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ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 3 • September 2013

När unga och gamla möts i konsten, då händer det positiva saker

Ät dina grönsaker och 
var snäll mot andra!

Blomsterfonden var 
med i Almedalen
Läs mer på sid 26– 27

Henrik Ennart skriver om knepen som ger 
dig ett långt, friskt liv.  Läs på sid  6–8

Läs mer om Blomsterfondens skapandeprojekt på sid 22–23

Lär känna Paro, den trevLiga robotsäLen



Levamer är en webbutik och ett forum för dig som vill 
hitta produkter och få tips för att leva lite mer. Här hittar 
du smarta lösningar som förenklar din vardag. 

Välkommen till www.levamer.se

Smarta, snygga och 
användbara hjälpmedel 
för dig som vill leva mer.

www.levamer.seFör mer information & beställning: 08-233 150
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På allt du, som är medlem 
i Blomsterfonden, handlar 
från LEVA MER går tio procent 
av ordersumman  direkt till 
Blomsterfondens sociala 
hjälpverksamhet för äldre.

För information och beställning ring 
08-233 150 eller lämna din order i 
webbutiken www.levamer.se.

Du kan även mejla på 
www.levamer.se

Ange Blomsterfonden i din 
beställning så att vi vet att det är 
just du som stöder Blomsterfondens 
sociala verksamhet med tio procent 
av ordervärdet på dina inköp.

Köp sommarens grillgrejer från LEVA MER 
så stöder du Blomsterfonden!

Handtag för PET flaskor
Smart flaskhållare för PET-flaskor 
med ergonomisk handtag.
69 kr/st 

Öl och läskburksöppnare
Slut på brutna naglar. Öppnar 
enkelt öl- och läskburken
49 kr/st (2 pack)

Rot och grönsaksborste
129 kr/st

Vikbar skärbräda
69 kr/st

Flasköppnare
Ergonomiskt handtag 
som ger rejält grepp
99 kr/st

Korkskruv
Ergonomisk med bra grepp 
och enkel att använda
149 kr/st

Grillvante
Rejäl grillvante som klarar 
temperaturer över 300 grader
295 kr/st

Citruspress
Citron och limepress för 

sommardrinkarna
125 kr/st

Grilla gott i sommar!
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Visst finns det en bra framtid att bli äldre i. Men inte per automatik.

Jag funderar, av naturliga skäl, mycket på hur vi ska klara av att utveckla äldrevården så att den är hållbar och 
välfungerande även på lång sikt.

Vi står inför en framtid som till alla delar inte ser alltför ljus och inbjudande ut. En befolkning som ständigt blir 
äldre ökar kostnaderna med en snöbollseffekt som blir smått lavinartad redan om ett par decennier. 

Rent generellt finns det, som i allt annat här i livet, fler vägar att gå. Vi kan välja att sänka våra ambitioner för 
hur vården ska fungera eller så kan vi hitta riktningar som gör att vi kan fortsätta finansiera en god äldrevård.

Sverige är ett land som tar hand om sina äldre på ett bra sätt, vilket vi naturligtvis ska fortsätta med. Hur det ska 
gå till har jag ingen universallösning på, men jag inser att ska vi klara av det måste vi börja nu. Inte i morgon 
utan idag.

Detta är inget som vi som arbetar ute i verksamheterna kan göra utan hjälp. Jag skulle önska en politisk 
blocköverskridande lösning på den framtida finansieringen likaväl som en sammanhållande och arbetseffektiv 
äldrelagstiftning. Dagens system som utgår från hur kommuner och landsting ansvarar för äldrevården och 
omsorgen sätter allt för många käppar i hjulen. 

Här på Blomsterfonden sitter vi inte stilla, vi har redan börjat. Vi har förstått att vi har vår del att ta hand om, 
och att vi har möjlighet att bidra till en gynnsam utveckling.

Varje ny frisk dag för var och en av våra hyresgäster och boende betyder att vi håller kostnader på avstånd. En 
sparad krona är precis lika mycket värd som en tjänad.

Därför jobbar vi intensivt med vårt Äldrepowerprojekt som bidrar till att hålla folk friska, både kroppsligen och 
mentalt. Samtidigt som träningen minskar fallolyckor och följdsjukdomar som kommer på dessa. 

Vi arbetar också hårt med att rikta våra insatser efter den enskilda människans behov för att uppnå maximal 
individuell vård och omsorg. Kostnaderna för vård och omsorg som inte till fullo träffar rätt är bortkastade 
pengar. För varje dag blir vi bättre på att analysera och styra detta. Utvecklingen går hela tiden framåt.

När vi bygger och renoverar gör vi det med hjälp av specialister som vet det mesta om hur boendemiljön påverkar 
hälsan och välbefinnandet. Ökad trivsel och trygghet kostar mindre än återkommande sociala punktinsatser.

Vi är lyhörda för nya tekniska lösningar, som till exempel robotsälen vi skriver om längre fram i tidningen. Läs 
om den, den är mycket mer intressant än man kan ana vid första anblicken. 

Vi gör mycket för att bli effektivare på ett positivt sätt men det finns mycket kvar att göra. Sitter du själv på en 
bra idé som skulle underlätta, skicka in den till oss. Inte i morgon utan idag.

Ulf Thörnevik 
  

ULFS UNDRINGAR

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

Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, 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 har vi ca 30 000 medlemmar.

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.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Lovisa Sandberg,
Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 550
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se
Tryckeri: Imprima AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 
08-515 103 13, info@kaptenmiki.se

Ulf Thörnevik 

är verkställande direktör 
i Blomsterfonden, sedan 
2007, och har det yttersta 
operativa ansvaret för 
föreningens verksamhet.

Att Ulf joggar och tränar 
på fritiden är det många 
som känner till som läser 
den här spalten. Men att 
han dessutom passar på att 
fågelskåda och artbestämma  
när han ändå är i skogen är 
en överraskning.

– Vi har mycket att lära av 
fåglarna, säger Ulf, de är ofta 
väldigt bra på att ta hand om 
varandra.
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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!

Att vara äldre och i behov av hjälp
Att göra olika val börjar tidigt i livet; val av skola för barnen, yrkes- och bostadsval och 
många andra viktiga saker som påverkar vardagen och välbefinnandet. Men när man blir 
äldre blir valen helt plötsligt mer begränsade. Speciellt för den som själv har svårt att föra 
sin talan på grund av en sjukdom som till exempel demens.
Under alla år som jag själv arbetat eller kommit i kontakt med äldreomsorgen som 
anhörig har jag sett vikten av att själv få bestämma hur man vill ha det. Idag har det 
blivit svårare och svårare att få sin önskan och vilja igenom. 
Hur kan det ha blivit så samtidigt som vi pratar så mycket och ofta om värdighets-
garantier och kvalitetsförbättringar? På något vis upplever jag det som att vi ibland 
glömmer bort människan i hela det här resonemanget!
Därför tycker jag att vi medlemmar, boende och anhöriga inom och utanför 
Blomsterfonden ska hjälpas åt och göra ”människans” röst hörd – speciellt äldre, svaga 
och utsatta människor behöver hjälp med detta.
Tipsa gärna Alma-redaktionen om bra råd för äldre genom att skriva till: ”Hjälp för 
äldre” Blomsterfonden, Att: ”Hjälp för äldre”, Alma redaktionen, Box 114, 182 05 
Djursholm. 

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om olika beskrivningar av att vara äldre 
i Sverige på sidorna 16–17. Läs även den lilla efterlysningen på sista sidan, kanske är det 
du som ska bli en av våra nya gästkrönikörer.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden likaväl 
som chefredaktör för Alma.

Christel tycker om att
boa in sig hemma när 
mörkret kommer.

–Att tända ljus och krypa 
in under filten med en 
tekopp hör hösten till för 
mig.
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Kontakten
Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag eller bara någon att prata med? 
Sätt in en annons under kontakten. 

För att skicka en annons skriver du till Blomsterfonden, Alma, Box 114, 182 05 
Djursholm eller skickar e-post till alma@blomsterfonden.se. 

Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet med avsändarnamnet, 
ex. ”Totte” i Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör (vi öppnar inga brev).

Smått&Gott

Nu är det snart dags för årets Seniormässa!
Nu står den årliga mässan för aktiva seniorer för dörren. 

Blomsterfonden är en aktiv deltagare sedan flera år. Temat för årets 

mässa är ”SENIOR – Det goda livet”. 

Årets mässa hålls som vanligt på Stockholmsmässan den 15-17 

oktober.

Läs Blomsterfondens årsredovisning och 
verksamhetsberättelse

Stort tack till vår krönikör Gunnar Sandstedt
Alma-redaktionen vill skänka ett stort 

tack till vår krönikör som genom åren 

skrivit många uppskattade kåserier i 

Alma. Gunnar har arbetat inom 

Sveriges Radio och är mest känd från 

Radio Stockholm där han ledde 

programmet Seniorpuls under 16 år.

Lycka till i framtiden Gunnar och njut 

av ett härligt seniorliv!

