

 – Traineeprogrammet kommer att 
motivera och inspirera deltagarna så att 
de återvänder till sina verksamheter och 
genomför nya idéer och metoder för att göra 
omsorgen ännu bättre, säger Joakim Larsson, 
äldreborgarråd.

 Han menar att det i framtiden kommer 
att bli en utmaning att behålla och rekrytera 
anställda i äldreomsorgen. Och då måste 
branschen vara beredd. 

 Från Blomsterfonden deltar arbetstera-
peut Susanna Rosén. Och från Attendo 
Care deltar samordnare Claudia Arredondo. 
Inom ramen för programmet fick de byta 
arbetsplats med varandra i sju dagar.

 Fem av dagarna tillbringade Claudia på 
Lisebergs äldreboende. Där har hon trivts bra.

 – Jag är väldigt imponerad, särskilt av 
AnneLie som jag fått gå bredvid. Hon har 
lärt mig jättemycket. Något som jag kommer 
ta med mig tillbaka är teamsamarbetet, att 
arbeta mera som grupp och tillsammans göra 
saker. Det kräver mycket kunskap. Men jag är 
imponerad av hela Blomsterfonden.

 AnneLie Svensson, ledare i etik och 
bemötande, har handlett Claudia under 
hennes tid på Liseberg. 
 – Om det är något tips som jag har att ge 
Claudia är det att bli envis, det måste man bli 

i det jobb vi har, säger AnneLie. Man måste 
vara envis och tro på det man gör!

 Traineeprogrammet omfattar 17 deltagare 
som kommer från både kommunala och 
privata verksamheter. 

 – Jag tänker annorlunda sedan jag började 
programmet, berättar Claudia. Jag var 
jätterädd för att börja planera projekt, men 
nu tycker jag det både är kreativt och roligt. 
Vi tränas i att se flera olika lösningar och hur 
vi ska leda under förändringar. När kraven 
ökar i äldreomsorgen är det jätteviktigt.

 Utbildningen slutade med ett internat i 
juni. Claudia känner att hon redan förändrats 
som människa. 

 – Jag har utvecklats enormt mycket per-
sonligen. Jag har fått lära mig mycket om mig 
själv. Och hur vi som arbetar inom vården är 
en jätteviktig del av en människas liv.

I fem dagar under april besöktes Lisebergs äldreboende av Claudia Arrendondo, 37, 
samordnare på Attendo Care. Claudia deltar i Stockholms stads traineeprogram 

för förändringar inom äldreomsorgen.

 

Framtidens äldrevård är 
vår största utmaning

TEXT/FOTO: Lovisa Sandberg

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

Ta med annonsen när du besöker frisören.

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

 Damklippning

inklusive tvätt och fön
149:- 

Klippoteket Prima

 Permanent

inklusive tvätt och fön
395:- 

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

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

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

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

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

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

Ett tryggt seniorliv för alla livsstilar – vill du 
veta mer – surfa in på www.blomsterfonden.se 
eller kom till vår monter på Seniormässan.

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Vård- och omsorgsboende

Besök vår monter

A40:61 
på Seniormässan 

den 2–4 november

Lev ett tryggt seniorliv
BO på BLOMSTERFONDEN

Seniorboende 60+

Stor höstbasar på Ringvägen, 
välkommen in och fynda!
Lördagen den 29 oktober kl. 10.00 –15.00 drar det ihop sig 
till den traditionella stora höstbasaren på Ringvägen. 
Titta in, du har chansen att göra många fina fynd och koppla 
av en stund med en kopp kaffe och något hembakat gott.
Du kan också köpa en lott och vinna något fint.
Välkommen till Ringvägen 107 A.
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_Korsord

Korsordstävling nr 35
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 35 ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti 2011. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.

Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 34
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Leif Lantz, Sollentuna
kurt Werner, Hässelby
bertil Wesström, Täby

Gabriella Hansson, Hässelby
Grattis!

 1   3     

 2 5 7  8  1  

  4  6  7 9 2 

 9   5  1  8 

 5 1 3     6 

7   9  2 3  4 

8  6  4   3  

  2  7  5   

 3 9   1 6 4  

9 1 7 2 3 4 8 6 5 

6 2 5 7 9 8 4 1 3 

3 8 4 1 6 5 7 9 2 

2 9 3 4 5 6 1 7 8 

4 5 1 3 8 7 9 2 6 

7 6 8 9 1 2 3 5 4 

8 7 6 5 4 9 2 3 1 

1 4 2 6 7 3 5 8 9 

5 3 9 8 2 1 6 4 7 

Sÿ  hÿ r gÿ r man: 
Fyll de tomma rutorna sÿ  att varje vÿ grÿ t och lodrÿ t 
rad innehÿ ller siffrorna 1ÿ 9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
mÿ ste ocksÿ  innehÿ lla siffrorna 1ÿ 9. 
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Lÿ TT 
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8 3 4       
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8 3 4 9 1 7 5 6 2 
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5 2 7 4 8 6 1 3 9 

2 8 3 6 5 1 9 7 4 

9 7 5 8 4 3 6 2 1 

4 1 6 7 9 2 8 5 3 

7 9 2 5 3 8 4 1 6 

6 4 1 2 7 9 3 8 5 

3 5 8 1 6 4 2 9 7 

Sÿ  hÿ r gÿ r 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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MEDELSVÅR LÄTT
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4 5 1 3 8 7 9 2 6 
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8 7 6 5 4 9 2 3 1 

1 4 2 6 7 3 5 8 9 

5 3 9 8 2 1 6 4 7 

Sÿ hÿr gÿr man: 
Fyll de tomma rutorna sÿ att varje vÿgrÿt och lodrÿt 
rad innehÿller siffrorna 1ÿ9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
mÿste ocksÿ innehÿlla siffrorna 1ÿ9. 
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2 8 3 6 5 1 9 7 4 

9 7 5 8 4 3 6 2 1 
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Sÿ hÿr gÿr 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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Snabbfrågan
Vilken vana vill du ta 
med dig till hemmet?

