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ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 25 • Mars 2009

Man har precis så roligt som 
man gör det. Ebba i Röda Bergen gillar lite action.  Sidan 12–13

Doktor 
Dahlqvist:

”Vi blir inte 
feta av fett, 

 bara friskare”

Kjerstin Dellert:

Träning förgyller  
livet. Sidan 17

Svalnäs Restaurang  
nominerad till  
Guldkon. Sidan 16

Läs om den nya kosten som 
gör dig smal och frisk. Sidan 6–8
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Bast pa Vastindien
VÄSTINDIENSPECIALISTEN

Sol & bad | bröllop | golf  
kryssning | konferens  

Kontakta oss på tel 08-505 359 00  
www.vastindienspecialisten.se 

Längtar du till turkosblåa havsvikar och kritvi-
ta sandstränder med svajande palmer? Letar
du efter en researrangör som kan Karibien på
sina fem fingrar och som kan skräddarsy din
drömresa? 

Då är du välkommen till oss på Västindien-

specialisten. Vi vet på vilken ö de läckraste
golfbanorna ligger, varifrån solnedgången är
som vackrast, vilka spa som har de bästa
behandlingarna och vi har hotellen med de
skönaste sängarna. 

Är man specialist så är man.

Projekt5  09-02-17  14.42  Sida 1

ALMA – Blomsterfondens tidning i ny tappning
Under våren 2008 genomförde vi en läsarundersökning i Blomsterfondens tidning 
Blomstergårdar om vad ni, våra läsare, tyckte om medlemstid ningen. Tråkig, för 
stort format och gammalmodig var återkommande synpunkter som kom fram. 
Många läsare önskade mer underhållande reportage och en tidning i färg. Vi har 
tagit vara på dessa önskemål och synpunkter för att ge er en mer modern och levande 
tidning. 
 Det känns också naturligt att på samma gång byta namn på tidningen. Det är den 
tidningen du nu håller i din hand. Vi har valt att lyfta fram vår grundare Alma Hedin 
och döpa tidningen till Alma. Hon var ju en person som förknippas med mycket 
värme, medmänsklighet och engagemang. Så vill vi att vår tidning också ska vara nu 
och i framtiden. 
 Tidningen innehåller också annonser. Det har vi valt att inkludera eftersom vi 
som insamlingsorganisation vill hålla produktionskostnaderna så låga som möjligt. 
I samarbete med vår tidningsproducent har vi nu kunnat ta fram en billigare tidning 
än den i det gamla formatet, det är vi mycket tacksamma för eftersom det då blir mer 
resurser till vår verksamhet istället. Vi tycker ju självklart att den också är mycket 
bättre, det hoppas vi att ni håller med om! 
 Det moderna samhället ställer stora krav på oss, som ideell förening, i kommu
nikationen med er, våra medlemmar. Det finns också andra aspekter då den 
moderna tiden gör sig påmind och kräver utveckling. Vår stora medlemsökning och 
insamlingsbranschens krav på etisk insamling är två bidragande orsaker till att vi på 
kommande årsstämma presenterar ett förslag till nya stadgar för Blomsterfonden. 
Dessa kan ni läsa mer om på sidan 14. 
 Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig vår! Snart byter naturen färg och fylls 
med fågelliv och rörelse. Gullvivorna byter av vitsipporna, syrenerna för med sig 
sommarsånger och kanske infinner sig snart vårkänslorna. De känslorna tror jag inte 
någon kan bli för gammal för!

Ulf Thörnevik
VD

Kjerstin Dellert:
Träning förgyller livet
Sidan 17

Svalnäs Restaurang 
nominerad till  
Guldkon
Sidan 16

INNEHÅLL

Man har så roligt som 
man gör det
Ebba i Röda Bergen gillar lite 
action.
Sidan 12–13

Lär dig hur man löser 
Sudoku
Sidan 11

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

NU 500 SEK/person i rabatt! Ange bokningskod ”strand”

Doktor Dahlqvist:
”Vi blir inte feta av 
fett, bara friskare”
Läs om den nya kosten som gör 
dig smal och frisk.
Sidan 6–8

Tack!
Ett stort tack till alla givmilda  

medlemmar och boende  
i Blomsterfonden för alla gåvor  

vi fick motta under 2008.  
Utan er skulle vi inte kunna utveckla 

verksamheten i takt med tiden.

Vi vill gärna ta del  
av dina idéer!

Vi vet att Blomsterfolket är ett kreativt  
folk. Många av våra medlemmar och  

boende sitter på bra idéer och berättelser 
som skulle göra vår tidning än mer  

intressant och underhållande att läsa.  
Är du en sådan person, skriv till oss på  

alma@blomsterfonden.se eller skicka ett 
vanligt brev och berätta. Adressen  
hittar du i tidningen. Vi väntar med  

spänning på ditt bidrag.
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Kallelse till årsmöte
Alla medlemmar i Föreningen Blomsterfonden hälsas välkomna till föreningsstämman den  
28 maj, klockan 11.00.
Lokal: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Närmaste T-station är Östermalmstorg, 
uppgång mot Östermalmstorg/Sibyllegatan.
Ring och anmäl dig till Måniqua Lövegard på telefonnummer 08-555 94 512 eller skicka ett 
mail till info@blomsterfonden.se, senast den 25 maj. Uppge namn och personnummer när 
du anmäler dig.

Ett stort tack  
för julgåva

Ett stort tack till alla som tänkte på  
Blomsterfonden under det gångna året!  

Med er hjälp samlade vi in 10,1 miljoner kronor 
till vårt ändamål, hem och vård åt äldre. Vid jul 

slog vi dessutom insamlingsrekord för  
Blomsterfonden, då vi fick in 416 604 kr  

(under 2007 fick vi in 256 671 kr).  
Återigen tack!

Medlemsrekord!
Blomsterfonden växer  
så det knakar. I februari  
stödde hela 17181 med-
lemmar Blomsterfonden.

Fråga kuratorn

Claes Bondefeldt, kurator

Fråga: Hur upprättar 
man ett testamente?

Svar: 
Formkraven för ett 

testamente är att det måste upprättas skrift- 
 ligt, vara undertecknat av testator (= den som 
upprättar testamentet) samt att testators 
namnteckning ska vara bevittnad av två vitt nen. 
Vittnena måste vara samtidigt närva rande då 
testator undertecknar testamentet. Vittnena 
ska också veta att det är ett testa mente de 
bevittnar men de behöver inte informeras om 
själva innehållet. Testators make/maka eller 
testamentstagare får inte vara vittne. Vittne bör 
vara en person som känner testator men inte 
har intresse vare sig i arvet eller i testamentet. 