Christel Jansson

Chefredaktör Alma

Har du inte redan läst om Blomsterfondens verksamhet för 
2012, hittar du årsredovisningen på vår hemsida 
www.blomsterfonden.se 

Med en annons i Alma hjälper du de äldre!

Delta även du i vår gemenskap. Skriv en 
insändare och skicka in den till Alma!

Varmt välkommen 
och besök 
Blomsterfondens 
monter och soffa: 

C06:49

Genom en generös gåva från en hyresgäst på Svalnäs har vi kunnat 

renovera vårt entrébadrum på Svalnäs HK. Se så fint det blev! Vår 

donator har även varit involverad i val av färger och interiörer för 

att skapa en hemlik miljö.

Blomsterfonden vill ännu en gång rikta ett stort tack till vår donator 

som gjort detta möjligt!

Vi fick ett nytt och fint badrum tack vare en 
generös hyresgäst på Svalnäs

Inbjudan till höstens Alzheimer Café-kvällar
3 oktober, 7 november och 5 december, 
klockan 18-20.

Välkommen till vårt AlzheimerCafé i Villa Svalnäs (stora 
salongen), Svalnäs Allé 4 B i Djursholm.

Hit går bussarna 601H och 601V som utgår från Danderyds 
sjukhus.

Ta med en när och kär, patient eller närstående på en 
intressant och trivsam stund i Villa Svalnäs.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Anmälan:
Anmälan sker till Blomsterfonden på telefon 08-555 94 512 
eller via e-post: info@blomsterfonden.se.
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Visserligen heter boken Åldrandets 
gåta: Vetenskapen som förlänger 
ditt liv, men så mycket till gåta är det 
egentligen inte. Författaren Henrik 
Ennarts bästa tips är enkla:

– Ät dina grönsaker och var aktiv. Var 
tacksam för allt du fått. Var snäll mot 
andra. Och le.

Ett långt och bra liv står på de flestas 
önskelista. Därför blir en bok om hur 
den här drömmen ska gå i uppfyllelse 
gärna en succé, och Henrik Ennart 
har fått mycket uppmärksamhet:

– Ja, det har varit ett otroligt 
genomslag i medierna, säger Henrik 
Ennart, som arbetar som journalist på 
Svenska Dagbladet och tidigare gett ut 
en bok med Mats-Eric ”Den hemlige 
kocken” Nilsson, Döden i grytan – 
om vår rädsla för riktig mat.

Att bli tvåhundra är ingen omöj-
lighet längre

En av insikterna i boken är att 
människan kan bli mycket äldre än 
vad vi tidigare har trott. Kanske lever 
redan den första 200-åringen?

TEXT: Maja Aase FOTO: Gustaf Waesterberg

– I dag säger ledande demografer att 
det är oklart om det ens finns något tak 
för hur gamla vi kan bli. I djurens värld 
finns det många tecken på att åldrande 
och livslängd är ganska flexibla saker, 
och inget är hugget i sten.

Just nu är det modernt att fasta

Nyheter om dieter och tränings-
former, som håller det kroppsliga 
förfallet och de dödliga sjukdomarna 
borta, tillhör vår tids mest omdis-
kuterade samtalsämnen. Just nu är det 
modernt att fasta då och då, eftersom 
människans kropp ska vara anpassad 
för just återkommande matbrist. Vilket 
betyder att svältdiet är ett kärt ämne på 
löpsedlarna.

5:2-dieten är ingen nyhet

– Egentligen är inte den här 5:2-dieten 
(äta vanligt fem dagar, fasta två 
dagar) så komplicerad. Majoriteten 
av dem som har levt länge har gjort 
så utan att tänka på det. De äter inte 
sent på kvällen, har en lång matpaus 
under natten och varje dag ett tydligt 
huvudmål. Dagens stora problem är 
att vi har ett samhälle där det finns 

mat hela tiden och 97 procent äter för 
mycket. 

– Vad vi äter och hur mycket vi äter 
påverkar verkligen livslängden, det är 
bekräftat, säger Henrik Ennart. Att inte 
överäta är viktigt, men ju mindre man 
äter desto bättre måste maten vara.

De blå zonerna har mycket att lära ut

För att granska varför en del blir äldre 
än andra har Henrik Ennart bland annat 
besökt de så kallade blå zonerna, platser 
på jorden där människor lever extra 
länge. Som exempelvis den japanska ön 
Okinawa, där 90-åringarna tycker att 
65-åringar är barnrumpor. Lärdomarna 
känner ni igen dem:

- Sluta äta innan du blir mätt. Ät 
fiberrika grönsaker och fisk. Odla själv.

- Gå och arbeta hela livet. Var aktiv. 

- Se till att ha en uppgift som är viktig, 
och umgås med människor som står dig 
nära. 

- Tro på något, det lugnar.

Henrik Ennart poängterar att det inte 
är någon idé att förtvivla över att det i 

- Ät dina grönsaker, 
var snäll mot andra och 

gå genom livet med 
ett leende på läpparna

Knepen som ger dig ett lång och friskt liv:
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Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige

Problemet är att vi 
lever i ett samhälle 
där det finns mat 
hela tiden

”

Namn: 
Henrik Ennart

Ålder: 
53 år.

Familj: 
Fru och tre barn.

Bostadsort:
Värmdö.

Fritidsintressen:
Familjen, ”jag hinner inte med så 
himla mycket mer, men spelar lite 
tennis, åker lite skidor, skjutsar barn på 
fotbollshelger och träffar vänner”.

Odlingsplaner:
”Min fru och jag skissar på ett växthus, 
det vore spännande med olika 
läkeörter”.

Ogillar:
”Kött som jag inte vet varifrån det 
kommer”.

Gillar:
Vardagsrörlighet.
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vi kan göra själva. Jag gillar till exempel 
semlor och det är antagligen så att en 
uppäten semla inte direkt förlänger mitt 
liv. Men jag vill ju inte låta bli att äta en 
semla då och då för det. Vi måste göra 
avvägningar. 

Det gäller att hitta sin egen stig att 
vandra och följa den

Henrik Ennart berättar om en 
munkorden på 1300-talet där alla 
levde föredömligt: åt sparsamt, odlade 
grönsaker, fasta rutiner, helt enkelt ett 
stilla hälsoliv. Ändå är det inte särskilt 
lockande att gå i kloster. I stället får vi 
hitta det som fungerar för oss, som att 
ägna mer tid åt kultur och vänner, och 
att göra det som skapar glädje. Då får vi 
också det liv vi vill ha, oavsett hur långt 
det blir.

Eller som Henrik Ennart summerar:

– Vi måste fundera över hur vi vill ha 
det och tänka efter: ”Vad vill jag göra 
med det lilla liv jag har?”.

Sverige inte går att hitta exakt de alger 
som japanerna älskar.

Hitta din egen lokala variant

– Det gäller att hitta sin egen 
matmodell. Importerade, långlagrade 
alger från Okinawa har säkert inte 
samma näringsvärde som när de äts 
direkt. Medelhavskosten funkar också 
sämre långt borta från Medelhavet. 
Det finns så många dieter att välja 
mellan och för övrigt har de långlivade 
på Sardinien, som också är en blå zon, 
knappt ätit en fisk i sina liv.

I takt med att människor världen över 
får det ekonomiskt bättre ökar också 
medellivslängden. Och med bättre 
utbildning och mediciner, färre gifter i 
miljön och färre döda i trafiken, lever vi 
allt längre.

Det finns en baksida på allting

Givetvis finns det en ekonomisk 
baksida med allt fler 100-åringar. För 
att välfärdssamhället ska fungera måste 
den moderna människan hålla sig frisk 
under den största delen av livet. Men 
ökad medellivslängd betyder ändå en 
ökad belastning på sjukvården. Allt 
fler får någon demenssjukdom eller 
en cancerform, som kan vara dyrt att 
behandla och som går att leva med 
under många år. 

Det här betyder inte bara ökade 
offentliga utgifter utan också med-
vetenhet om och även krav på ett ökat 
enskilt ansvar: var och en behöver 

planera för ålderdomen redan i unga år. 
Steg ett är att bums sluta med att sitta 
timmar och dagar framför datorn. Alla, 
barn som gamla, måste röra sig mer i 
vardagen. 

Kvinnor rör sig på ett annat sätt än 
män

– Den ganska traditionella manliga 
synen på att röra sig är att först hugga 
ner ett träd och sedan vila. Kvinnor, 
som traditionellt och i alla tider levt 
längre än män, rör sig på ett annat sätt. 
Jag misstänker att jämställdheten kan 
spela roll för att svenska män har längst 
medellivslängd i EU.

Med detta menar Henrik Ennart att när 
män tar hand om sig själva, sin familj 
och barn, mat och hushåll, hinner 
de inte sjunka ner framför TV:n på 
kvällarna. Då förlänger de också sina 
egna liv.