POSTTIDNING B

BEGR€NS AD 
EFTERS€ND NIN

Vid definitiv eftersŠ ndning Œ tersŠ nds fšrs Š ndelsen 
med den nya adressen pŒ  baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Kršn ikšr en arbetade inom Sveriges Radio frŒn  70-talet till Œr 2000. Mest kŠn d frŒn  Radio Stockholm, dŠr han 
ledde programmet Seniorpuls under 16 Œr (nŠs tan exakt 1000 program med totalt ca 600 gŠs ter!). Dessutom 
ledde han Vi i femman i tio Œr och var nyhetsreporter pŒ Sšder tšr n mellan varven... Efter radioŒr en har han 
frilansat som kršn ikšr i NynŠs hamns Posten till och med Œr 2008.

Men hämnden är ljuv, tänkte jag...

Fo
to

: K
ris

tin
a 

La
iti

ne
n

Jag ska börja med att avslöja  en  av mina svagheter - 
jag pratar ibland för mycket. Jag brukar skylla på att 
det är en yrkessjukdom, men det gör ju inte saken så 
mycket bättre.

En gång besökte jag den förträffliga inrättning som 
numera har flera namn men som i min hemstad 
heter Bilprovningen. Det är ju ett av få ställen, där 
alla kunder pratar med varann även om man aldrig 
setts förut. Ibland lite nervöst och forcerat inför 
”domen” efter besiktningen, ibland lätt skrytsamt om 
hur lätt den gamla klenoden  genom åren klarat sig 
genom alla kontroller.

Jag hade tur...

 – Bilen är helt okej, sa besiktningsmannen. Men 
skyltlyktan bak funkar inte, så den får du byta 
omgående.

– Men baklyktorna då, undrade jag, fullständigt i 
onödan.

– Jo, dom lyser för fullt. Hur så, sa en lätt förvånad 
”bilprovarman”.

– Nja, häromdagen påpekade min granne vänligt 
att den vänstra lampan inte lyste, men det fixade jag 
lätt genom att ge den en rak höger - så  h ä r, sa jag 
och slog till lampan - med vänster knytnäve den här 
gången.

Det skulle jag förstås inte ha gjort - lampan 
slocknade omedelbart. Det var bara för 
besiktningsmannen att plocka fram protokollet igen 
och notera ännu en anmärkning...

Apropå Bilprovningen måste jag berätta, när 
jag för många år sedan skulle hämnas på en vän 
och radiokollega - välkänd röst från radions 
grammofonarkiv  - vid namn Kjäll Fröderberg. Den 
sanna historien tilldrog sig i Kungsträdgården, där 
jag ledde en två timmar lång radiosändning inför 
publik. Scenen delade jag med min ”enmansorkester” 
Charlie Norman och inbjudna gästartister. Men 
en objuden herre, en märkligt utstyrd fotograf dök 
ideligen upp - på och nedanför scenen och på alla 
upptänkliga ställen. Inte förrän i programmets 

avslutningsminuter, när Charlie ( som visade sig vara 
”invigd” ..) hade stora svårigheter att ”hålla masken”. 
DÅ upptäckte jag att tokfotografen, som till sist stod 
på en pall bakom oss och plåtade ovanifrån var - Kjäll 
Fröderberg, tv-sminkad och försedd med lösskägg och 
en kamera modell Ä...

Men hämnden är ljuv, tänkte jag, som en tid därefter 
fick höra att Kjäll sin vana trogen skulle besiktiga 
sin gamla, välskötta veteranbil, en Ford Zephyr, i 
Nynäshamn. Min idé var att försöka se till att bilen 
inte klarade kontrollen av Kjälls klenod, men frågan 
var om en seriös inrättning som Svensk Bilprovning 
( som det hette då) skulle ställa upp på ett handfast 
skämt. Efter viss övertalning, och till min glädje, fick 
jag ett JA. 

Tiden var inne, två noggranna besiktningsmän 
jobbade länge och metodiskt med den gamla fina 
Zephyren. De hamrade och skrapade och såg allt 
dystrare ut - liksom även bilägaren själv, som  nervöst 
inväntade ”domen”.

– Jaha, Kjäll, tyvärr ser det inte så bra ut. Den här 
gången kan vi inte godkänna bilen utan du får beställa 
en ny tid på kontoret.

– Det är inte möjligt..., muttrade en smått chockad 
Fröderberg, som med tunga steg vandrade iväg mot 
tidsbeställningen.

– Men du Kjäll, ropade en av besiktningsmännen, det 
var en sak till - vi skulle hälsa från en vän till dig som 
heter Sandstedt. 

(..som kan avslöja att Kjäll innan 
han lämnade Bilprovningen fick 
med sig det officiella - och helt 
felfria -protokollet ...).

Sanna Ekström
Studerande

– Jag vill spela teater med 
alla de andra gummorna 
och gubbarna.

Christian Andersson
Företagare

– Jag vill helt enkelt ha med 
mig frun och hunden.

Michael Tiemann
Företagare

– Jag vill, precis som nu, kunna 
unna mig långa frukostar med 
morgontidningen och gärna 
även radio.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden




