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”Alla kan bidra till att äldre får ett bra liv”  

Från Karl XIV Johan till Victoria
Se Bernadotterna i svart och vitt

Gymnastiken 
håller oss unga 
på Körsbärsvägen
Sid.12–13

Morfar 
en möjlig 

Marlon 
 Brando?

Josef gjorde filmstjärna av farsan. Sid. 6–7

Många 
intressanta 
aktiviteter 
väntar 
i höst
Kryssa för i almanackan. Sid. 5

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 31 • September 2010

När är det dags att börja tänka på Blomsterfonden? Läs vad vår nya styrelseordförande tycker. Sid.12–13



 Blomsterfonden  3

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

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin, som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi erbjuder seniorboende, 
med en omfattande social verksamhet som stöd. 
Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag finns det 19 100 medlemmar i 
Blomsterfonden.

ALMA

Styrelseordförande
Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

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

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

Ansvarig utgivare
Christel Jansson
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När är det dags att ta tag i sin framtid?

I detta tidiga höstnummer av Alma tittar vi lite närmare på hur de yngre 
generationerna ser på de äldre och sin egen kommande ålderdom. 
Många barn och ungdomar passerar dagligen genom våra anläggningar för att 
hälsa på sin mormor, morfar, farmor eller farfar. Det kan vara korta spontana 
besök på vardagar eller längre stunder på helgen för att äta en gemensam lunch 
i lugn och ro i någon av våra restauranger på Liseberg eller Svalnäs.

Blomsterfonden är en ideell förening som är öppen för alla som delar vår tanke 
med att äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande 
personer. Som medlem får du också, om du vill, ansluta dig till vår interna 
bostadskö. Antalet medlemmar i föreningen har ökat kraftigt de senaste åren 
och många av de nya medlemmarna blir allt yngre och yngre.

Ett exempel är medlemmen Angelina, 19 år, som också anslutit sig till 
Blomsterfonden. Hon säger till DN den 13 augusti: ”Varför inte ? Jag kommer 
att behöva ett bra boende i framtiden.”

Barns syn på äldre människor kan ibland både chocka och få oss att skratta. 
Några exempel finns i detta nummer under ”Snabbfrågan” där barn funderar 
över vad äldre gör för något på dagarna.

Jag kommer själv allför väl ihåg vad min son Nils, som då 
var fem år, svarade när en bekant till mig frågade honom om
vad pappa hade gjort på jobbet när Nils fått följa med mig 
till kontoret en dag.

”Först spelade pappa på datorn. Sen fikade vi med tanterna. 
Och så åt vi mat. Pappa spelade mer dator och sen fikade vi 
en gång till med samma tanter. Sen åkte vi hem till mamma.

Finns att köpa på Apoteket

Känd kvalitet
skyddar huden effektivt

Cavilon™

CavilonTM No Sting är en alkoholfri vätska som, när den 
appliceras på huden, snabbt torkar och bildar en transparent 
skyddande film. CavilonTM finns även som kräm och skyddar 
effektivt huden mot fukt som t ex läckande urin och övriga 
kroppsvätskor i upp till 72 timmar.

CavilonTM kan användas till flera indikationer, förebygga 
hudskador samt skydda skadad och ömtålig hud.

www.cavilon.se

Cavilon™ No Sting - hudbarriärfilmApoteket  
art nr

3M  
art nr Produkt Storlek

Cavilon No Sting

262188 3343E Applikator 1 ml

262196 3345E Applikator 3 ml

262204 3346P Spray 28 ml

Cavilon Barrier Cream

203637 3392E Tub 92 g

3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, Tel 08-92 21 00, Fax 08-92 22 89
Produktinformation 3mhalsovard@mmm.com
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En viktig uppgift för en styrelse är att dra upp riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas. 
För att kunna göra detta på ett tillfredställande sätt är det av vikt att styrelsen har en 
sammansättning med rätt kompetens. Här är ett förslag:

•	 Två	representanter	för	de	boende	och	en	representant	för	personalen.	Erfarenhet	av	att		
 bo och arbeta i Blomsterfonden ger styrelsen information om vad som kan förbättras i  
 boendet i Blomsterfonden.

•	 Två	experter	på	äldreomsorg	ger	styrelsen	information	om	åtgärder,	som	kan	förbättra		
 den psykiska och kroppsliga hälsan samt hålla styrelsen a jour om vad som händer inom  
 området äldreomsorg. 

•	 En	jurist,	en	läkare	och	en	civilekonom	samt	VD	är	övriga	ledamöter	i	styrelsen.

Med en sådan sammansättning av styrelsen blir Blomsterfonden ett bra äldreboende.

Med hälsningar

Bertil Palerius

Hej!

Tack	för	bra	åsikter.	Vi	tar	med	oss	dessa	när	vi	nu	startar	fas	två	i	stadgeöversynen.	Du	kan	
läsa mer om denna på sidorna 12 och 13, där vår nya styrelseordförande Lennart Francke 
intervjuas.

Med vänlig hälsning

Ulf Thörnevik, VD

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!

Sammansättning av Blomsterfondens styrelse

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).

Som tack för ett gott samarbete under det senaste årets alzheimer caféer, 
skänkte Röda korset (Djursholmskretsen) en demensdocka till Senneby-
hemmet på Svalnäs. Dockan hade försetts med specialstickade kläder. 

En demensdocka har dokumenterad effekt hos personer med demens-
sjukdom, den bidrar till att personen känner trygghet och minskar utåt-
agerarat handlande.

Ett stort tack för denna otroligt uppskattade gåva!

Lilly Samuelsson 
håller i demensdockan 
som skänkts till 
Sennebyhemmet av 
Röda korset, 
Djursholmskretsen.

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

29 september-1 oktober 2010, 
Stockholmsmässan i Älvsjö.

Basar på Svalnäs
Lördagen den 13 november kl. 10.00 - 
15.00 är det dags för basar på Svalnäs. 
Adress: Svalnäs Allé 6 B. Kom och 
fynda!

Höstbasar på Ringvägen
Lördagen den 27 november kl. 10.00 – 
15.00 inträffar den stora höstbasaren på 
Ringvägen. Kaffeservering, lotteri och 
möjlighet till fynd! 
Adress: Ringvägen 107 A.

Demensdocka som tack för bra och givande samarbete

Massage på Lisebergs äldreboende
Under 2010 har 25 medarbetare utbildats i hand, 
fot- och ryggmassage på Lisebergs äldreboende. Det 
innebär att alla medarbetare utom sex stycken kan ge de 
boende sådan massage. Utbildningen har letts av Marja 
Rantanen, arbetsterapeut och Eva-Lena Sjölund-Birgne, 
aktivitetsledare.

Webbaserad handbok för anhörigvårdare
I samband med Anhörigriksdagen i Varberg, lanserades den 
webbaserade handboken för anhörigvårdare som Anhörigas 
riksförbund står bakom. 
Länk: http://handbok.ahrisverige.se/Forms/User/ViewText.aspx. 

Seniordag i Mörby centrum
För tredje året i rad, den 9 november, 
arrangeras en seniordag i Mörby 
centrum (butiksplanet). Dagen är till för 
att seniorer ska kunna få en uppfattning 
om tjänster och produkter som kan vara 
nyttiga. Även underhållning kommer 
anordnas. Seniordagen öppnar klockan 
10.00.

Många intressanta aktiviteter väntar dig under hösten. 
Här är några att skriva in i almanackan. 

Smått&Gott
Vi får ständigt in frågor som berör 
vår verksamhetoch medlemskap i 
Blomsterfonden. Här får du svar på 
några av de vanligaste:

Måste man vara skriven i Sverige för att 
vara medlem?

Nej, det behöver du inte. Huvudsaken 
är att vi har din korrekta adress, så våra 
medlemsbrev går fram till dig.

Finns det tillgång till läkare och 
vårdpersonal?

Nej, det finns inte läkare eller sjuksköterskor. 
Som hyresgäst vänder du dig även 
fortsättningsvis till din vanliga husläkare. 
Finns det behov kan värdinnan hjälpa dig 
med att ta kontakt med vården.
På våra blomstergårdar finns det tillgång till 
hemtjänst som du antingen kan betala privat, 
eller beviljas genom kontakt med kommunens 
biståndshandläggare.

Köper man in sig som i en bostadsrätt?

Nej, det gör du inte. Blomsterfondens 
seniorboende består av hyresrätter.

Får jag behålla min kötid om jag ändrar 
mina önskemål?

Ja, det får du.

Finns det restaurang i seniorboendet?

Ja, på två av våra blomstergårdar, Svalnäs och 
Liseberg. Blomsterfonden bedriver restaurang 
där det finns lokaler som passar och 
kundunderlag. De anläggningar som inte har 
en restaurang som drivs av Blomsterfonden, 
ligger så pass centralt i Stockholm att det 
finns flertalet restauranger i närheten.

 Om du inte längre har ork att laga mat 
kan du även köpa till en matlåda från vår 
hemtjänst, vilket klassas som husarbete och 
således kvalificeras för rut-avdrag.

 Om du har kontakt med biståndsbedömare 
på kommunen och är beviljad hemtjänst kan 
du be att få matlåda hem, då kan du även 
välja Blomsterfondens hemtjänst om du 
önskar.

 

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

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

Mycket lugnt område med bra 
vandringsmöjligheter.

Uthyres per månad för 12 000 kronor.

Ring 070-6547140 för mer information.

Hyr radhus på 
södra Gran Canaria

Många av Almas läsare har efterfrågat en ”fråga doktorn-spalt” i tidningen. Nu skickar vi frågan vidare till våra medlemmar. Finns det en 
läkare bland er som på ideell basis vill ta sig an en sådan uppgift och bli vår egen ”husläkare”? Är du intresserad, kontakta Christel Jansson 
på 08-555 94 525 eller per e-post: christel.jansson@blomsterfonden.se.

Hallå, hallå - finns det någon läkare ombord?

Årets medlemsavier kan bli försenade.
På grund av att vi under hösten byter medlemssystem kan 
medlemsavierna för 2011 bli försenade. De kommer senast i 
januari nästa år. Vi hoppas att detta inte ställer till några besvär 
och att ni har överseende med detta.

Nu är det möjligt för dig att betala din medlemsavgift 
via autogiro. Det innebär att din årliga medlemsavgift till 
Blomsterfonden automatiskt dras från ditt konto. Du kan när 
som helst sluta betala via autogiro, genom att meddela oss. 
Summan dras den sista bankdagen i december, förutsatt att 
medlemsaviseringen inte blir försenad (då dras summan den sista 
bankdagen i januari).Vill du beställa en medgivandeblankett, så 
kan du ringa till vår växel, 08-555 94 500. Du hittar den även 
under www.blomsterfonden.se/alma.

Betala medlemsavgiften via autogiro.
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Morfar. En möjlig 
Marlon Brando?

Skulle din pappa eller mamma 

få en huvudroll i din film? 

Eller skulle du kanske hellre 

sprida lite stjärnglans över 

morfar eller mormor?

Vi ställde frågan till några unga 

människor. Svaren kan du läsa 

här bredvid.

Står de äldre ensamma, overk-

samma och uttråkade i dagens 

Sverige, eller tar de unga till 

vara på deras kunskaper, talang 

och erfarenhet ? Är det för stora 

klyftor mellan generationerna, 

skäms vi till och med en gnutta 

över vårt upphov ibland?

En som inte är rädd för att lyfta 

fram familjen är Josef Fares, 

filmregissör, manusförfattare och 

skådespelare med filmer som 

Jalla Jalla, Kopps, Zozo, Leo och 

nu senast Farsan på meritlistan. 

Alla minns vi med vilken kärlek 

och befriande humor Josef 

använde sin familj i debutfilmen 

Jalla Jalla. En kärlek som fick 

biopubliken att både mysa av 

välbehag och fundera över sin 

egen relation till de äldre.

Man kan undra över hur stor 

inverkan ursprung och bakgrund 

har på unga människors 

förhållanden till sina föräldrar 

och far/morföräldrar. Har 

infödda svenskar något att lära 

av de nya svenskarna med annan 

bakgrund? Man får lätt känslan 

av ett större samförstånd, respekt 

för varandra och samvaro över 

gränserna hos familjer som 

kommer från andra länder. En 

medfödd värme och starka band 

som inte alltid finns på våra 

breddgrader.

Josef Fares föddes 1977 i Beirut 

i Libyen och kom som tioåring 

till Sverige och växte upp i 

Örebro. Han studerade filmregi 

vid Dramatiska Institutet och 

slog igenom med Jalla Jalla för 

tio år sedan. En debut som inte 

gjorde bara honom själv känd 

för svenska folket utan även 

brodern Fares och pappa Jan. 

Också farmor fanns med på ett 

hörn i filmen.

I Josefs senaste filmäventyr 

”Farsan” har pappa Jan en av 

huvudrollerna. Man kan säga 

att Josef har specialskrivit 

en hel film för sin pappa. 

Filmen handlar om en man 

som längtar desperat efter 

barnbarn och hänger lite för 

mycket hemma hos sin son 

och svärdotter. Handlingen 

bygger på mansrollen och 

relationer, en komedi som 

färgas av existentiella problem, 

kommunikationssvårigheter och 

kulturkrockar.

Manuset bygger på pappa Jan, 

men hur många regissörer, 

förutom Josef, skulle våga vika 

huvudrollen för sin pappa, om 

pappa inte är skådespelare, aldrig 

läst manus och talar knackig 

svenska.

Skulle du?

Carl-Johan Tjellander, 27 år

Nej, det har jag svårt att tro.

Pappa skulle inte platsa som 
skådis. Han har många goda 
sidor och är bra på mycket 
annat. Men skådis, hududroll. 
Nej, nej.

Majken Olander, 18 år

Nej, jag tror varken pappa 
eller morfar är särskilt bra 
skådespelare.

De skulle inte göra som jag säger 
utan komma med en massa egna 
förslag och ta över det hela.

Milla O. Sippola, 37 år

Ja, det är klart, vem som helst av 
dem fixar det.

Det är smidigt att jobba med 
människor man känner så väl. 
Man kan bli hur osams som 
helst och ändå bli vänner igen 
när allt är klart.

Mathias Nordström, 31 år

Hanna Björklund, 33 år

Dylan Nordström, 2 år

Alla dar i veckan.

Farsan, svärfar, farfar är mjukare 
än Björne, tuffare än Clintan 
och dessutom snyggare än 
Persbrandt, så han har en given 
huvudroll i allas våra filmer.

Denisse Martinez, 41 år

Mamma? Nej, nej.

Hon är inte intresserad av sånt. 
Hon vill vara kreativ med sina 
händer, måla och göra olika 
saker. Men inte skådespeleri.

Nicklas  Tjellander, 31 år

Varför inte.

Det beror helt och hållet på 
karaktären. Hittar man den i 
farfar eller morfar har man ju 
halva jobbet gjort. Man vet vad 
man kan få ut.

Fotograf: Anna-Lena Ahlström
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Ett hett tips i höstmörkret är att besöka den internationella 
författarscenen på Kulturhuset. De som kommer i höst är:

 27 september. Erica Jong, USA.
 12 oktober. Philip Pullman, England.
 13 oktober. Petina Gappah, Zimbabwe.
 28 oktober. Delphine de Vigan, Frankrike.
 30 oktober. ”Innan Ganges flyter in i natten”, en antologi   
      om modern indisk poesi. 
   6 november. Siri Hustvedt, USA.
 10 november. Ash Erdoğan, Turkiet.
 24 november. Péter Nàdas, Ungern.
 30 november. Miguel Syjuco, Filippinerna/Kanada.

Internationell författarscen 
på Kulturhuset

Lördagen den 9 oktober öppnas portarna 
till Stockholms stadshus – En dag 
för anhöriga. Det blir spännande 
föreläsningar, underhållning och mingel 
i Blå hallen och Gyllene salen.

En dag för anhöriga 
i Stadshuset

Passionerad hälsomässa
”Allt för hälsan” är en mässa som 
går av stapeln 12-14 november på 
Stockholmsmässan, syftet med mässan 
är att motivera och inspirera hela 
familjen till ett hälsosammare liv, och 
som fokuserar på just hälsa. Året tema är 
passion och kommer genomsyra mässan 
från aktiviteter till seminarier och 
utställningar. Öppettiderna är: fredag 
10-20, lördag 10-18 och söndag 10-18. 
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Philip Pullman, känd 
för sina böcker om den 
mörka materian, besöker 
Stockholm i höst.

Passionerad 
hälsomässa

Nu lottar vi ut en bok om den nyttiga 
fettsyran Omega 3. 
Alma lottar ut ett antal böcker till Blomsterfondens medlemmar. 
Allt du behöver göra är att skicka in ditt namn och adress senast 
den 31 oktober till alma@blomsterfonden.se eller per post till 
Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm

•  Eva Amlin, Stockholm
•  Margareta Hedquist, Täby
•  Ylva Almgren, Bandhagen

Här är de lyckliga bokvinnarna 
i Alma nr 30. Grattis till er!

Vi har de senaste hundra åren minskat vårt intag av fisk till den 
nivån att många lider brist på den nyttiga fettsyran Omega 3 vilket 
har fått allvarliga hälsokonsekvenser. 

Idag satsar vi 90 % av samhällets medicinska resurser på sjukvård, 
men endast 1% på livsstilsförändringar. Detta trots att livsstilen 
har större betydelse för hälsan än sjukvården. Men med enkla 
medel och med Omega 3 i kosten kan alla förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar, stimulera minnet och inlärningsförmågan och re-
ducera övervikt. Omega 3 skyddar också huden mot alltför snabbt 
åldrande samt skyddar ledernas funktion. 

Omega 3 – vitaminet från havet ger läsaren kunskaper och motiva-
tion att lägga om sin kost. Boken innehåller ett trettiotal inspir-
erande recept för en balanserad Omegadiet – som ger bättre hälsa 
och viktkontroll. 

Tom Saldeen är läkare och professor em. vid Uppsala Universitet. 
Han har publicerat över 800 vetenskapliga artiklar, framförallt om 
hjärt- och kärlsjukdom och de medicinska effekterna av att öka 
Omega 3-intaget i kosten. Hans tidigare bok om Fiskolja och hälsa 
har översatts till åtta olika språk.

En ny bok om hur man förebygger 
hjärt- och kärlsjukdomar

Mer information och böcker om kost 
och hälsa finns på förlagets hemsida: www.optimalforlag.se

Seniorboende för alla livsstilar - gå med du 
också - surfa in på www.blomsterfonden.se 
eller teckna medlemskap i vår monter. 

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Seniorboende 60+ Trygghetsboende Vård- och omsorgsboende

 

Besök vår monter

B08:29 

på Seniormässan 

den 29.9 - 1.10

Ta tag i din framtid

Inga svenskar har blivit så flitigt 
avbildade som våra kungligheter. 
I utställningen Bernadotter i svart 
och vitt visas kända och okända 
framställningar från Karl XIV 
Johan och fram till hans ättling 
i sjunde led, kronprinsessan 
Victoria. Pågår till 23 januari 
2011. Fri entré, visas i galleriet på 
entréplanet.

Nationalmusem visar: Bernadotter i svart och vitt

Fotograf: Mikael JanssonFotograf: Lennart Nilsson

Se och hör 
Philip Pullman 
den 12 oktober

”Om du vill vara gammal länge bör du bli gammal i god tid.”  Cicero

”Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död.”  Latinskt ordspråk

”Barn är inte bara en tröst i ålderdomen. De påskyndar den också.”  Ulf Stenstrup

”Ungdomen skulle vara ett idealiskt tillstånd om den kom senare i livet.”  Lord Asquith

”Många är aldrig riktigt jämnåriga med sig själva.”   Tove Ditlevsen

”Människor är som viner; med åren blir de dåliga surare och de goda bättre.”  Cicero

”Ungdomen vill att man ska befalla, så att att de får chansen att 
inte lyda.”   Jean-Paul Sartre

 ”Om du tror att ingen bryr sig om du lever eller inte, försök med att hoppa över 
några amorteringar.”   Earl Wilson
    
”Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.”   Källa okänd

”När jag var ung och oansvarig, var jag ung och oansvarig.”   George W. Bush
 
”Jag dör hellre än sjunger ”Satisfaction” när jag är fyrtiofem.”   Mick Jagger
        
”Först glömmer du namn, sedan ansikten. Nästa steg är att du glömmer 
att dra upp gylfen och slutligen glömmer du att dra ner den.”   George Burns

Sagt om livet och åldrandet: 

Bilden av Drottning Silvia på omslaget är tagen av Denise Grünstein
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Bli rörligare 
  

Att röra på sig behöver inte vara svårt. Däremot är det nyttigt, 
särskilt för en åldrande kropp, att få lite extra motion. Du har 
möjlighet att behålla din rörlighet mycket längre och arbeta 
upp styrka för att undvika smärtor och krämpor. 

Det finns många bra träningsformer, för alla olika smaker. 
Men det viktiga är inte vilken träningsform du väljer, utan 
att du väljer att röra på dig. Det behöver inte vara något 
komplicerat, vilken vi ska visa nedan. 

På Körsbärsvägen och Lisebergs seniorboende håller 
värdinnan Lena Brunzell grupper i lättare gymnastik. Många 
av rörelserna är lätta att göra i enklare vardagssituationer.

- Det kan vara till exempel att öva balans genom att stå på ett 
ben när man lagar mat eller borstar tänderna, berättar Lena, 
många av övningarna går till exempel att göra framför tv:n. 
Våra gymnastikpass handlar om att sträcka ut kroppen och 
träna lite balans och koordination.

Vi fick vara med då gymnastikgruppen på Körsbärsvägen 
samlades för att träna. Här visas några exempel.

Röra på ben och fötter
En enkel övning att göra framför tv:n. Sitt ner, lyft benen, 
ett i taget eller båda om det går, och håll dem utsträckta. 
Rör fötterna i cirklar, först åt höger och sedan åt vänster, i 
respektive riktning, 10 gånger.

Sätt sedan ner fötterna cirka 10 centimeter från golvet och 
trampa fram och tillbaka i luften. Upprepa 10 gånger. Sätt 
ner fötterna i golvet, där du fortsätter trampa (gunga med 
fötterna som om du skulle trampa en symaskin), varannan 
gång tå och häl. Sträck ut fötterna ordentligt i rörelsen.

Sträcka ut ryggen
Sitt på en stol, böj dig ner med huvudet mot knäna 
och försök nå tårna med fingertopparna. Kuta med 
ryggen. Res dig sakta upp till sittande igen. Sträck ut 
bröstkorgen och armarna. Upprepa 10 gånger.

Röra axlarna
Lyft ena axeln upp mot örat. 
Släpp ner. Lyft andra axeln 
upp mot örat. Släpp ner. 
Lyft båda axlarna upp mot 
öronen. Släpp ned. 
Upprepa 10 gånger.

Fastare underarmar
Böj ner huvudet mot knäna. Sträck ut armarna uppåt och 
håll tummarna upp mot taket. Sträva efter att tummarna ska 
mötas. Upprepa 10 gånger.

För nacken
Stå eller sitt ner. Gör tummen upp med ena handen och 
tummen ner med andra. Sträck ut armarna rakt ut från 
kroppen i axelhöjd. Vänd dig så att du tittar på den hand som 
gör tummen upp. Vänd dig åt den andra sidan, samtidigt som 
du gör tummen upp med den hand som ditt ansikte nu pekar 
mot (och tummen ner med den andra). 
Växla sida cirka 10 gånger.

Koordination och balans
Använd en boll (gärna cirka 15 cm i diameter, en tennisboll 
som används på bilden är egentligen för liten). Lyft ett ben. 
Ta	bollen	i	vänster	hand	och	ge	den	till	höger	hand	(under	
benet). Lyft andra benet och ge bollen med höger hand till 
vänster hand. Rörelsemönstret ska likna en liggande åtta 
(gamla konsumtecknet).

Träna armarna
Håll	bollen	i	mitten	av	handflatorna.	Tryck	in	handflatorna	
mot bollen och håll. Upprepa 10 gånger.

För att träna armarna ytterligare kan du ta två pet-flaskor som 
du fyller med lagom mycket vatten (du bestämmer). Fatta tag 
i pet-flaskorna (handflatorna uppåt) och rör dem ned mot 
golvet. Lyft sedan upp dem mot axlarna. Byt sedan fattning 
(handflatorna nedåt) och upprepa samma rörelser.

Gymnastikgruppen 
på Körsbärsvägen 
lär ut sina bästa 
träningsknepmed enkla övningar

Sträcka ut sidan på kroppen
För att få en mer kraftfull rörelse, stöd handen på stolssitsen. 
Ta	ena	armen	och	sträck	den	så	långt	som	möjligt	över	
huvudet och åt sidan. När du inte kommer längre med 
armen, vänd på handflatan så att den är vinklad mot taket. 
Håll i 20 sekunder. Upprepa 10 gånger på vardera arm/sida.

1
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4

5
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7
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Observera: om vissa övningar gör ont 
eller känns obekväma – undvik dem!
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Lennart valdes in i styrelsen på 
årsstämman 2009 för att bredda 
styrelsens kompetens i finansiering. 
Han tackade ja till uppdraget och 
valdes i år till att efterträda tidigare 
styrelseordförande Lena Gutberg, som 
i samband med pension valt att avsluta 
sina styrelseuppdrag i Blomsterfonden.

Den finansiella karriären började efter 
uppväxten i Västervik, då Lennart 
flyttade till Stockholm för att gå på 
Handelshögskolan. Därefter lät han sig 
anställas av Handelsbanken och blev 
kvar. I 35 år. 

- Jag har gjort lite allt möjligt inom 
Handelsbanken, berättar han, jag 
jobbade bland annat som kontorschef 
och inom investment banking. De sista 
åren satt jag i koncernledningen först 
som kreditchef, sedan som ekonomichef.

För två år sedan lämnade Lennart sina 
uppdrag i Handelsbanken för att gå 
vidare. Nu gör han, som han själv väljer 
att kalla det, lite av varje.

- Jag sitter i styrelsen för SBAB där jag är 
ordförande i kreditutskottet. Jag arbetar 
även för en internationell konsultfirma, 
Oliver Wyman, som senior advisor.

Familjelivet viktigt

Mycket av sin tid tillbringar Lennart i 
sina barndomstrakter i Västervik, där 
sommarbostaden är belägen.

- Jag är ofta där på vinterhalvåret. Där 
jobbar jag bra. Jag åker dit om jag 
behöver skriva någonting eller om jag 
behöver läsa något i lugn och ro. Men 
nu håller vi på att bygga ut, så att vi har 
plats för alla i familjen.

De tre barnen, deras familjer och hans 
sambo Margaretha ska alla få plats. 
Familjen har vuxit på senare år. Bara 

Lennart Francke, 60 år, är Blomsterfondens nya styrelseordförande. Med ett gediget 
förflutet i finansbranschen, är han redo för att mantla ansvaret inom föreningen. 

- Det är ett privilegium att få arbeta med en sådan spännande målsättning.

Lennart Francke, 
ny ordförande i Blomsterfonden

tre dagar innan intervjun med Alma 
välsignades Lennart med sitt fjärde 
barnbarn, som av en slump fick just 
namnet Alma. 

- Det är ju ett gammalt namn, Alma. 
Men nu har det blivit modernt igen. 
Det är lite som med Blomsterfonden. 
Det är ju en gammal idé som fortfarande 
är modern.

Familjen och familjelivet betyder mycket 
för	Lennart	Francke.	Tillsammans	
har de en stark sammanhållning och 
umgås ofta. På fritiden spelar han golf 
(fjorton i handicap), men har även 
andra, musikaliska talanger. Lennart är 
andretenor i Stockholms Kammarkör.

Alla kan bidra till att äldre får ett bra 
boende

Som medlem i Blomsterfonden 
tycker han att det är viktigt att stötta 
föreningens syfte och grundsynen att 
äldre ska ha ett bra boende. Han skänker 
dessutom gärna gåvor till föreningen.

- Ja, jag tycker det är ett himla bra sätt 
att ge bort presenter på. De som är i 
min ålder behöver ju ofta ingenting, de 
har allt de vill ha. Då kan jag ge bort en 
gåva till Blomsterfonden i stället. Det 
är ju enkelt och smidigt, speciellt via 
hemsidan. 

Ordförandeskapet i Blomsterfonden 
kommer bli spännande, intressant och 
kul, tycker Lennart. Framförallt är det 
med ett stort förtroende för föreningens 
ledningsgrupp som han tar sig an upp-
draget. 

- Blomsterfonden har ju egentligen två 
skilda verksamheter. Vi är en medelstor 
organisation inom fastighetsbranschen 
och en medelstor verksamhet inom vård 
och omsorg. Dessa två verksamheter ska 

ju sammanfogas med en röd tråd. Vi får 
inte glömma Almas ursprungsidé som var 
att bygga hus, men vi måste även ta hand 
om de som bor i husen, därför driver vi 
även vårdverksamhet.

Ett tredje verksamhetsområde som inte får 
glömmas är insamlingsverksamheten. Det 
faktum att Blomsterfonden har rätt till 
90-konto är viktigt för föreningen.

- Jag tror Blomsterfonden som in-
samlingsorganisation  har en stor potential 
att samla in gåvor till vårt angelägna 
ändamål. Redan till hösten kommer vi att 
fokusera på insamlingsfrågor i styrelsen. 

Förening med planer på utveckling

Andra frågor som kommer att diskuteras 
är utveckling av både seniorbostäderna 
och vårdverksamheten. 

- Vi ser oss om efter nya förvärv eller 
nya möjligheter att bygga, berättar 
Lennart, och i snabbare takt än vad 
Blomsterfonden gjort de senaste tjugo 
åren. Samtidigt får vi inte bortse från att 
vi fortlöpande måste se över det bestånd vi 
har, vissa hus måste moderniseras. 

- Vi lägger också anbud på vård- och 
omsorgsboenden när tillfällen ges. Vår 
förhoppning är att kunna vinna anbud 
som rent geografiskt sett ligger nära våra 
egna anläggningar. 

På de senaste årsstämmorna har för-
ändringar i stadgarna aktualiserats och 
diskuterats. En första ändring fram-
röstades på årsstämman 2009, och nu är 
det dags för fas två. Styrelsen har tillsatt 
en grupp bestående av Lennart själv, Ulf 
Thörnevik (VD) samt styrelseledamöterna 
Clara	Tengbom	(advokat),	Per	Nordenson	
(advokat) och Nina Rehnqvist (styrelsens 
vice ordförande). 

Tillsättningen av styrelseledamöter 
ses över

Gruppen har som mål att se över till-
sättningen av styrelsemedlemmar. De ska 
utreda om det nuvarande systemet med 
institutioner som tillsätter ledamöter ska 
förändras på något sätt. 

- Det kan ju tyckas märkligt att det i 
vårt demokratiska samhälle är utvalda 

institutioner som tillsätter en del 
av styrelsemedlemmarna. Det är ju 
relativt ovanligt i moderna styrelser. 
Men Blomsterfonden är en ganska stor 
verksamhet av betydande värde. Vi får 
inte glömma att institutionerna kan vara 
en stabiliserande faktor i en tid då allt går 
mycket snabbt och det är många snikna 
som vill roffa åt sig. Att föreningen då 
har sina ”faddrar”, behöver inte vara så 
dumt.

- Men vi ska göra en grundlig översyn 
och komma med ett riktigt bra, komplett 
förslag på hur vi kan modernisera 
Blomsterfonden. Vi ska se över om vi 
ska ha färre eller andra institutioner i 
styrelsen. 

Till	att	börja	med	ska	arbetsgruppen	
träffa de institutioner som representeras 
i styrelsen för att ta reda på hur de själva 
ser på sitt engagemang i Blomsterfonden. 
Det är en förutsättning att de själva vill 
vara med och ta ansvar. Sedan kommer 
ett förslag utarbetas som också väger 
in de synpunkter som kommit in, på 
till exempel årsstämmorna. Lennart 
berättar att gruppen kommer att kunna 
presentera ett förslag inom ett par år. 

Till yngre generationer: unna er!

Avslutningsvis får Lennart frågan om 
han har några tips för kommande 
yngre generationer. Svaret blir, inte helt 
oväntat, av ekonomisk karaktär:

- Att inte spara för mycket före 40, att 
unna sig. Det är en period då de flesta 
ändå bränner sina ljus i båda ändarna – 
man ska göra karriär och skaffa familj 
samtidigt. Använd era inkomster! Börja 
spara efter 40, då visar statistiken att det 
vänder för de flesta, att vi tjänar mer än 
vi behöver förbruka. De som hävdar att 
man måste börja pensionsspara när man 
är 18 år, vill jag kalla bluffmakare. Det 
är likadant med Blomsterfonden, det är 
viktigt att ställa sig i kö när man är 40-45 
år, men man måste inte stå där när man 
är 25.

  
Lennart Francke, 

vår nye ordförande 
ser med tillförsikt och 

nyfikenhet på framtiden.
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Det var inte tyst men desto mera glädjerikt 
när blomsterfondarna firade nationaldag, 
midsommar och inte minst Victoria och Prins 
Daniel med att skåla och njuta av tårta med 
sommarfärska jordgubbar.

Sommaren gjorde entré i Blomsterfonden och i Sverige 
med pompa och ståt. Kronprinsessan skulle komma att få 
sin	efterlängtade	prins.	På	Tallgårdens	äldreboende	firades	
bröllopet med trerätters middag och champagne till alla som 
ville fira. Dagen till ära visade man upp den bröllopsutställning 
som personalen anordnat med hjälp av egna bidrag – kort, 
tiaror och bröllopskläder.

Du tysta, Du glädjerika sköna!

”Oj, vilket stiligt brudpar. 
 Och vilket vackert tal 

han höll, Prins Daniel.”

”Ett fyrfaldigt leve för Sverige”

Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se...

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Intresset för bröllops-
utställningen var mycket stort 
och plaggen och föremålen 
framkallade många trevliga 
minnen från gångna tider hos 
festdeltagarna.

Längst till vänster en 
brudnäbbsklänning 
från 1964.

Aktiviteter

På Ringvägen bjöds på kalas i salongen. 
Svenska flaggor och ballonger i gult och blått 
prydde rummet. Efter buffétallriken sjöngs 
nationalsången.	Tillställningen	avslutades	med	
drömlika jordgubbsbakelser.

Midsommarfirandet på Svalnäs välsignades med 
vackert väder. Midsommarstången restes och 
personalen på äldreboendet hade för dagen bildat 
en kör och sjöng vackra svenska sommarvisor.

”Det är bra med den nya 
nationaldagen, vi behöver 

fler tillfällen att fira och 
vara glada”

Märta Olsson, 
boende på Svalnäs, 
njuter av vädret och 
den skönsjungande 
midsommarkören.
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Alliansregeringen har under sina fyra år kunnat bocka av  
vallöfte efter vallöfte. Men ett löfte återstår – avdragsrätt för gåvor. 
Vi som företräder det ideella Sverige sänder därför på detta sätt en 

liten påminnelse till vår finansminister Anders Borg.

FRII verkar för etisk och professionell insamling i Sverige. FRII har 110 medlemsorganisationer.  
För mer information www.frii.se

Varsågod – klipp ut och spara! 

Gammal är något 
alla vill bli men 
ingen vill vara.

Förr eller senare står vi där ändå.

Om fru Fortuna varit vår följe-
slagare längs livets slingrande 
stigar.

Och just då blir det tydligare 
än någonsin tidigarer; att vi 
behöver våra medmänniskor för 
att kunna vara trygga och trivas 
när vi fortsätter vandra vår lilla 
stund på jorden.

Tänk	att	man	måste	bli	gammal	
innan man inser det.

Du som ännu har en bra bit kvar 
kan ändra på den saken redan nu 
och säga:

– Jag vill bli gammal. Och jag 
vill njuta för fulla muggar när 
jag väl är det!

Tillsammans	gör	vi	skillnad;	
börja med att ge en gåva. 
Genom att hjälpa de äldre idag, 
hjälper du dig själv i framtiden.

Dina gåvor till Blomsterfonden 
går till bra boende och vård för 
äldre.

Du kan välja mellan en mängd 
olika sätt att stödja äldre 
människor genom oss:

Bli månadsgivare:
Bidra till vår kontinuerliga 
utveckling av verksamheten.
Kontakta Christel Jansson på 
08-555 94 525. christel.jansson
@blomsterfonden.se

Skicka en minneshyllning:
Hylla en avliden vän eller 
släkting med en vacker hälsning.
Kontakta Päivi Mäkinen på 
08-55594 517. paivi.makinen
@blomsterfonden.se

Uppvakta med en högtids-
hyllning:
Skicka en personlig hälsning till 
nära och kära.
Kontakta Päivi Mäkinen på 
08-55594 517. paivi.makinen
@blomsterfonden.se

Skänk en aktiegåva:
Skicka utdelningen på dina aktier 
skattefritt till Blomsterfonden.
Kontakta Christel Jansson på 
08-555 94 525. christel.jansson
@blomsterfonden.se

Testamentera till oss:
Du kan testamentera kontanter, 
likaväl som värdeföremål, aktier 
och fastigheter.
Kontakta Christel Jansson på 
08-555 94 525. christel.jansson
@blomsterfonden.se

Vill du veta mer om insamlings-
verksamheten, gå in på vår 
hemsida www.blomsterfonden.se 
eller kontakta Christel Jansson på 
08-555 94 525. christel.jansson
@blomsterfonden.se

 

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

Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienist-
vård inklusive tillverkning av bett- och snark-
skenor. Just nu erbjuder vi 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

Svalnäs 
restaurang, konferens och fest
Restaurang
Vällagad husmanskost för 75 kronor. Lunchöppet 
alla dagar mellan 11.00-13.30.