Formkraven är mycket viktiga. Iakttas inte 
dessa finns risk att testamentet klandras och 
att testamentet ogiltigförklaras. Vid ändring 
av eller tillägg till testamente gäller samma 
formkrav som vid upprättande av ett nytt 
testamente. Ett testamente kan återkallas 
på två sätt. Antingen makulerar man själva 
dokumentet eller skriver ett nytt testamente 
som upphäver det gamla.

Genom ett testamente kan man upphäva hela 
eller delar av den legala arvsordningen (det 
vill säga den ordning som gäller vid fördelning 
av arv om testamente inte finns). Enda 
begränsningen är att bröstarvinge alltid har rätt 
till sin laglott (som motsvarar halva arvslotten). 
Testator väljer själv testa mentstagare. Det kan 
vara inom den egna släkten; andra personer 
men även organisationer eller föreningar.

En testator bestämmer själv om han/hon vill 
testamentera bort alla sina tillgångar eller 
endast delar av dem. Testator kan välja på 
två principiella sätt att testamentera. Det 
ena sättet är att göra det i form av ett legat, 
det vill säga ett visst föremål (till exempel 
en möbel) eller ett bestämt penningbelopp 
(till exempel 5 000 kr). En person som får 
ett legat kallas legatarie. Det andra sättet 
är att testamentera egendom till en så 
kallad universell testamentstagare; denne 
får egendomen i sin helhet eller viss andel 
av egendomen eller resten av egendomen 
när andra testamentstagare utfått sina 
lotter. Den viktigaste skillnaden är att 
endast den universella testamentstagaren är 
dödsbodelägare.

Ett testamente kan innehålla en mängd olika 
villkor. Testator bestämmer själv villkoren. 
Färdiga testamentsformulär eller juridiska 
handböcker kan ge hjälp vid upprättande av 
enkla testamenten. Vid mer komplicerade 
testamenten eller villkor bör man anlita juridisk 
sakkunskap.

EU ger bidrag till vårdprojekt
Blomsterfonden och fyra andra ideella 
vårdgivare inom äldreomsorgen i Storstockholm 

har fått en halv miljon kronor från europeiska 
socialfonden för att genomföra en så kallad 
förprojektering angående likabehandling 
och antidiskriminering inom vården. 
Förhoppningsvis leder detta till ett 
godkännande av projektet, vilket skulle 
innebära att Blomsterfonden tilldelas 
resurser att arbeta mer djupgående 
med jämställdhet och hur man som 
vårdgivare förbättrar förutsättningarna 
för en inkluderande arbetsplats.

Blomsterfonden i Expressen
I februari (5/2) skrev Expressen en artikel om 

Blomsterfonden, där de benämnde Svalnäs 
som ”Sveriges bästa hem”. Artikeln talar varmt 
om Blomsterfonden och bland andra intervjuas 
Mona Petersén, ordförande för SHI, Svalnäs 
Hyresgästers Intresseförening, om hur det är att 
bo i Blomsterfonden. 

Vill ni läsa? Gå in på vår hemsida och klicka på 
fliken Länkar.Utdelning på aktier?  

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

Rabatt för medlemmar
Blomsterfondens medlemmar har 10% rabatt 
hos Remberger Guldsmide i Täby. 
Kontakta Guldsmed Johanna 
Remberger på telefonnummer 
070-798 40 39, eller kika in på 
hemsidan  www.remberger.se.  
Ange att du är medlem i 
Blomsterfonden.

TYCK TILL – SKRIV TILL ALMA!

Här kan du ställa en fråga du gått och funderat över, eller skriva in dina tankar om saker som känns  
viktiga för er 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.

Mer information 
om Blomster-
fonden hittar du 
på vår hemsida.
WWW.blomsterfonden.se

Hur ställer man 
sig i Blomster-
fondens  
bostadskö?
Svar:
För att ställa sig i 
Blomster fondens 
bostadskö måste du först 
och främst vara medlem. 
Medlemskapet innebär 
att du som medlem 
stödjer Blomsterfondens 
tanke och verksamhet. 
Du kan bli medlem och 
ställa dig i bostadskön 
gammal som ung, 
det finns inte några 
åldersgränser. Det finns 
ingen särskild köavgift 
men medlemsavgiften 
är 200 kronor per år 
för huvudsökande och 
100 kronor per år för 
medsökande. 
En anmälningsblankett 
fylls i av den sökande 
antingen via vår hemsida  
(www.blomsterfonden.
se) eller så skickar vi 
ut infor ma tion med 
anmälningsblankett och 
inbetalningskort. Ring till 
Blomsterfondens växel 
för att beställa material, 
telefonnr 08-555 94 500 
eller skicka e-post till  
info@blomsterfonden.se.  
Efter att Blomsterfonden 
mottagit avgift och 
blankett, registreras du 
i bostadskön och du får 
därefter en bekräftelse 
från oss med ditt 
medlemsnummer.

Päivi Mäkinen  
administrativ assistent

Hur länge  
behöver man stå i kö?
Svar:
Kötiderna till Blomsterfondens hyresrätter 
per anläggning är i stort sett oförändrade 
sedan förra året. Så här ser de ut:

Kötiderna  
Liseberg      Från 0–10 år 
Svalnäs     Från 15 år 
Ringvägen        Från 16 år 
Rödabergsgatan   Från 12 år 
Körsbärsvägen   Från 10 år

Kan man bli 
medlem i 
Blomsterfonden 
om man inte 
bor i Sverige?
Svar:
Ja, det går alldeles 
utmärkt. Du behöver 
inte heller vara svensk 
medborgare för att vara 
medlem. Det finns inga 
sådana restriktioner.

Måniqua Lövegard 
 VD-assistent

Vad ingår i hyran  
om jag bor i 
Blomsterfondens 
hyresrätter?
Svar:
Det varierar från 
anläggning till anläggning:
Liseberg: Hyresavgift, 
kabel-TV och hemför-
säkring.
Ringvägen: Hyresavgift, 
hushållsel, kabel-TV och 
hemförsäkring.
Röda Bergen: Hyresavgift, 
hushållsel, kabel-TV och 
hemförsäkring.
Körsbärsvägen: 
Hyresavgift, kabel-TV och 
hemför säkring.
Svalnäs: Hyresavgift, kabel-
TV och hemförsäkring.
Vi får också många 
frågor om städning och 
fönsterputs ingår, men 
det gör det inte. Detta 
är dock tjänster som 
går att köpa separat 
från Blomsterfondens 
hemtjänst. 

Susanne Stenman  
uthyrare

Finns det  
läkare och sjuk-
sköterskor  
på hyres- 
adresserna?
Svar:
Nej, det finns inte längre. 
I och med den politiska 
”ädelreformen” som 
genomfördes 1992 finns 
det inte längre möjlighet 
för Blomsterfonden 
att ha egna läkare eller 
sjuksköterskor. Det är 
dock något vi kommer   
att undersöka i framtiden, 
såvida det skulle bli 
möjligt politiskt. 
På våra sjukhem, grupp-
boenden och gästhem 
(vård boenden) finns 
det dock tillgång till 
sjuksköterskor dygnet 
runt och läkare kommer 
en gång i veckan. 

Christel Jansson  
insamlings- och 
kommunikationschef

Hur stöder man 
Blomsterfonden 
på bästa sätt?
Svar:
Se sidan 15 i denna tidning.
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En fett bra doktor

Vad är det som händer? 
Från sparkad distriktsläkare 
till hälsoprofet med ett 
föredragstempo som får 
Madonnas turnéplan att 
blekna. Igår Karlskrona, idag 
Växjö, imorgon Stockholm 
och överallt köar folk för 
att få ta del av Annika 
Dahlqvists kunskap 
och kostråd för att 
bli av med övervikt 
och sjukdomar.

Gick tvärt emot 
strömmen, gick ner i vikt.
Läkaren Annika Dahlqvist led, 
som så många andra, av övervikt 
och ledbesvär till den dag då 
hennes dotter kom hem från 
sina läkarstudier i Umeå och 
berättade om ett experiment de 
hade gjort under utbildningen. 
Metoden gick ut på att drastiskt 
minska intaget av kolhydrater 
samtidigt som man ökar fett
konsumtionen.
 Den dagen började Annika, 
tvärt emot alla vedertagna 
kostråd, äta fett och gick ner 
ett kilo i veckan samtidigt som 
hon mådde allt bättre. Led 
och muskelvärken minskade 
i takt med att intaget av smör 

och bacon ökade. Den oroliga 
magen blev lugn och livet mycket 
roligare.
 Sedan dess rekommenderar 
hon metoden till alla men fram
förallt till människor som är 
sjuka och lider av övervikt. Men 

det är inte alltid lätt att gå tvärt
emot etablissemangets 

rekommendationer. Det 
har kostat henne jobbet 
som distriktsläkare och 
många påhopp från 

motståndarlägret men 
Annika gav aldrig upp; 

idag är allting mycket lättare 
sedan Socialstyrelsen valde att gå 
på bloggdoktorns linje. Nu kan 
ingen längre påstå att metoden 
saknar vetenskaplig grund. Det 
gäller att äta som våra förfäder 
gjorde, mycket animaliskt fett, så 
mår man bra.

Den nya kokboken en riktig 
kioskvältare
Doktor Dahlqvist sprider sin 
metod och hjälper människor 
genom sin blogg, som är en av 
de mest besökta på nätet. Hon 
föreläser och skriver böcker, 
har gett ut boken ”Doktor 
Dahlqvists guide till bättre hälsa 
och viktkontroll” och nyligen 

kom hon ut med en kokbok, som 
innehåller LCHFrecept, Doktor 
Dahlqvists och Airams LCHF
Kokbok. Boken har blivit en riktig 
kioskvältare och första upplagan 
såldes omgående slut.

Annika Dahlqvist

Aktuell: Med kokboken 
Doktor Dahlqvists och 
Airams LCHF-Kokbok

Annika Dahlqvist är läkaren som förespråkar LCHF (lågkolhydrat/ 
högfett) – kosten som ger oss bättre hälsa och viktkontroll.

  

Vinn en egen kokbok!
Vi på Alma har dock fått ett antal böcker från förlaget som vi lottar ut 
bland blomsterfolket.

Skicka in ditt namn och adress senast 4 maj på alma@blomsterfonden.se  
eller per post,  Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm, så 
har du en bra chans att bli ägare till en LCHF-Kokbok.

Och för alla andra bifogar vi några läckra recept i tidningen.  
Vad sägs om lite fisksoppa med räkor och aioli till middag ikväll?  
Se nästa sida.

Vad betyder LCHF?
Low Carb High Fat – låg 
kolhydrat konsumtion och högt 
fettintag.
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Kulturblomman
Leksaksbil mot en rostig skruv?
Den 2–5 april är det dags för antikmässa, den hålls på Stockholms
mässan i Älvsjö, inte så långt ifrån Blomsterfondens anläggning 
Liseberg. Runt 250 antikhandlare och andra utställare erbjuder unika 
föremål, inredning och kunskap. t