Jobba så länge det går

– De som håller sig gamla och friska 
jobbar i stort sett så länge som det går 
och på ett sätt som passar dem. Det 
ger ju också en struktur åt de äldres 
tillvaro, som inte bara är en väldigt 
lång semester. Men i många av de här 
blå zonerna är kulturen samtidigt lite 
tillbakalutad, och mentaliteten är åt ”det 
löser sig”-hållet. Det är inte så bra att 
leva med stresspåslag och ständigt gå i 
taket för saker och ting. 

Hur har boken påverkat ditt eget liv?

– Det jobbiga är att vi vet hur mycket 

Henrik Ennart–forts.

Skapa ett tryggt seniorliv för alla livsskeden

Stöd de Äldre du ockSå!

Vi lottar ut två exemplar av Henrik 
Ennarts bok ”Åldrandets gåta: 
Vetenskapen som förlänger ditt liv”.

Vill du vara med om detta så är det 
bara att skicka ett mejl eller brev till 
Alma. Kontaktuppgifterna hittar du i 
tidningens redaktionsruta. 

Märk ditt meddelande med : ”Nu får 
det vara nog, jag vill inte bli en dag 
äldre!”
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Internationell författarscen på Kulturhuset

Mohsin Hamid, Pakistan. I möte med Daniel Sandström, SvD 
18 sep, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 120 kr.

Samar Yazbek, Syrien. I möte med Cecilia Uddén, SR
30 sep, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 90 kr.

David Levithan, USA. I möte med Roger Wilson, SR
10 okt, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 90 kr.

Kim Leine, Danmark. I möte med Jenny Tunedal
17 okt, 19:00. Studion, våning 0. Bilj 90 kr.

Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeria. I möte med Karin 
Olsson, Expressen 25 okt, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 120 kr.

Christian Kracht, Schweiz. I möte med Mats Almegård
12 nov, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 90 kr.

Anne Applebaum, USA. I möte med Peter Wolodarski, DN
20 nov, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 120 kr.

Péter Nádas, Ungern. I möte med Ingrid Elam
27 nov, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 120 kr.

Åsne Seierstad, Norge. I möte med Hans Olav Brenner, NRK
1 dec, 19:00. Hörsalen, våning 3. Bilj 120 kr.

Carl Larsson på Fredsgatan 12

Carl Larsson – vänner och ovänner speglar det svenska konstlivet åren 
1870 till 1920 genom Carl Larsson och hans nätverk och relationer. 
Det handlar om konstnärskollegor, lärare, samlare, kritiker och 
författare men också om Carl själv och hans familj.

Foto: Per-Å
ke Persson/N

ationalm
useum

Tips på höstdeckare!

Någon som missat Danmarks nya 
deckarkung? Jussi Adler-Olsens 
bokserie om Carl Mörk och hans två 
minst sagt oförutsägbara assistenter 
Assad och Rose kombinerar både 
spänning och humor. Ett starkt 
tips i det kommande höstmörkret, 
tillsammans med den obligatoriska 
koppen rykande hett te. Böckerna 
finns alla utgivna på svenska och börjar 
med den klaustrofobiska ”Kvinnan i 
rummet”, som under året filmatiserats 
med bl.a. Fares Fares som Assad. 
Preliminärt premiärdatum i oktober.

Skapa ett tryggt seniorliv för alla livsskeden

Stöd de Äldre du ockSå!

Pågår 13 juni – 3 november 2013 på Konstakademien. Fredsgatan 12.

Interiör från utställningen Carl Larsson - vänner och ovänner

”Marco-effekten”, tar 
oss med på en resa i 
Köpenhamns undre värld.

Den 7 september öppnar Världskulturmuseernas nya 
utställning i Bergrummet - Afrikanska mästerverk.

Utställningen blev en jättesuccé på British Museum och är den 
första som fokuserar på konsten från kungariket Ife under 1100- till 
1500-talet, vilket ger möjlighet att få nya perspektiv på Afrikas historia.
Utställningen berättar om Ifes världsbild, ritualer och religion och om 
ett samhälle som var ett av de mest avancerade för sin tid.
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Var med i utlottningen av fem stycken böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev: alma@blomsterfonden.se eller Blomsterfonden, 
Box 114, 182 05 Djursholm. Märk ditt meddelande med ”Bättre mage”.  Den som inte har turen att vinna kan köpa boken i närmaste välsorterade bokhandel. 

Här är ni som vann en ryggbok i senaste Alma

Grattis!
Marianne Wennström, Vällingby
Kerstin Konradsson, Stockholm
LG Wallmark, Stockholm
Ylva Almgren,  Bandhagen
AnnChristin Åholm, Stockholm

En bok värd att läsa för den 
som lider av orolig mage!

ONT I MAGEN? Hur gjorde läkare förr, vad 

säger den moderna forskningen? Den som 

lider av candida, gaser, IBS, magkatarr, upp-

blåst mage eller något annat vanligt mag-

prolem kan ofta må bättre av att följa den 

äldre läkarkårens mer holistiska råd än att för-

lita sig på dagens symptomdämpande piller 

mot “kroniska” magproblem.

Vinn en bok om hur du lär känna din mage!
                    Skicka in ditt namn och adress så är du med om utlottningen!

Eduardo Aguilar

Hej! Glöm inte bort Ringvägens höstbasar!
Som vanligt har det jobbats och slitits kopiöst för att du ska ha tusen bra-att-ha-saker och fina fynd att välja mellan.
Den 26 oktober mellan 10 och 15.00 ses vi på Ringvägen. Vi har kaffepannan på, färska frallor och ljuvligt doftande 
nybakta bullar.  Men du vet hur det är  – de tidiga fåglarna hittar de största och fetaste maskarna. Välkommen!
 

Med en annons i Alma når du en köpstark målgrupp!
Genom att annonsera i Alma når du en vital och köpstark målgrupp för en liten kontaktkostnad. Samtidigt är du med 
och stödjer Blomsterfondens verksamhet för hem och vård åt äldre. Hör dig för om vår utgivning och våra annonspriser. 
Mejla till info@kaptenmiki.se så får du veta mer om vad du kan vinna på en annons i Blomsterfondens tidning.
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Glädjande nyheter 
nådde oss under 

augusti. Det 
visade sig att vår 

medarbetare, Eduardo 
Aguilar, utsetts av 

Klockargårdsfonden 
till den prestigefyllda 

utmärkelsen ”Årets 
undersköterska”. 

Eduardo arbetar 
på avdelningen 

Gästhemmet på 
Svalnäs äldreboende 

i Djursholm och 
har utmärkt sig 

genom att vara en 
positiv arbetskamrat 

och en ambitiös 
undersköterska. 

Det är inte första gången Eduardo får pris 
för sina insatser. 2012 utsågs Eduardo 
till Årets medarbetare i Blomsterfonden. 
Eduardo, som arbetat 3 år på gästhemmet, 
tackade redan då ödmjukt för utmärkelsen 
genom att tillägna den alla medarbetare i 
Blomsterfonden. På redaktionens fråga om 
vad som gör att han trivs så bra på Svalnäs 
äldreboende, svarade han:

- Vi har så bra gemenskap, vi under-
sköterskor, sjuksköterskor och verksam-
hetschef. Och så har vi så fina boende. 

Eduardo nominerades till priset från 
Klockargårdsfonden av personalavdelningen 
på Blomsterfonden. Men det är hans 
arbetskamrater som författat själva nomi-
neringstexten: 

”Eduardo är en föredömlig undersköterska, 
alltid hjälpsam och positiv. Han erbjuder 
ofta sin hjälp, även om det kanske inte 
alltid gäller en arbetsuppgift som hör till 
honom. Förutom att han gör sitt USK-jobb 
exemplariskt så är han ALLTID villig att 
hjälpa till oavsett vad det är. Oftast erbjuder 
han sin hjälp först, före man ens hinner 
fråga honom. Eduardo är otroligt kunnig 
och framförallt vänlig och ordentlig. Han är 

nästan alltid glad och positiv och man får så 
mycket positiv energi när man är i närheten 
av honom. Eduardo kommer med egna 
initiativ och är inspirerande som kollega.

Eduardo är professionell, hjärtlig och jobbar 
hårt. Han tar ansvar och ser till att saker och 
ting blir gjorda. 

Eduardo har ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt med de boende, vilket är jätte-
viktigt och bra! Han visar stor empati, 
har förståelse för såväl de boendes om-
vårdnadsbehov som deras sociala behov 
samt verksamhetens uppdrag i stort. En 
godhjärtad man som alltid gör sitt bästa! 
Han anstränger sig också mycket för att göra 
det lilla extra för de boende. ”

Vi i Blomsterfonden är mycket stolta 
över att ha Eduardo som medarbetare 
och kollega. Genom sitt utmärkta arbete 
som undersköterska bidrar han till att 
våra boende får en trygg och omsorgsfull 
omvårdnad. Vi vill utfärda ett stort grattis 
till Eduardo för utnämningen!

Årets undersköterska

H
U

RR
RA

AA

! arbetar i Blomsterfonden

Om utmärkelsen 
”Årets undersköterska”

Varje år utser Klockargårdsfonden sex personer 
till Årets vårdbiträde/undersköterska. De utser 
medarbetare inom äldrevården som på ett eller 
annat sätt gjort något extra för demenssjuka.

Utdelningsceremonin ägde rum under 
Klockargårdskonferensen, 30-31 augusti 2013, 
på Strand Hotell i Borgholm. 

Klockargården i Löt på Öland startade 
1982 och var den första dagverksamheten 
för demenssjuka som startade i en liten 
kommun. 1989 tilldelades personalen 30.000 
kronor ur Natur & Kulturs fond till stöd för 
dynamisk psykiatri. Med dessa pengar 
bildades Klockargårdsfonden. Fondens syfte 
är att utveckla demensvården genom bland 
annat en betydelsefull konferensverksamhet, 
filmproduktion, stipendieutdelning och att utse 
”Årets undersköterska/vårdbiträde”.

Eduardo Aguilar
TEXT & FOTO: Lovisa Sandberg
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FRÅGA JURISTENKLOCK-
REPARATION
Jag lagar Din vägg-bords- eller golv-
klocka. Eventuell transport inom 
söder/söderort.

Ring Kerstin  08-93 66 10

Sätt lite guldkant på tillvaron

Prova gärna våra 
RUT-tjänster

Kontakta Christina Reichenberg, vår hemtjänstchef, 
på telefon 08-555 94 542 eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se

Volontär hos oss?
Engagera dig ideellt!

Hos oss på Blomsterfonden kan du söka efter ideella uppdrag 
som intresserar just dig.

På våra seniorboenden samt inom vård och omsorg är det 
ideella komplementet ovärderligt.

Vill du veta mer om de verksamheter som behöver volontärer är 
du välkommen att anmäla dig på vår hemsida.

www.blomsterfonden.se

Behöver 
du stöd 
i hemmet 
eller nytt 

tryggt 
boende?

Jag är frimärkssamlare
sedan barnsben och tror att 
det ligger en del frimärken och 
vykort i många hem som kan glädja 
mig att få köpa.

  Ring mig gärna!

  Bernt du Puy
  Tel. hem: 08-590 884 06
  Mobil: 070-433 70 49

Vi vet allt om dina rättigheter och ger dig 

gärna det vägledningsstöd du vill ha och 

känner att du behöver. Ring vår AnneLie 

(Svensson) eller Christel (Haglund) så 

hjälper de dig att reda ut begreppen och 

kommer med goda råd. Hos oss är goda

råd dessutom helt kostnadsfria.

Välkommen att ringa! 

AnneLie:
08-555 94 808

Christel:
08-555 94 800
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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

”Ett bra rättesnöre är att tänka efter före”
Tage Danielsson

Du+Jag=Sant!
Singel idag. Sambo i morgon. Här i livet kan 
allting hända. Vill du att din sambo ska ärva 
dig måste ni skriva ett inbördes testamente. 
Ring så bokar vi en tid.

Beckman Juridik
Renstiernas Gata 49

Södermalm
08-640 48 40

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

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

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

Klippoteket Prima

Dam- och herr-
klippning nu 
till fortsatt
höstpris:

99:- 
Ta med 

annonsen när du 

besöker frisören. 

Obs! Erbjudandet 

gäller till sista 

november!

Christel:
08-555 94 800
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Blomsterfondens medlems- och givarservice ansvarar för 
frågor om medlemskap och medlemsförmåner. 

Som medlem kan du kontakta medlems- och givarservice 
genom e-post: medlem@blomsterfonden.se och telefon: 
08-555 94 751.

Har du frågor om våra olika seniorbostäder och vår uthyrning, 
kontakta Emelie Wikström – emelie.wikstrom@blomster-
fonden.se eller 08-555 945 27.

Telefontid är måndag till fredag mellan 09.00 och 11.00.

Vad är Blomsterfonden? 

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem 
och vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 30 000 
medlemmar runt om i Sverige och ett par hundra utomlands.

Vad gör Blomsterfonden?

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund 
genom våra fem seniorboenden med värdinnor, vår hem-
tjänstverksamhet i våra fastigheter samt tre äldreboenden. Den 
sociala hjälpverksamheten finansieras med hjälp av gåvor och 
donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Önskar du skänka en gåva till Blomsterfondens verksamhet 
och utvecklingsprojekt gör du det enklast via vår hemsida 
www.blomsterfonden.se eller genom att kontakta vår 
medlems- och givarservice via e-post; givarservice@blomster-
fonden.se

Din medlemsnytta

Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra 
gånger om året. Som medlem får du ta del av de medlems-
erbjudanden som föreningen erbjuder. 

Du är med och stödjer en verksamhet som gör stor nytta i det 
samhälle du lever i. 

M e d l e m s - o c h  g i v a r s i d a
Anna Svensson svarar 
på dina frågor om 
medlemskap 
och förmåner.

Här får du kontakt

Bli medlem nu - ta del av Blomsterfondens alla förmåner!
 Ja tack, jag vill bli medlem i Blomsterfonden!

Skicka kupongen till:  Blomsterfonden, ”Medlem”, Box 114, 182 05 Djursholm.

Namn: Personnummer:

Adress: Postadress:

Telefon: E-post:

Emelie Wikstöm svarar 
på frågor om vår 
uthyrning.

Tandvård  
Rabatterad tandvård för alla medlemmar genom 

Dentomed
Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och information

Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens sociala 

verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer
Ring 08-233 150 för beställning och information

Juridik 
Rabatterade priser på juridiska tjänster genom 

Beckman Juridik
Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen
Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

Skönhet  
Rabatterad klippning för medlemmar genom 

Klippoteket Prima
Ring 08-644 50 40 för tidsbokning och information

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Medlemsförmåner:
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Som många säkert har läst i tidigare Alma pågår en översyn av 
Blomsterfondens stadgar. Översynen kommer att ligga till grund 
för en modernisering av föreningens stadgar. Ett förslag på nya 
stadgar kommer att presenteras av Blomsterfondens styrelse under 
vinter/våren 2014 samt beslutas av föreningens medlemmar vid 
2014 års föreningsstämma.

Tidplan:

Oktober - Samrådsmöten hålls med hyresgäster och medlemmar i 
Blomsterfondens fastigheter

Februari/mars – Blomsterfondens styrelse presenterar 
stadgeförslaget i Alma och på webbplats

Maj – Beredning och beslut av nytt stadgeförslag vid 
Blomsterfondens föreningsstämma i maj 2014

 Vill du vara med och påverka detta arbete, gör så här:

1. Skicka in ditt förslag till medlem@blomsterfonden.se och ange  
”stadgeförslag” i rubriken.

 2. Du kan också skriva till: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 
Djursholm. Skriv ”Stadgeförslag” på kuvertet.

 3. Sista dag att lämna synpunkter till styrelsen avseende 
stadgarna är den 15 november 2013.

Modernisering av Blomsterfondens stadgar
Under slutet av augusti skickade vi ut en medlemsundersökning till alla 
medlemmar som vi har e-postadresser till. Syftet med enkäten var att ta 
reda på vad ni tycker om Blomsterfondens verksamhet och service. 

Vi fick ett väldigt bra deltagande och vill rikta ett stort tack till alla er 
som tagit er tiden att svara på dessa frågor som hjälper oss att bli bättre! 
Vi tackar även Berwaldhallen som skänkte oss konsertbiljetter att lotta 
ut bland alla svarande medlemmar. 

I nästa nummer av tidningen kommer vi att skriva mer om detta. Vad 
vi fick för svar, vad vi dragit för slutsatser och på vilket sätt det kommer 
att påverka vårt arbete framgent.

Medlemsundersökning

Ny medlem:
Det finns flera sätt att betala din medlemsavgift till Blomsterfonden. 
Är du ny medlem gör du det enklast via vår hemsida www.blomster-
fonden.se och fyller i medlemsanmälan samt betalar direkt eller 
ber att få ett inbetalningskort hemskickat. Därefter kommer din 
medlemsavgift årligen i form av en medlemsavi som skickas ut varje år 
i januari.
Medlem sedan tidigare:
Är du medlem sedan tidigare gör du det enklast via din årliga 
medlemsavi som skickas ut varje år i januari.
Ett annat enkelt sätt är att ansöka om autogirobetalning. Detta hittar 
du lätt på vår hemsida under ”Om Blomsterfonden/Medlemskap”.

Så här betalar du din medlemsavgift enklast

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Till intresserade medlemmar i Blomsterfonden

Blomsterfondens styrelse kommer under oktober 2013 att cirkulera 
runt på våra olika anläggningar inför kommande styrelsemöten för att 
träffa er hyresgäster och medlemmar och diskutera den modernisering 
av Blomsterfondens stadgar som just nu pågår.

Ett förslag på nya stadgar kommer att presenteras av Blomsterfondens 
styrelse under vinter/våren 2014 samt beslutas av föreningens med-
lemmar vid 2014 års föreningsstämma. 

Medlemmar som är hyresgäster i Blomsterfonden eller medlemmar 
som inte är boende på Blomsterfonden är varmt välkomna till våra tre 
samrådsmöten enligt ovan. 

Vid mer information rörande våra samrådsmöten kontakta; 
Christel Jansson, Insamlings- och kommunikationschef via e-post: 
christel.jansson@blomsterfonden.se eller 08-555 94 525.

Varmt välkomna!

Lennart Francke

Ordförande i Blomsterfondens styrelse

Inbjudan till samrådsmöten mellan Blomsterfondens styrelse och
medlemmar angående föreningens stadgar

Datum:  7 oktober
Tid: 16.00–17.00
Plats: Ringvägen 107 n.b. – Stora Salongen

Datum: 14 oktober
Tid: 16.00–17.00
Plats: Annebodavägen 23-25, Lisebergs äldreboende 
– Stora samlingsalen
Datum: 15 oktober
Tid: 16.00–17.00
Plats: Svalnäs Allé 4B – Stora Salongen

Vänligen anmäl dig senast till:

Ringvägen: 4 oktober via e-post: 
sandra.engblom@blomsterfonden.se eller 08-555 94 801.

Liseberg: 11 oktober via e-post: 
stina.kujula@blomsterfonden.se eller 08-555 94 717.

Svalnäs: 11 oktober via e-post: 
marlen.wedin@blomsterfonden.se eller 08-555 94 545.

OBS! Vårt nya bankgironummer är: BG 902-5305
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Sonja, 77 år, och Bengt, 80 år, bor i Norra Ängby i Bromma och trivs med livet; trädklippning, snöskottning och krämpor till trots.

– Vi har bott här sedan tidigt sextiotal och här kommer vi att vara kvar så länge vi bara kan. Vintertid förbannar vi både mörkret och 
de många trappstegen vi måste ta oss upp- och nedför varje dag men när värmen och ljuset kommer åter är varje ansträngning värd 
besväret. Då sitter vi ute i vår trädgård och bara njuter. Kanhända håller de där jobbiga trapporna oss i form också.

För några år sedan råkade Bengt ut för en allvarlig stroke som tog hårt, men med vård och rehabilitering kom krafterna tillbaka.

– Vi är glada och tacksamma, vi fick all den hjälp vi behövde. Allt fungerade utmärkt, både sjukvården och rehabiliteringen. Det är så 
många duktiga, kompetenta och trevliga människor som sliter i vården och omsorgen för att vi ska ha det bra. 

– Men trots det är det nog en grundförutsättning att man har nära och kära som ställer upp, avslutar Sonja, vi har tack och lov både 
snälla barn och barnbarn som hjälper till och ser om oss så att vi har det bra. Problemet är väl bara att alla inte har det.

Sonja och Bengt Larsson, Bromma

Marie Eriksson, Stockholm – VD för hemtjänstföretaget Famntaget

’’När 
sommaren 
och solen 
kommer, 
glömmer 
man allt 
jobbigt 

rännande
i trappor. 

Då är livet 
härligt igen’’

’’Många äldre 
vet helt enkelt 

inte vart de 
ska vända sig 

med sina 
frågor. Det 
är ett miss-
lyckande 

för det infor-
mations-
samhälle 
vi lever i’’

– Jag upplever att äldre ofta inte vet vart de ska vända sig för att få 
den hjälp de behöver. En utmaning inom äldreomsorgen är att för-
bättra samverkan mellan alla olika involverade runt den äldres behov 
av hjälp (kommun, landsting, anhöriga, boende mm). Jag är också 
rätt säker på att många äldre har svårt att välja bland alla olika val av 
utförare som finns för till exempel hemtjänst.
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Hur är det att bli 
    äldre i Sverige?

Maja Sund, 80år, ÖrebroLilly Engblom, 87 år, Borlänge

– Min svärmor bor på Almagården, en avdelning 
på Blomsterfondens äldreboende Liseberg.

Jag och min man är så nöjda med hur Amilde blir 
omskött, bekräftad och sedd.

Personalen är vänlig, avdelningen är välvårdad och 
maten Amilde får är bra.

Det jag uppskattar mest är att personalen hela 
tiden håller oss underrättade och informerade om 
hur Amilde mår eller vad som behöver ändras och 
eventuellt göras för att min svärmor ska ha det så bra 
det går.

Vill du veta mer om Lisebergs äldreboende, 
kontakta vår verksamhetschef Elisabet Wrame, 
08-555 94 750. för att hon ska må bra.

Anna von Hofsten Liiver, Stockholm –  
anhörig till boende på Liseberg

’’Det där med du gamla 
du fria stämmer nog inte 

så bra på just mig. 
Jag har inte varit ute på 

över en månad nu’’

– Jo tack, jag hankar mig fram ganska bra överlag. Den ena 
dagen är inte värre än den andra. Eller förresten, jo ändå, så här 
på sommaren kan det bli lite tungt när min dotter och barnbarnet 
åker iväg för att ha lite semester.

Maja berättar att i år har det varit svårare än vanligt, värmen har 
varit jobbig i lägenheten och hon har inte kommit ut på över en 
månad. 
– Man vill ju inte vara en gnällspik som bara tänker på sig själv. 
Jag är lyckligt lottad. Jag har mat, kläder och ett fint hem att bo i. 
Jag kan tillochmed unna mig en hutt konjak till Doobidoo om jag 
känner för det.
Men jag förstår inte riktigt hur de får ihop det, de där politikerna. 
Våra barn ska ta ledigt för att ta hand om oss gamlingar men så ska 
de samtidigt jobba mer och längre för att sno ihop pengar till att 
någon annan ska ta hand om oss.
– Men jag var också riktigt usel på matte i skolan. Hon, minister 
Larsson, har säkert ett bättre  huvud än jag. Hon klarar nog galant 
av den ekvationen, hon verkar vara en trevlig och rar person.

– Så länge jag klarar av att bo kvar hemma tycker jag det 
är bra. Jag har långt till butiken men sonen eller barnbarnen 
åker iväg och handlar åt mig. Jag får också hjälp av vänner och 
gamla arbetskamrater. Min läkare har sagt att det är viktigt att 
jag äter tre mål om dagen och ser till att jag får motion, att jag 
rör på mig, håller musklerna igång. 

Lilly menar att det handlar om att prioritera när man blir 
äldre, att välja bort allt det som tar onödigt mycket energi 
och kraft för att i stället satsa på att orka med allt som är 
stimulerande och roligt.

– Jag har en väninna som bara är åttiotre men som behöver 
hemtjänst för att klara sig. De springer ut och in, alltid nya 
människor. Fort ska det gå, de sopar lite mellan mattorna och 
värmer någon matlåda.

– Det är pengarna som styr, och en liten pratstund, en klapp 
på axeln eller en kram är allt för dyra saker för att komma på 
frågan. Lyxkonsumtion, kallas det visst, ha, ha!
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Vi satsar ständigt 
på att utveckla 
våra boendeformer 
och hålla våra 
fastigheter i god 
samklang med 
samtidens behov 
och önskemål
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I Almas juninummer berättade vi om ombyggnationer och nybyggnationer inom Blomsterfondens verk-
samhet. Och hur vi under 2000-talet har investerat i att höja standarden på våra verksamheter i stort. 
Här kommer en sammanställning över Blomsterfondens större investeringar de senaste åtta åren. En del 
av de större investeringarna, som till exempel Kunskapskällan, har möjliggjorts genom riktade gåvor. 

Investeringar på våra senior- och 
äldreboenden under de senaste årenVi satsar ständigt 

på att utveckla 
våra boendeformer 
och hålla våra 
fastigheter i god 
samklang med 
samtidens behov 
och önskemål

Investering      År   Summa inkl.moms

Liseberg-seniorboende/äldreboende  

Loftgångshus, etapp 1     2005/2006      5 479 000 kr

Ombyggnad sjukhem till seniorboende  2006/2007  21 599 000 kr

Ombyggnad Julpsalmen Hus B   2007   34 000 000 kr

Ombyggnad Julpsalmen Hus C   2008   41 000 000 kr

Ombyggnad Julpsalmen Hus D   2010   34 496 000 kr

Ombyggnad Julpsalmen Hus E   2011   38 000 000 kr

Loftgångshus, etapp 2     2012   70 000 000 kr

Svalnäs-seniorboende/äldreboende  

Ombyggnad vinden, Kunskapskällan   2006/2007  22 632 000 kr

Ombyggnad Sennebyhemmet   2006             956 000 kr

Löpande genomför vi också en hel del förbättringsåtgärder på våra boenden för att höja 
tryggheten och säkerheten. Nedan exempel på genomförda investeringar i verksamheten.

Övriga exempel på större investeringar

Investering      År   Summa inkl.moms

Bergvärme Svalnäs     2005   10 692 000 kr

Passersystem Rödabergen    2010             157 000 kr

Passersystem Ringvägen    2011              542 000 kr

Passersystem Svalnäs     2013             514 000 kr

Handikapp entré Rödabergen    2010             263 000 kr

Två nya entréer Ringvägen    2011       1 500 000 kr 

Ventilation Svalnäs     2011        2 000 000 kr

Sopstation Ringvägen     2011               160 000 kr
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Så här går vi tillväga

Under en tremånadersperiod kommer 
vi att nogsamt observera kontakten 
(interaktionen) mellan robotsälen Paro 
och en till flera äldre med demens-
sjukdom samt relatera detta till den 
äldres dagliga välbefinnande. 

Faller projektet väl ut kan robotsälen bli 
en viktig del i demensomsorgen inom 
Blomsterfondens demensboende. 

Paro skänker lugn och trygghet

Vi tror att Robotsälen Paro kan öka 
både välbefinnandet och tryggheten 
för våra demenssjuka äldre genom 
den bekräftelse den äldre instinktivt 
känner. Beröringen av Paro skänker både 
njutning och en känsla av närhet och 
omvårdnad.

För att lugn-och-ro-systemet ska akti-
veras via oxytocinet krävs bara lätta 
strykningar med den egna handen som 
väcker hudens beröringsreceptorer.

I den icke verbala kommunikationen 
mellan människor, eller i detta fall 
robotsälen Paro, upplever vi ofta känslor 
som närvaro, öppenhet och tillit.

Alma-redaktionen kommer att berätta 
vidare i marsnumret 2014 om projektets 
resultat. 

Vem är Paro?

Paro är en social robot i form av en 
sälunge. Den är liten söt och gullig, 
svarar på beröring och tal genom att röra 
sig och och ge ifrån sig ljud. 

Paro har en positiv effekt på människor 

Blomsterfonden startar under 

hösten ett demensprojekt med 

syfte att öka välbefinnandet 

för demenssjuka äldre 

genom kontakt med 

robotsälen Paro. 

Projektet kommer att 

genomföras på tre av 

Blomsterfondens äldreboenden 

och demensavdelningar. 

N y t t  d e m e n s p r o j e k t  p å  B l o m s t e r f o n d e n

Trevligt sälskap

som lider av ångest, oro, demens eller 
sensomotoriska och autistiska störningar. 
Paro har dessutom visat sig lämplig för 
barn som har ADHD samt för barn 
som vistas i sjukhusmiljö under längre 
perioder. 

Sociala robotar hjälper särskilt personer 
som hotas i sin kommunikation och 
interaktion genom att reagera och kom-
municera. 

Vid sinnesstimulering (snozelen) hos gravt 
handikappade har Paro visat sig minska 
sensorisk deprivation.

Ett stort tack för bidraget!

Med hjälp av ett bidrag på 200 000 kr 
från Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 
blir nu projektet möjligt. Blomsterfonden 
vill rikta ett stort tack till stiftelsen som 
gjort detta projekt möjligt!
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Aremyr Gun. Kontakten mellan en Sälrobot (Paro), och en taktil värmekatt och 
personer med en demenssjukdom (2005), Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Ivarsson Emma. Robotsälen Paro i demensvården (2010), Lindköpings Universitet, 
magisteruppsats.

The New York Times, artikel författad av Amy Hamron, juli 2010 
http://www.nytimes.com/2010/07/05/science/05robot.html?_r=2&pagewanted=1

The Wall Street Journal, artikel författad av Anne Tergesen och Miko Inada, juni 
2010http://online.wsj.com/article/SB100014240527487044635045753010518449372
76.html?KEYWORDS=paro

www.ipps.se – försäljningsrätten på robotsälen Paro i Sverige

Är du intresserad av 

att veta mer om den 

sociala sälroboten Paro 

så finns det information 

om denna att hämta 

på internet och i en del 

universitetsuppsatser:

•
•
•
•

•



22  Blomsterfonden

det inte alltid är lätt att få de äldre att börja måla. De är för 
självkritiska och har ett stort bekräftelsebehov. Ställer frågor 
som ”Blir det bra?” i samband med sina målningar. Konst ska 
vara vackert, tycker de, och slår ned på sina egna resultat om 
det inte blir som de tänkt sig. De flesta domineras av känslan 
att de inte kan. 

Visst är det barnsligt men kul ändå

För att motverka detta har Sanna börjat ge sina boende 
färgläggningsuppgifter i stället för ett tomt ark papper. Vissa 
boende kan visserligen känna att det är lite barnsligt, men de 
allra flesta tar sig an uppgiften mer engagerat än tidigare. De 
känner att det är en uppgift de klarar av, till skillnad från att 
skapa en hel målning från början. 

Katris erfarenheter med barnen är en annan. För barnen 
är konsten, målningen, en viktig del i den ordlösa 
kommunikationen. Via konsten, speciellt i åldrarna 11-13, 

Barn och gamla som möts i konsten kan både motverka 
depression, öka livskvaliteten och öva motoriken hos de äldre. 
Det slår Sanna Rosén och Katri Vähäverkkomäki fast i sina 
studier till konstpedagoger. 

Blomsterfondens Sanna Rosén, arbetsterapeut på Tallgårdens 
äldreboende, har under våren studerat till konstpedagog vid 
sidan om arbetet. Tillsammans med Katri Vähäverkkomäki, 
bildlärare på svensk-finska skolan, har hon genomfört 
en studie om vad som händer med skapandet när man 
sammanför gamla och unga.

Sanna och Katris syfte var att låta barnen och de            äldre 
mötas i konsten. Barn och äldre tar sig an konst på olika sätt. 
Medan barnen strävar efter fantasirikedom och identitet, får 
de äldre prestationsångest. Blir det inte fint, får det vara. 

Sanna har lång erfarenhet av konst tillsammans med äldre, 
senast i sitt arbete som arbetsterapeut. Det har visat sig att 

När barn och gamla möts i 
konsten händer positiva saker

Tänk vilken kraft det finns i penslar och
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– Får jag låna din gula? 

Vill du kanske ha min rosa?

tar eleverna chansen att uttrycka sin identitet. När barnen 
målade färgläggningsbilderna brydde de sig inte så mycket 
om, om de målade utanför linjerna, i stället fokuserade de på 
att på olika sätt illustrera sina respektive personligheter, ex. 
genom komiska inslag, detaljrikedom eller nationsflaggor.

I sin studie har Katri och Sanna ämnat sammanföra barnen 
och de äldre för att se vad som händer när de får måla 
tillsammans. Tallgårdens matsal fick utgöra utrymmet för 
träffen. 

Ganska snart sprack fasaderna

Första träffen skedde en skärtorsdag i mars. När de båda 
generationerna möttes, slog blygheten till först. Både bland 
barnen och bland våra boende. Men snart sprack fasaderna. 
Man satte sig, hälsade på varandra. Sträckte sig efter penslar, 
efter färger, efter de ifyllbara motiven. Och lånade färger av 
varandra. Det var den första antydan till dialog. ”Får jag låna 
din gula? Vill du ha en rosa?”. 

I takt med att tiden gick, blev barnen och de äldre mer 
bekväma med varandra. En av våra boende med finska som 
modersmål blev förtjust över att barnen kunde prata finska 
vilket ledde till ett långt samtal. En annan boende är gammal 

folkskolelärare, hon ville inte måla, men ville gärna umgås 
med barnen. Hon gick genast in i rollen som lärarinna och 
tillbaka till sitt gamla jag.

Sammantaget var allt väldigt lyckat

Tillsammans målade barnen och de äldre flera bilder, men 
som väntat var det flera äldre som inte ville måla eftersom 
de tyckte att de inte kunde rita. Men när barnen började 
måla, blev det naturligt att även de målade. Det blev en 
gemensam social aktivitet som lockade fler att delta. Av de 
äldre var det flera som fann energi för skapande, något de 
haft svårt för innan.

Sammantaget var aktiviteten mycket lyckad. Det märktes att 
barnen och de äldre tyckte om att träffas och inspirerades 
av varandra. Ett aktivt deltagande i aktiviteter förhöjer 
livskvaliteten. Forskning visar ett samband mellan förhöjd 
livskvalitet och minskad risk för depression, som ofta 
inträffar hos personer med demenssjukdom. 

Barnen reflekterade mycket i efterhand om äldre människor 
i allmänhet. De pratade med varandra och kom fram till att 
gamlingar faktiskt ofta är roliga och har skojiga historier att 
berätta.

färg!Tänk vilken kraft det finns i penslar och

TEXT & FOTO: Lovisa Sandberg



24  Blomsterfonden

OBS!Information om hjälptjänster till äldre:

Blomsterfondens verksamhet för hem och vård åt äldre startade redan 1921 
och utvecklas för varje år som går.

Våra seniorboenden 
består av vanliga hyresrätter för personer över 60 år.

Dessa finns på fem adresser i Storstockholm; Körsbärsvägen 
(Östermalm), Liseberg (Älvsjö), Ringvägen (Södermalm), Röda bergen 
(Norrmalm) och Svalnäs (Djursholm).

Du har tillgång till en mängd olika saker som; samlingslokal, 
gästlägenhet, bibliotek, gröna uteplatser och på vissa adresser finns 
även gym, restaurang och pool. Bovärd och värdinna finns på varje 
anläggning och den sociala verksamheten är omfattande. 

Medlemskap är en förutsättning för att få ställa sig i denna bostadskö.

Vår hemtjänst
är biståndsbedömd och finns i Täby kommun samt i våra egna 
seniorboenden i Stockholms stad. Vi erbjuder även privat bekostat 
”husarbete” med möjlighet till RUT-avdrag.

Vårt gästhem
finns på Svalnäs där alla gäster bor i egna lägenheter och betalar själv 
för vårdinsatser och service enligt olika insatsnivåer. Som boende på 
gästhemmet har du tillgång till alla de faciliteter Svalnäs erbjuder.Inget 
biståndsbeslut behövs från kommunen.

Våra äldreboenden (Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende) 
erbjuder trygghet, värme och glädje efter dina individuella behov, 
önskemål och livsstil.

Vi utarbetar en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig 
och dina anhöriga för att kunna fånga just dina unika behov. 
Du får en egen omsorgsansvarig sjuksköterska och en kontaktman 
vid inflyttningen.

För att flytta in på Blomsterfondens äldreboenden krävs att du är 
beviljad bistånd för plats på äldreboende. Detta ansöker du om i 
kommunen där du bor.

Våra äldreboenden finns i Älvsjö (Liseberg) och i Djursholm (Svalnäs). 
Vi driver även Tallgårdens äldreboende i Enebyberg på uppdrag av 
Danderyds kommun.

Så här ser Blomsterfondens egna boendeformer och tjänster ut:

Om du vill hitta bra tips till hjälptjänster för äldre gå in på  www.blomsterfonden.se så kan du läsa om vad Blomsterfonden kan 
hjälpa dig med. Eller prova någon av nedstående länkar som har mycket matnyttig information för äldre:

• http://seniorval.se/

• http://teknikforaldre.se/botestet

• http://www.bostadscenter.se/

• http://www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/Fallolyckor/

• http://www.dinsakerhet.se/Global/pdf/Aldre/pv09004_aldre_och_bilkorning%5b1%5d.pdf?epslanguage=sv

• http://www.hi.se/

• http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Smarta-ting/-/Valkommen-till-Smarta-ting/Smarta-ting--enkla-hjalpmedel-i-hemmet/

• http://smartaprodukter.aldreomsorgsbloggen.se/
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OBS! Du kan bidra - till en meningsfull dag

Blomsterfondens uppdrag är att ge hem och vård åt äldre. Men ett hem är så 
mycket mer än bara tak över huvudet. Det är vårt ansvar att se till att de som 
bor hos oss har möjlighet att få uppleva sina dagar som meningsfulla. Hos oss 
ska ett boende vara ett hem, inte en institution.

Meningsfullhet är individuellt. Därför finns det inget lätt recept för oss för att skapa 
meningsfullhet i varje individs liv. Men vi kan skapa förutsättningar.  Till det   
behöver vi din hjälp. Därför samlar vi in gåvor till vår kampanj ”En meningsfull dag”. 

Dina gåvor kommer gå till inredning i våra äldre- och seniorboenden, till aktiviteter 
för de boende samt inköp av hjälpmedel och inköp av föremål som främjar trivsel. En 
komplett önskelista ligger på vår hemsida, www.blomsterfonden.se/enmeningsfulldag.

Ge en gåva på följande sätt:
• Sätt in din gåva på plusgiro: 90 25 30-5, märk talongen med ”meningsfull dag”.
• SMS:a ordet ”meningsfull50”  eller ”meningsfull100”  till telefonnummer 72980 

för att skänka 50 eller 100 kronor via din mobiltelefon.
• Gå in på vår hemsida, www.blomsterfonden.se/geengava och skänk valfritt 

belopp via betalkort till ändamålet ”En meningsfull dag”.

Ett stort tack från oss på Blomsterfonden!

Hjälp oss att skapa:

• Hemlika  och trivsamma miljöer
• Platser för samhörighet och för att umgås
• Aktiviteter som stimulerar till social samvaro.
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Blomsterfondens VD, Ulf Thörnevik, vid mikrofonen i debattagen, 
flankerad av  bland andra Alexandra Charles och Solveig Ternström

Att vara en röst 
för alla äldre 
i samhället är 
viktigt. Därför var
Blomsterfonden
med i Almedalen

Många var det som ville testa hur det kunde vara att vara sjuksyster förr i tiden.

Blomsterfonden är en ideell förening som anser att 
det är viktigt att se till alla äldres bästa, inte enbart till 
våra egna boende och medlemmar.

Därför fanns vi på plats under Almedalsveckan för att 
väcka debatt och sprida information  om att träning 
för äldre är av yttersta vikt i ett land där befolkningen 
blir allt äldre för varje dag som går. Snart lever vi alla till 
hundra och då behöver vi också ha kraft och hälsa att 
kunna njuta och ta tillvara på den extratid vi får. 

Ges vi inte möjligheten att träna och hålla oss 
friska blir vi allt för tidigt både vårdkrävande och 
kostnadstyngande för samhället -  helt i onödan.

Detta vill vi att makthavare och politiker ska förstå och 
göra något åt. 

Äldrepower to the people!
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Fransyskan Delphine imponerades av Äldrepower-projektet vid sitt 
besök hos  Blomsterfonden. Kul, tycker vi förstås. Träning för äldre är 
en fråga som sträcker sig över alla geografiska gränser!

Alla åldrar gillar Äldrepower! Dessa två Visby-killar kikade 
förbi Blomsterfondens monter och ville ha varsin t-shirt. 
”Absolut”, sa VD Ulf Thörnevik. Snyggt!

- Jag hejar på Äldrepower, sa Eva Frunk Lind, jag tror på det här!

Eva Frunk Lind, förvaltningschef för Äldreförvaltningen i Stockholms 
stad, tillsammans med sin kommunikationschef Carl Smitterberg, lät 
meddela att de tycker Äldrepower är ett bra intitiativ. 

Fint besök - SPFs ordförande för Gotlandsdistriktet, Bengt Lidström.

Eva Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholms stad 
samt suppleant i Blomsterfondens styrelse passade på att titta 
in i vår monter mellan de politiska uppdragen  för  en diskussion 
med Blomsterfondens vård- och omsorgschef Christel Haglund.
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FRÅGA JURISTEN

Anna Ek från Beckmans juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar över skriv till oss 
på Alma. Märk ditt brev med ” Fråga juristen”. 

Vår e-postadress och postadress hittar du i redaktionsrutan i början av tidningen..

Hej Alma!

Nu har jag skrivit mitt testamente och var ska man registrera det och hur gör 
man?

Bästa hälsningar
Sven

Hej Sven!

Vad bra att du har skrivit ett testamente, det tycker jag att alla ska göra. 
Tyvärr finns det inte längre något forum för att registrera testamenten i Sverige. 
Jag tror att det är många testamenten som aldrig hittas efter en avliden och det 
är ju ett problem. 
Man har ofta förvarat testamentet i bankfacket men nu avvecklar många 
banker bankfacken. Istället kan man vända sig till andra  privata aktörer bl a 
begravningsbyråer som åtar sig att både förvara och bevaka testamenten mot en 
engångssumma.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Hej Alma!

Min man gick bort för femton år sedan och vi hade ett inbördestestamente där 
några utvalda syskonbarn skulle ärva efter oss båda.
Efter  min mans bortgång har syskonbarnen inte brytt sig ett dugg om mig och 
vissa av dem kom inte ens till min makes begravning. 
Förra veckan ringde min mans  brorsdotter och ville komma på besök, väl hemma 
hos mig gick hon omkring och snokade, det var ganska obehagligt. 
Nu vill jag inte att någon av dem skall ha någonting. Hur gör jag då?

Hälsningar 
Ingegerd

Hej Ingegerd och tack för ditt brev!

Utifrån ditt brev förmodar jag att ni inte har några gemensamma barn. 
Om du och din make enbart hade giftorättsgods är hälften av det du har med fri 
förfoganderätt efter din make om inget annat är angivet i testamentet. 
Fri förfoganderätt innebär att du får i stort sett göra vad du vill så länge du lever 
men du har inte rätt att skriva testamente beträffande den delen. 
Den andra hälften är din andel enligt bodelning och du kan så länge du lever 
skriva ett nytt testamente avseende din andel.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Det är qigongträning på Blomster-
fonden på Röda Berget. 

Varje onsdagsmorgon träffas fem till tio 
glada utövare i matsalen för att träna 
under ledning av Anita Wikman som 
har bott här i snart fem år och har lett 
kurser i tre. 

Qigong är en gammal kinesisk 
träningsform som anses vara minst 
tretusen år gammal. Qi betyder luft 
samt livsenergi och gong träning 
eller övning, så qigong kan ses som 
andningsövningar eller träning i att 
öka sin livsenergi. Enligt kinesisk 
filosofi och medicin så cirkulerar qi i 
allt levande.

Anita Wikman har tränat qigong sedan 
1991 då hon var arbetsterapeut vid 
Ersta Diakoni i Stortorp. Där tog 
hon hand om och ledde kurser i 
qigong för cancerpatienter och de som 
hade genomgått bypassoperationer.  
Anita Wikman berättar att vid Ersta 
Diakoni anser man att qigong har en 
läkande förmåga och är viktigt vid 
rehabiliteringen.

Den lugna musiken strömmar ut ur 
bandspelaren och dagens träning har 
börjat. Först skall kroppen syresättas. 
Andningen är viktig vid qigong, lugna 
djupa andetag. Många av övningarna 
är namngivna efter djur såsom trana, 
björn, apa och tiger. Det märks att 
djuret verkligen har inspirerat till 
övningen: tranan som spretar med sina 
vingar eller tigern som vässar klorna 
i barken. Rörelserna utförs långsamt 
vilket är karakteristiskt för qigong. 

Det är bättre att träna lite och ofta än 
mycket och sällan. Anita Wikman själv 
tränar 20 minuter om dagen. Hon gör 
det helst utomhus utom vid snö och 
blåst.

Tranan breder ut sina vingar
TEXT: Katarina Nordström   FOTO: Kenneth Karlsson
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– Jag längtar efter qigongträningen när 
jag inte har gjort det på några dagar säger 
hon.

Hon är liten och nätt och solbränd där 
hon sitter i ett linne och ett par svarta 
träningsbyxor och det är inte förvånande 
när hon säger att hon mår bättre sedan 
hon började med qigong och att det leder 
till bättre ork och att man blir smidigare 
och får bättre hållning.

Anita Wikman tycker qigong är bra 
träning för äldre eftersom den är 
mjuk och försiktig. Det är också bra 
balansträning vilket gör att man inte 
ramlar så lätt.

– I Kina ser man många äldre som står 
i parkerna och tränar säger hon leende 
medan hon drar handen genom sitt 
blonda, korta, spretiga hår.

Lärarens favoritövning är med på 
träningen, den ösande tranan. Den är 
bra för att man måste både böja sig och 
sträcka på kroppen ordentligt samt träna 
balansen säger Anita Wikman. Men det 
blir lite vingligt när alla skall stå på ett 
ben.

Stämningen i rummet är gemytlig. 
Emellanåt utförs övningarna under 
tystnad där deltagarna är koncentrerade 
för att sedan börja skratta och skoja.

Det som leder till mest skratt är när 
utfallsövningen görs. Alla börjar hoppa 
mot någon och skrika vilket skall ta bort 
aggressioner. Det verkar fungera med 
tanke på alla glada miner. 

Efter några lätta avslappnings- och 
andningsövningar tonar musiken ut 
och passet är slut för den här gången. 
Alla tackar varann för en skön och rolig 
början på dagen innan de ger sig ut på 
nya äventyr.

Tranan breder ut sina vingar

Här gör Anita Wikman övningen ”Tranan breder ut sina vingar”. 

– Qigongträning är 
bra för balansen. 

I Kina ser man 
många äldre som 
tränar i parkerna. 

Året om.

TEXT: Katarina Nordström   FOTO: Kenneth Karlsson
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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 2/2013
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Bibbi Lundström, Bromma
Heléne Rydberg, Norsborg

Karl-Henrik Jarenius, Älvsjö
Gun von Berlepsch, Stockholm

Grattis!
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_Korsord

Korsordstävling nr 3/2013
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 3/2013  ska vara oss tillhanda senast den  31. 12. 2013. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Hur vill du leva 
på gamla dar?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNIN

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Har du författardrömmar du inte gjort något av? Ta då chansen att bli nästa krönikör i Alma efter 

Gunnar Sandstedt. Kom igång och skriv en krönika till Alma-redaktionen redan idag!

Krönikan ska innehålla ca 3 800 tecken och ha ett passande ”jultema” för vårt kommande november-

nummer. Det publicerade bidraget belönas med två biljetter till Berwaldhallen.

Mejla eller skicka in din krönika till Alma-redaktionen: alma@blomsterfonden.se eller skriv till: 

Blomsterfonden, ”Att: Almaredaktionen”, Box 114, 182 05 Djursholm.

Kauko Lindstedt
–  Då har vi flyttat till vårt 
sommarställe i skärgården. Långt 
från obekväma trappor, trafik och 
trängsel. Min sambo, frisk luft, 
mask och ett metspö är allt jag 
behöver.

Catarina Lundbäck
–  Jag vill bo på varmare bredd-
grader. Sverige är så ruggigt på 
vintern. Halt och svårt att ta sig ut 
när man blir äldre.        

Magnus Nordström / Medlem i Blomsterfonden

Vi hade tagit flyget till Gatwick, fortsatt med tåg 
och slutligen buss söderut genom gröna landskap 
för att ta oss till vår utgångspunkt på den engelska 
västkusten. 

Vi startade vårt vandringsäventyr längs den 
cornwallska kustremsan i Padstow, ett litet 
pittoreskt samhälle med skränande måsar och 
fiskebåtar som vaggar in och ut i bukten i takt med 
flod och ebb.
– Vädergudarna är med oss, sa min fru Carina när 
vi gav oss iväg den första morgonen för att hitta en 
början på den utmärkta vandringsled som löper i 
stort sett runt hela södra delen av England.

Alla våra förväntningar infriades, det blev en 
underbar vandring i fantastisk natur med doften 
från havet ständigt i näsborrarna. 

Vår vandringsstig löpte genom djupa dalar och 
över hisnande berg som stupade rätt mot de 
rytande vågorna hundra meter längre ned. 

Vi gick genom hagar, skogar och snår och mötte 
kor, tjurar, får, bässar och till och med vildhästar 
på vår vandring. Vi såg sälar som dök och pilade 
om varandra i vikarna, delfiner som hoppade 
och lekte ute till havs och rovfåglar som hovrade 
blickstilla i skyn på jakt efter byte. Vår bästa 
vandring någonsin.

Efter fyra timmars knallande, den tredje dagen, 
tog vi oss med stor möda och mycket besvär 
ned i en djup dalgång med en liten porlande 
bäck. Vid bäcken stod en lång rödhårig kvinna i 
femtioårsåldern med runda glasögon och på en 
sten satt en liten skinntorr flintskallig man,75+, 
och plirade med svetten glittrande i pannan.

– Vilken tur att ni kom, utbrast kvinnan och 
presenterade både sig själv och mannen i samma 
andetag: Dorothy och Malcolm från Australien. 
Kan du hjälpa mig att få upp min man där? sa hon 
och pekade mot en smal stig som gick käpprakt 
mot toppen längs den branta bergssidan. 

– Jössesjävlar, tänkte jag, hur ska jag få upp 
gubben i det motlutet? – men javisst såklart, sa jag 
artigt, det ska nog gå bra.

Sedan följde en enochenhalvtimmes kamp mot 
elementen (berget och Malcolm), jag skuffade, 
slet och drog, tog av mig livremmen och gjorde 
om den till ett slags hållänk mellan oss, jag 
svettades, svor inom mig och förbannade alla 
australiensare på denna jord, inklusive kängurur 
och andra djur ner till minsta lilla spindel.

Väl uppe fortsatte Carina och jag direkt, vi 
hade långt kvar till vårt övernattningsställe mitt 
”in the middle of nowhere” och var rejält efter 
tidtabellen.

Vårt mål för dagen visade sig vara ett trivsamt 
bed&breakfast-rum hemma hos en smått 
fantastisk äldre dam. Vi serverades cottage pie, 
smulkaka med vaniljsås, sherry och satt länge 
och diskuterade livet, döden och alla de svenska 
deckarförfattarna som trängdes i hennes bokhylla.

– Jag har ett rum till, sa vår värdinna, det 
kommer ett annat par, de ringde tidigare idag och 
meddelade att de blir sena.

Vid ettsnåret vaknade jag av att Carina satt 
käpprak i sängen; med pekfingret över läpparna 
viskväste hon: –  Sssccchhhh, hör du vad det 
låter, är det är någon som försöker ta sig in? 

Dunk – dunk, dunk! Dunk – dunk, dunk! 

Oljudet fortsatte i det oändliga, det tog aldrig 
slut, det klingade och skallrade hejvilt om den 
antika spegeln med kristallprismor som hängde på 
väggen.

Nästa morgon, på väg till frukost, öppnas dörren 
till grannrummet och ut kliver en brett leende 
Dorothy tätt följd av en lätt sliten Malcolm. 

– Good morning guys, nice seeing you again! 

Carina får ett tokskrattanfall (ett sådant där när 
man aldrig kan sluta) och fnisshulkar till mig: 

– Och honom baxade du, med livet som insats, 
hela vägen upp till himlen och så visar sig 
gubbtjyven vara både en entusiastisk och ytterst 
uthållig bergsbestigare. 

– Hi hi hi, ha ha!!!! Ja, där ser man, i de lugnaste 
bäckar ...

Alexander Holmström
– I egen lägenhet i europeisk 
huvudstad där man kan njuta 
av bred service, integrering och 
mix av olika generationer samt ett 
utmärkt  idrotts- och kulturutbud. 
Allt tillsammans med min 
blivande fru såklart.

Sssscchhh! Är det någon som försöker ta sig in?

Vill du bli krönikör i Alma?