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

Bästa medlem!
Alma Hedin, Blomsterfondens grundare, 
skriver i sina memoarer om hur gamla 
tvingades bo utlämnade och på nåder hos 
anhöriga. I dag gäller kanske ”utlämnade och 
på nåder hos kommunen”. 1921 skrevs, på 
hennes initiativ, ett upprop där människor 
skulle uppmuntras att, som ett alternativ 
till blomsterhyllningar vid begravningar, 
bilda fonder for att uppföra hus åt äldre 
personer. Bland under tecknarna fanns Anna 
och Hjalmar Branting, Erik Axel Karlfeldt, 
Ellen Key, Anna och Nathan Söderblom 
samt 14 landshövdingar. Vi var sålunda 
i bästa sällskap! Mycket har hänt sedan 
Blomsterfonden bildades, men inte behovet 
av ett värdigt åldrande. 
 ”De gamla stortrivs på Sveriges Bästa Hem! ” 
Alma Hedin kunde nog inte ha önskat ett 
bättre betyg än det Ulf Nilsson gav Svalnäs i 
Expressen. Ett tryggt boende, oavsett behov 
av hjälp och stöd, är en förutsättning för 
varje värdigt liv; och ”Dom sista ljuva åren” 
(Expressens tema) ska också kännas just 
så. Vi som har ansvar för Blomsterfonden 
uppskattar våra medarbetares goda insatser, 
och har som mål att ständigt utveckla 
verksamheten efter Almas goda intentioner. 
 Genom att döpa tidningen efter Alma – 
denna kraftfulla kvinna med gott hjärta och 
det mest gedigna kontaktnät – vill vi minnas 
henne, och därmed grundtankarna bakom 
föreningens existens. Namnet ”Alma” har 
dessutom betydelser som stämmer med 
Blomsterfondens idé; på olika språk betyder 
Alma ”mild/kärleksfull”, ”själ” och ”god/
mycket god”.
 Tid, också tiden så långt tillbaka som 
1921, känns säkert på många sätt levande för 
oss medlemmar i Blomsterfonden. Stefan 
Klein skriver i boken ”Tid, upplev – utnyttja 
– uppskatta” att tid är rörelse – vi upplever 
bara tid när det händer något. Hjärnan är 
dessutom så konstruerad att vi upplever 
ett tillstånd av vaken uppmärksamhet som 
glädjefyllt. Därför kan den som är närvarande 
i nuet inte bara uppleva ögonblicken som livet 
består av intensivare – han kan också lättare 
njuta av dem. Medvetandet om att tiden är 
flyktig förlänger tiden. Inre ro innebär att man 
fjärran från planer och bekymmer lyckas stifta 
bekantskap med nuet: man njuter av varje 
enskilt ögonblick som om det vore mycket 
speciellt. Slutsatsen blir att om vi ger vår tid 
mer liv tid så ger vi också livet mer tid. Detta 
liv är just vad Blomsterfonden vill ge sina 
boende! 
 Tid är alltså rörelse – förändring – 
utveckling. Förändringar med krav på 
demokrati och insyn ligger också bakom de 
justeringar i föreningens stadgar som kommer 
att läggas fram på årsstämman den 28:e maj, 
och som presenteras närmare på annan plats 
i detta nummer av Alma. Med förhoppning 
om att se många av Er på årsstämman – med 
andra ord i bästa sällskap!

Lena Gutberg 
Ordförande

Foto: Alexander Ruas, Stockholmsmässan

Fira påsk på Skansen
På Skansen förekommer aktivi
teter som passar alla årstider. 
Snart är det dags för påsk och 
självklart kan man fira detta på 
Skansen. Bland annat hålls det 
påskmarknad på Bollnästorget 
och i många av Skansens bygg
nader är det påskpyntat som det 
var förr i tiden.

Foto: Marie Andersson, Skansen

My Fair Lady
Gammal älskad musikal har haft premiär i ny gestaltning. Den har 
varit så populär att man beslutat att förlänga den till hösten. I rollerna 
på Oscarsteatern ser vi Helene Sjöholm som Eliza Doolittle, Tommy 

Körberg som Henry Higgins 
och Jan Malmsjö som Alfred P 
Doolittle. Musikalen är en av de 
mest älskade genom tiderna, och 
har i nuvarande uppsättning slagit 
publikrekord.

Illustration: Mikael Eriksson, Rithuset

Makt, pengar och kärlekstragedi
Giacomo Puccinis första fullbordade mästerverk Manon Lescaut 
spelas från 7/3 till 23/5 på Kungliga operan. Kärlekstragedin är 
förpackad i fransk 1700talselegans, den framförs på italienska men 
med översättning med textmaskin. Regi: Knut Hendriksen

Foto: Bengt Wanselius
Friidrott i världsklass 
Den sportintresserade bör boka biljetter till DNgalan redan nu. I 
år går den av stapeln fredagen den 31/7. Biljetter beställs hos Ticnet, 
telefon 077170 70 70. DNgalan hålls ju som vanligt på Stockholms 
Stadion, gångavstånd med andra ord, från Blomsterfondens hus på 
Körsbärsvägen.

t

t

t

Till grytan/soppan
• 50 gram smör.
• 400 gram vit fisk, färsk eller fryst upptinad.
• 1 burk räkor i lag eller motsvarande mängd 
färska skalade.
• 300 gram bladspenat, fryst eller färsk.
• 10 cm purjolök i strimlor.
• 1 finhackad vitlöksklyfta.
• 2–3 dl vitt vin (matlagningsvin går fint).
• 2–3 dl vispgrädde.
• 2–3 msk Philadelphiaost.
• salt & peppar.
Låt purjo och vitlök svettas i smöret utan att 
det tar färg. Tillsätt spenat och låt puttra några 
minuter. Rör ner Philadelphiaosten. Slå i den 
mindre mängden vin och grädde och låt sjuda i 
fem minuter på mellanvärme. Önskas tunnare 
soppa tillsätts hela mängden vätska. Späd ev 
med spad från räkorna. Skär under tiden fisken i 
jämna kuber. Placera fisken i soppan, salta och låt 
sjuda under lock på svag värme i 8–10 minuter. 
Smaka av och dofta över en aning vitpeppar.

Grön fiskgryta/soppa med räkor och aioli
Aioli (vitlöksmajonnäs).
• 2 äggulor.
• 2–3 vitlöksklyftor.
• 2 dl kallpressad rapsolja.
• 1–2 tsk citronsaft.
• 1–2 kryddmått salt.
• ½ kryddmått cayenne (kan uteslutas).
Rör samman vitlöken och gulorna. 
Vispa med elvisp, stavmixer eller för 
hand genom att sakta droppa ner oljan 
under ständig vispning tills det tjocknar. 
Smaksätt med övriga ingredienser. 
Förvaras kallt.

Toppa soppan med räkor och aioli. 
Servera gärna med en bit god ost.

Ostkrustad med gräddstuvad svamp
Ostkrustader kan vara lite trixigt att göra, men 
vill man imponera så …
 Fyll krustaden med vad som passar. Det går 
precis lika bra med t.ex. en kall skaldjursröra.
 Grunden är skivor av gräddost som gräddas 
på smörpapper i het ugn, 225 grader. Passa noga 
och ta ut dem när de blivit gyllenbruna. Så snart 
de svalnat så att de går att förflytta hängs de över 
botten på t.ex. ett glas. Forma efter hand med 
hjälp av händerna.
Bryn svamp och lök i smör tills all vätska kokat 
in. Slå över grädden och koka stormigt tills 
det blir simmigt. Tillsätt creme fraiche och låt 
puttra tills stuvningen blir ”kort” i sin struktur. 
Krydda. Klicka stuvningen i de nu torra och stela 
ostformarna och garnera med något dekorativt.

4–6 pers
• 1/2 cm skivad gräddost per person.
• 150–200 gram svamp, gärna färsk och  
 gärna blandad.
• 1 msk finhackad lök, smör till stekning.
• 2 dl grädde.
• 1 dl creme fraiche. 
• salt & peppar.

Recept från Doktor Dahlqvists och Airams LCHF-Kokbok
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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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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 A170    ©C4Ekonomen 

Sudoku A170    ©C4Ekonomen 

MEDELSVÅR 

MEDELSVÅR 

LÄTT MEDELSVÅR

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur 
innehåller 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 nästa nummer av Alma.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Korsordstävling nr 25
Lösningen på Blomster fondens 
korsord nr 25 ska vara oss tillhanda 
senast den 4 maj 2009.
Adress; Blomsterfonden,  
Box 114, 182 05 Djursholm
Bland de rätta lösningarna dras fyra 
vinnare som belönas med lotter.

Lösning på korsordet  
i Blomstergårdar nr 24
Här är lösningen på korsordet i 
Blomstergårdar nr 24. Vi har dragit 
fyra vinnare till respektive utgåva och 
skickat  blomstercheckar till dem. 
Grattis!

Vinnare i nr 23 och 24
Vinnare nr 23
1:a pris Leif Lantz, Sollentuna
2:a pris Barbro Skansfelt, Stockholm
3:e pris Margareta Pettersson, Täby
4:e pris Maj Axberg, Enskede

Vinnare nr 24
1:a pris Magdalena Rooth 
Robertson, Uppsala
2:a pris Björn Walles, Täby
3:e pris Ove Stern, Stockholm
4:e pris Björn Åström, Stockholm
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Man har precis så roligt 
som man gör det. 
Ebba i Röda Bergen gillar 
när det händer saker.

Namn: Ebba Karlsson
Ålder: 93 år i april
Bor: Blomsterfonden i 
Röda Bergen
Intressen: Akvarell-
målning, körsång och 
reklamfilm

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ebba Karlssons två mest 
karaktäristiska egenskaper 
är skrattet och den pigga 
blicken. Vid 93 klarar hon sig 
fortfarande själv i sin lägenhet 
i Röda Bergen. Och inte sitter 
hon och har tråkigt.
 – Man behöver aldrig ha det 
långsamt, berättar Ebba, jag 
behöver bara gå utanför dörren 
så träffar jag någon!

Ebba har bott i Blomsterfonden  
i 22 år. Först på Liseberg och 
sedan 17 år tillbaka bor hon i 
Röda Bergen. Det var längtan 
tillbaka till stan som var orsaken 
till flytten. Den stora altanen 
utanför dörren, bra grannar och 
de många aktiviteterna gör att 
Ebba trivs. 
 – Men jag har nu också haft 
sådan tur! Jag äter inte en enda 
medicin och är pigg och kan ta 
mig runt men det är klart att jag 
också har ett par krämpor. Om 
jag skulle ha svårt att röra mig 
skulle det nog vara värre. 

Vi var tvungna att flytta om vi 
ville ha ett jobb och försörja oss.
Ebba växte upp i Norrland, strax 
utanför Sundsvall i Bergeforsen 
som hör till Timrå kommun. 
Men på den tiden fanns det inga 
jobb i Norrland.
 – Det var till att ge sig av. Jag 
började arbeta när jag flyttade 
hemifrån och fortsatte till jag 
gick i pension. 
 Ebba arbetade bland annat 
på Gustavsbergs porslinsfabrik 
under kriget. Där hänklade hon 
koppar, det vill säga satte på 
öron. Hon fick dessutom pröva 
på att dekorera koppar.
 – När man dekorerade koppar 
fick man något som såg ut som 
bokmärken som man satte på 
porslinet, sedan brändes det, 
minns Ebba.
 Kriget hade fört med sig 
beväringar till Gustavsberg dit de 
kom och slog upp sina tält.
 – En dag dundrade det något 
enormt. De skjuter! tänkte jag. 
Men så tittade jag ut genom 

fönstret och det visade sig bara  
vara några som strödde gödsel  
på fälten, fnittrar Ebba som 
under sitt yrkesliv också 
hunnit med att arbeta både 
på Fortifikationsver ket, där 
hon ritade rent ritningar till 
arkitekterna och ingen jörerna, 
och på Systembolaget. 
 – Men det var lugnt på 
Systemet när jag arbetade där, 
det var under den tid vi hade 
motbok, berättar Ebba. 

Det var inte så svårt att spela lik, 
bara att ligga still och blunda.
För de många hyresgästerna hos 
Blomsterfonden i Röda Bergen 
är hon inte okänd. Vid fest och 
tillställningar läser Ebba gärna 
dikter för deltagarna. 
 – Ja, det är som man säger, alla 
känner apan, skrattar Ebba.
 Som pensionär och äldre har 
hon alltid varit aktiv. Länge 
medverkade hon i diverse 
reklamer, både i TV och press, 
bland annat för Linjeflyg. En 

gång spelade hon lik i en film om 
sjuk och äldrevård. 
 – Och det var ju ingen större 
ansträngning precis, menar Ebba. 
 – Ja, jag gjorde det inte för 
pengarna, men jag ville ha något 
att göra. Jag tyckte det var kul!
Och hemma i den egna lägen
heten håller Ebba igång, bland 
annat målar hon kort med vackra 
blomster och djurmotiv. 
 – Förr höll jag på mycket med 
porslinsmålning, när jag bodde 
på Liseberg. Men när jag kom 
hit, till Röda Bergen, fanns ingen 
ugn att bränna i, så tog jag en 
akvarellkurs istället.
 Och sedan har målandet bara 
rullat på. Kreativiteten hittade 
hon redan som barn, men det 
var något som fick vänta med att 
utvecklas till efter pensionen. 
Och nu har hon dessutom gått 
med i den nystartade sångkören. 
– Lite sång piggar alltid upp, 
skrattar Ebba.
 – Jag hade inte riktigt tid 
medan jag var gift, menar Ebba.

”Alla kan måla om  de bara vill”

Alla kan rita, teckna och sjunga 
om de bara vill.
I lägenheten är väggarna fulla  
med Ebbas egna akvarellmål
ningar, samt ett par målningar av 
hennes syster. Att talang finns i 
generna är uppenbart. 

– Men jag visste inte ens att jag 
hade talang innan jag prövade. 
En del säger ” Jag kan inte rita en 
gubbe en gång”.  Jo, men försök, 
svarar jag. Man kan ju inte veta 
innan man försökt!

Ebba på väg upp ur startblocken i en av många 
reklamkampanjer hon medverkat i.

Ebba målar både porslin och vackra vykort i akvarell.
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Inför föreningsstämman – förslag på nya stadgar
I slutet av 2006 tillsattes en 
arbetsgrupp för att ta fram ett 
förslag på uppdaterade stadgar 
på initiativ av Karl Erik Åman, 
dåvarande styrelseordförande. 
Efter två års arbete har 
förslaget godkänts i styrelsen 
och nu är det dags att besluta 
i frågan på kommande 
föreningsstämma. 
Arbetsgruppen har bestått av  
VD Ulf Thörnevik, styrelseleda
möterna Clara Tengbom och  
PerOlof Jönsson (bägge advo
kater) samt utomstående expert 
Olle Stenman (då advokat, nu  
regeringsråd och expert på ideella, 
allmännyttiga föreningar). 
 De nuvarande stadgarna 
ändrades senast 1997, men sedan 
dess har utvecklingen både i 
samhället och i Blomsterfonden 
gått snabbt. Föreningens kraftigt 
ökade medlemsantal, samhällets 
ökade krav på transparens, 
konkurrensutsättningen inom 
vård och omsorg och ökade 
etiska krav på Blomsterfondens 
insamlingsverksamhet är orsak 
till att förslaget arbetats fram.  
 – Förslaget innebär att 
stadgarna moderniseras för 
att följa med i utvecklingen av 
samhället, berättar PerOlof 
Jönsson, men vi har varit väldigt 
noga med att inte avvika från 
vår stiftare, Alma Hedins vilja. 
Föreningens ändamål ändras 
därför inte.

Valberedning istället för 
arbetsutskott
Idag har Blomsterfonden ett 
arbetsutskott som fungerat 
som valberedning inför 
valet av styrelseledamöter. 
Arbetsutskottet har dock bestått 
av styrelsemedlemmar, vilket 
kan tolkas som jävigt. Därför 
föreslår man att det tillsätts en 
valberedning. 
 – Valberedningen ska vara  
stämmovald och vara oberoende 
av styrelsen. Detta ökar förutsätt
ningarna för den transparens 
dagens samhälle ställer krav på, 
menar PerOlof Jönsson.
 Valberedningen kommer att 
utgöras av tre personer som väljs 
för tre år vardera, en åt gången 
och det kommer bara att vara 
möjligt att väljas om två gånger. 

Inte mer än fyra omval
Nytt i förslaget är även att 
ledamöter i styrelsen får omväljas 
högst fyra gånger. Det innebär att 
man som längst kan sitta 10 år i 
styrelsen i följd. Tidigare har det 
inte funnits någon gräns. 
 – Alla styrelser mår bra att 
få in lite nytt blod, samtidigt 

som också kontinuitet är lika 
viktigt. I förslaget har man även 
avvisat önskemålen om en övre 
åldersgräns för att väljas in i 
styrelsen, detta med hänsyn 
till att Blomsterfonden är en 
förening för äldre. 

Tydligare ansvarsfördelning
Förslaget innebär även ett tyd
liggörande av styrelsens och VD:s 
ansvar. Det ska varje år upprättas 
en arbetsordning för styrelsen 
och en instruktion för VD.
 – Styrelsen ansvarar för de  
övergripande strategiska beslu
ten och VD för de operativa 
besluten i  organisationen och 
verksamheten, berättar Per
Olof Jönsson, detta får man inte 
blanda ihop. Det måste båda 
parter vara observant på. 
 För att föreningen ska kunna  
behålla nuvarande skattebefrielse, 
föreslår man även en möjlighet 
för Blomsterfonden att driva 
verksamheten direkt eller 
genom hel eller delägda bolag. 
På så sätt kan Blomsterfonden 
separera kommersiell verksamhet 
(exempelvis försäljningen av 
hushållsnära tjänster) från 

Blomsterfondens ideella, 
allmännyttiga verksamhet. 
 I stadgarna framkommer idag 
att det ska finnas en representant 
från Länsstyrelsen och en 
representant från Socialtjänsten i 
styrelsen. Det kravet kommer att 
tas bort enligt förslaget.
 – Socialtjänsten är våra 
beställare, vilket innebär att de  
skulle sitta på två stolar och 
Länsstyrelsen inspekterar vår 
verksamhet, så samma sak gäller  
för dem. Det vill varken vi eller  
de. Det har inte funnits represen
tanter från Socialtjänsten eller 
Länsstyrelsen på flera, flera år 
i Blomsterfondens styrelse, 
berättar PerOlof Jönsson. 
 Stadgeförslaget skall godkän  
nas av Stockholms Stad på grund  
av historiska fastighetsupplåtelser. 
Om förslaget godtas i förenings
stämman i maj, kommer det att 
bli ett extra årsmöte i höst, då 
förslaget kommer att röstas om 
igen. Godtas det vid höstens 
stämma, börjar förändringarna i 
stadgarna gälla omedelbart.
I en andra etapp skall styrelsen 
sedan bl.a. överväga styrelsens 
sammansättning.

Varför behöver stadgarna ändras? 

1. Medlemsökning 
Antalet medlemmar har under de senaste åren ökat 
från 7000 till 17 000. Stadgarna måste anpassas till 
den stora medlemsökningen.

2. Transparens 
Samhällets ökade krav på öppenhet och transparens  
måste reflekteras i stadgarna. 

3. Konkurrensutsättning 
Idag måste Blomsterfonden, inom verksamhets-
området vård och omsorg, ibland lägga anbud på 
sina egna verksamheter. Föreningen måste även 
anpassa sig efter de politiska vårdvalsmodellerna.

4. Insamling. 
Blomsterfonden är en insamlingsorganisation och 
måste anpassa sig till FRIIs (Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd) etiska regler – deras kvalitetskod.

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

Minneshyllning
Hylla minnet av en avliden vän eller släkting. De närstående får en vacker hälsning och 
Blomsterfonden ett viktigt stöd i sitt arbete.

Om du vill ge en minneshyllning kontaktar du Päivi Mäkinen på telefon 08- 555 94 517. 
paivi.makinen@blomsterfonden.se

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

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 likaväl som värdeföremål, aktier och fastigheter mm.

Om du vill testamentera till Blomsterfonden, kontakta Christel Jansson på telefon  
08-555 94 525. christel.jansson@blomsterfonden.se

Månadsgivare
Som månadsgivare bidrar du kontinuerligt till att utveckla Blomsterfondens verksamhet till 
att bli bättre och bättre.

Om du vill bli månadsgivare, kontakta Lovisa Sandberg på telefon 08-555 94 518.  
lovisa.sandberg@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 blankett från hemsidan eller kontakta 
Christel Jansson på telefon 08-555 94 525. christel.jansson@blomsterfonden.se



16  Blomsterfonden  Blomsterfonden  17

Vill man leva till hundra är det  
bra om kroppen hänger medSvalnäs restaurang nominerad  

till Guldkon, matbranschens Oscar
– Matglädje är något som ska 
delas av alla! Det säger Jan 
Hedberg, restaurangchef på 
Svalnäs Restaurang. Svalnäs 
Restaurang har nominerats 
till priset Arla Foods Guldko, 
”matbranschens Oscar”, för 
bästa seniorservering.

Hos Arla Foods är det tioårs
jubi leum för Guldkopriset. 
Täv lingens syfte är att uppmärk
samma särskilda insatser för 
matglädje och miljöarbete. I 
kate gorin ”Bästa seniorservering” 
har Svalnäs Restaurang nomine
rats tillsammans med två andra 
aktörer: Sällskapet vänner till 
pauvres honteux i Nockeby samt 
Huseigårdens äldreboende i 
Malmö. Prisutdelningen sker  
den 22 april på Grand Hotel i 
Stockholm. Vinnaren tilldelas  
diplom, sti pen dium och sta
tyetten Guldkon, medan övriga 
finalister får utbildningsbidrag. 

Vi vill att alla är mätta, nöjda 
och glada
– Det är fantastiskt att vi gått 
till final i tävlingen. Vi satsar på 
seger! meddelar Jan Hedberg. 
Svalnäs Restaurang ligger i 
anslutning till Blomsterfondens 
anläggning i Svalnäs, Djursholm.  
Här tillagas maten till Blomster  

fondens bägge äldreboenden i 
Danderyd (Svalnäs och Tallgår
den), till hemtjänstkunderna i 
Täby och Danderyd samt till  
hyresgästerna som bor i Blomster
fondens lägenheter i Svalnäs. 
Anhöriga, anställda och övriga 
externa kunder ingår i den 
mycket varierade kundkretsen 
hos Svalnäs Restaurang, som är 
öppen för alla.

– Vår ambition är att alla skall 
vara nöjda och glada var gång de 
äter vår hemlagade mat, berättar 
Jan Hedberg. 
 Han poängterar det vik tiga 

med att inte enbart låta rutinerna 
styra måltiderna. Och att det 
är viktigt, när man arbetar med 
äldre, att uppmuntra dem och 
stödja deras val av plats, tid och 
sällskap för att göra måltiderna 
till en angenäm upplevelse. 
– Att arbeta med äldre innebär 
att man måste ta sig tid att stanna 
upp, lyssna och bjuda på sig 
själv. Den glädje man känner 

när man lämnat ett samtal vid 
ett middagsbord där gästerna är 
glada och skrattar är obeskrivlig.
 I Svalnäs Restaurang lägger 
man stor vikt vid att tillaga mat 

äldre generationer känner till och 
vill ha. Här tillverkas maten från 
grunden av färsk fisk, färskt kött 
och färska råvaror.
 – Det blir lite dyrare, säger 
Jan Hedberg, men med god 
kosthållning jämnar det ut sig. 
Vi känner glädje över att kunna 
tillaga vällagad och hygiensäkrad 
kost till våra kunder. 
 Restaurangen för en ständig 
dialog med vårdpersonalen om 
kost och hälsa. 
 – Om maten serveras aptitligt 
och i rätt miljö, så blir måltiden 
mycket trevligare, berättar Jan 
Hedberg, därför vill vi öka 
kunskapen hos de medarbetare 
som arbetar närmast den boende, 
om hur de bäst kan servera 
maten och få rätt stämning runt 
måltiden. 

Vi vill förstå åldrandets 
mekanismer
Vidare utbildas restaurangens 
egna medarbetare i omsorgs
frågor. Att servera äldre innebär 
andra krav på personalen än 
på andra restauranger. Därför 
har kökspersonalen deltagit i 
utbildningar för att veta hur 
man genomför hjärt och lung
räddning och hur man handskas 
med sväljsvårigheter. En av de 
viktigaste utbildningarna handlar 
om det viktiga bemötandet, 
speciellt hur man bemöter en 
person med demenssjukdom. 
 – Det är viktigt att veta och 
förstå att vi med åldrandet kan 
förändras som människor, säger 
Jan Hedberg. För oss som arbetar 
med matproduktion för äldre 
är kunskapen oerhört viktig, 
eftersom det hjälper oss att förstå 
och veta hur vi ska tolka olika 
situationer som kan uppstå i en 
matsal.

Basar på  
Röda Bergen
Lördagen den 25 april är det 
dags för basar på Röda Bergen 
(Rödabergsgatan 1). Basaren har 
öppet mellan 10–15. 

Om du vill skänka saker till 
försäljning på basaren, kontakta 
värdinna Monica Andersson på 
telefonnummer 08-555 94 860. 
Intäkterna från basaren går till 
Blomsterfondens insamling som 
arbetar för hem och vård åt äldre.

Nya fester
på Liseberg
På Liseberg kommer den nya 
festlokalen stå klar i mars. Här finns 
gott om utrymme för alla aktiviteter 
och fester under året bland 
Blomsterfondens alla hyresgäster. 
Den nya festlokalen är en del av den 
omfattande renovering som skett på 
Liseberg de senaste åren.

Alla har något att 
göra på Ringvägen
Hyresgästernas intresseförening 
på Ringvägen har utformat ett 
späckat schema för våren. Vad sägs 
om syföreningen Måndagsträffen, 
bridge, kulturcirkel, bingo, Qi-gong 
eller musikstund? Tillsammans 
motionerar man även med stavar 
varje måndag. 

– Välkommen, stig på, säger Kjerstin 
Dellert och tittar ut genom köksdörren på 
Confidencen, Sveriges äldsta rokokoteater. 
Kom så skall jag visa er teatern, fortsätter 
hon, sveper pälsen över axlarna och tar 
oss med på en guidad tur genom de 
många salarna och det sagolikt vackra 
teaterrummet. Confidencen är en teater-
juvel, inredd 1753, använd av Gustaf III 
och Bellman, idag med en mycket aktiv 
sommarsäsong  av opera, balett, konserter, 
världsstjärnor och svensktoppare.

Men vi är inte här för teatern utan för att tala 
med Kjerstin om hennes nya träningsDVD 
som kommit ut i dagarna.

Man måste inte vara ung, rik och ha 
snygga skor för att träna.
– Jag har alltid haft ett stort intresse för kropp 
och hälsa. Det har varit en förutsättning 
för hela min karriär, det går inte att stå på 
scenen och sjunga i timmar om man inte är 
i form, säger Kjerstin som hunnit fylla 83 år, 
jag har alltid tränat efter mitt eget koncept. 
Kroppsmedvetenhet ligger i tiden, men man 
slås av att det verkar som om man måste vara 
både ung och penningstark för att kunna hålla 
sin kropp presentabel och vara i fin vigör. 
 – Vi som inte brukar eller har möjlighet att 
ta oss till ett gym har lika stark önskan att vara 
verksamma efter förmåga och kunna hålla 
oss i form oavsett ålder, fortsätter Kjerstin, 
det är därför jag delar med mig av mina 
metoder. Mitt träningsprogram kräver inga 
dyra kläder, skor eller redskap, det räcker så 
väl med en stabil köksstol om man skulle 
tappa balansen eller bli lite yr för en stund. 
Rörelsernas enkelhet och tempo kräver heller 
inga förkunskaper i gymnastik. Vill man fylla 
hundra år är det här bra hjälp på vägen.

Att ”plocka apelsiner” känns gott från 
hjässan till fotabjället
DVD’n har två spår: ett med Kjerstins 
instruktioner och ett med musik. Kjerstin 
förevisar sitt rörelseprogram som var och en 
kan ta till sig och genomföra i sin egen takt 
oavsett ålder och miljö man befinner sig i 
för tillfället. Hon ”plockar apelsiner”, böjer, 
tänjer och rullar med höfter och huvud. 

1,6 miljonersklubben för kvinnors hälsa
DVD´n 15 minuter med Kjerstin Dellert,  
säljs genom 1,6 miljonerklubben för kvinnors 
hälsa. I det här fallet stöder man Go Red som 
bedriver forskning om kvinnohjärtat.
För den som vill beställa DVD´n går det bra 
att ringa 1,6 miljonersklubben på telefon  
0820 51 59. Den kostar 100: 
samt kostnader för emballage och 
porto, tillsammans 130:

Vill du vara med om utlottningen 
av en tränings-DVD med Kjerstins 
Dellerts signatur är det bara att 
e-posta ditt namn och adress senast  
4 maj till alma@blomsterfonden.se 
eller per post, Alma, Blomsterfonden, 
Box 114, 182 05 Djursholm.

Bifoga ditt eget träningstips med max 
15 ord. Lycka till!

Vinn en egen
tränings-DVD!
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PERSONNYTT

Christel Haglund, ny chef för social verksamhet
I april, 2008, anställdes Christel Haglund 
som ITstrateg, vilket innebär att hon är 
medlem i den verkställande ledningen. Vid 
årsskiftet utökades hennes ansvar med att 
hon blev chef för den sociala verksamheten. 
Christel Haglund är legitimerad sjuksköterska 
och har länge arbetat med utvecklingsfrågor 
relaterade till vården. Hon kommer närmast 
från Ersta Diakoni där hon var projektchef.

Ny värdinna på Röda Bergen och Körsbärsvägen
Monica Andersson, tidigare vårdlots, är ny 
värdinna på Röda Bergen och Körsbärsvägen 
sedan december 2008. Monica är utbildad 
undersköterska och har arbetat inom 
äldreomsorgen sedan 1986. Som värdinna 
kommer Monica bland annat ha hand om 
den uppsökande verksamheten, förmedling 
av kontakter till samhället (exempelvis 
biståndshandläggare), akut omplåstring 
vid skada, blodtrycksmätning vid behov, 
anordnandet av aktiviteter tillsammans 
med hyresgästerna och samarbetet med 
intresseföreningen. Monica kommer även 
ha hand om lägenhetsvisningarna på Röda 
Bergen och Körsbärsvägen.

ALMA

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster-
fondens medlemstidning. Alma ges 
ut 4 gånger per år och skickas gratis 
till alla medlemmar. Redaktionen 
tar gärna emot material men för-
behåller sig rätten att redigera i 
insänt material samt att publicera 
materialet elektroniskt. 

Ansvarig utgivare 
Christel Jansson

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

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

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

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 ett 
mail till info@blomsterfonden.se

Biljetter www.stadsteatern.stockholm.se eller 08-506 20 200

MEG 
WESTERGREN

META 
VELANDER

YVONNE 
LOMBARD

 PREMIÄR 7 MAJ   PÅ STORA SCENEN
SISTA
  DANSEN

Publiksuccé!  Höstens föreställningar släppta nu!

AV CARIN MANNHEIMER

Kontakta Susanne om 
våra hyreslägenheter
Susanne Stenman arbetar sedan januari som  
uthyrare inom Blomsterfonden. Susanne 
kommer att arbeta med uthyr ningen av 
Blomsterfondens hyreslägen heter. Susanne 
kommer närmast från Väsbyhem där hon 
arbetade med lik nande uppgifter. 



Ann-Marie Ingemarsson, 
87 år, Ringvägen
Nej, jag tror inte det. Jag är 
87 år, så jag har lite dålig 
balans. Men gärna om jag 
varit 20 år yngre! Jag har 
tyckt mycket om att dansa. 
Så tycker jag det är synd att 
han da Silva inte är med 
längre. Han är ju så vacker!

Snabb-
frågan

Maud Westin, 73 år, 
Körsbärsvägen
Ja, det skulle jag, om mina 
ben skulle hålla!

Willem Schaper, 79 år, 
Ringvägen
Nej, inte med förslitningarna 
i mina ben. Jag är tacksam 
att jag kan gå någorlunda! 
Dessutom har dans inte varit 
min starka sida.

Skulle du kunna tänka 
dig att ställa upp i 
Let´s Dance?
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