Konferens
Dagkonferens högst upp i Villa Svalnäs, från 800 - 
3500 kronor i lokalhyra.

Fest
Vi har möjlighet att erbjuda lokal samt catering vid 
bröllopsmottagningar, fester och andra tillställ-
ningar. Gratis lokalhyra för medlemmar, gäller till 
2010-12-31.

Villa Svalnäs
Svalnäs Allé 4 B
Djursholm

Läs mer på www.blomsterfonden.se eller 
ring oss: 08-555 94 530. 

Alliansregeringen har under sina fyra år kunnat bocka av  
vallöfte efter vallöfte. Men ett löfte återstår – avdragsrätt för gåvor. 
Vi som företräder det ideella Sverige sänder därför på detta sätt en 

liten påminnelse till vår finansminister Anders Borg.

FRII verkar för etisk och professionell insamling i Sverige. FRII har 110 medlemsorganisationer.  
För mer information www.frii.se

Varsågod – klipp ut och spara! 

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Handla på nätet – skänk en gåva till Blomsterfonden utan att det kostar dig något.
Genom Blomsterfondens samarbete med God handling (www.godhandling.se/blomsterfonden) har du möjlighet 
att skänka en gåva till Blomsterfonden samtidigt som du handlar via internet. När du gör din beställning skänks 
automatiskt en gåva till Blomsterfonden. Svårare än så är det inte! 

Ta sista chansen - Skänk dina 50-öringar till oss. Gåvorna går till Blomstergårdarna!

Om någon vecka slutar 50-öringen att gälla som betalmedel. Det innebär att det är dags att börja leta upp dem 
i gömmor och vrår. Men var ska man göra av dem? Du kan förstås växla in dem på banken, men varför inte ta 
tillfället i akt att glädja någon annan?

Blomsterfondens värdinnor tar gärna emot dina femtioöringar, om du har vägarna förbi. Du kan även sätta in 
dina femtioöringar på Blomsterfondens plusgirokonto 90 25 30- 5. Märk talongen med ”50-öring”.
Den insamlade summan används till vår sociala verksamhet i Blomstergårdarna, till aktiviteter för våra äldre.
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Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden 101
Tidsbeställning 08-644 50 40   Öppet: Må-Fre 10-18.30   Lör 10-17

Klippoteket Prima
Specialerbjudande till medlemmar och hyresgäster hos Blomsterfonden

100:- 
             för alla klippningar

395:- 
    för permanent eller färgning

Från
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Korsord
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Korsordstävling nr 31
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 31 ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2010. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.

Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 

den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 30
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Bibbi Lundström, Bromma
Ann Ålfors, Danderyd

Peter Landfors, Sundsvall
Birgitta Ahlmark-Wilhelmsson, Stockholm

Grattis!
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Snabbfrågan
Vad tror du äldre gör 
för något på dagarna?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Kajsa, 10 år

– Mormor och morfar gillar 
att fika minst tre gånger om 
dagen. De går upp, sedan fikar 
de, därefter går de ut på en 
promenad, sedan äter de lunch, 
sedan fikar de igen, därefter 
tittar de på TV en stund och 
avslutar med en kvällsfika.

Klara, 5 år

– Gamla behöver inte gå till 
jobbet, de kan leka och bada och 
göra vad de vill.

Ebba, 8 år

–Gamla pratar och umgås med 
varandra på dagarna.

Gästkrönikören är 23 år, studerar historia och etnologi vid Stockholms universitet. 
Extrajobbar som spärrvakt i tunnelbanan och anser att man inte tar till  vara på den äldsta 
generationens erfarenheter och kunnande på ett bra sätt i Sverige. Farmor, farfar, mormor 
och morfar har mycket att ge och lära ut. Till exempel schottis.

Så långt tillbaks jag kan minnas har jag tillbringat 
sommaren hos farmor i svenskfinland.

När jag var liten började min längtan redan någon 
gång strax efter jul. Mina drömmar gick till det 
lilla gula huset intill kyrkan mitt i småstadsidyllen. 
Till	plättarna	och	den	hemkokta	jordgubbs-	och	
rabarberkrämen.	Till	”mitt”	rum	på	övervåningen.	
Till	soluppgången	som	sökte	sig	in	genom	det	
öppna	fönstret	och	väckte	mig	om	morgnarna.	Till	
regnets	trumvirvlar	mot	plåttaket.	Till	dörrposten	
där farmor med tydliga blyertsstreck markerat hur 
mycket jag växt från sommar till sommar. Och mest 
av allt till farmor, min vapendragare i vått och torrt.

Farmor har kommit upp en bit i åren nu, hon fyller 
86 i december. Hon har upplevt det mesta och 
lite till, född bara några år efter självständighets-
förklaringen. Hon har tagit sig genom sorger och 
bedrövelser och två krig med både hjärtat och 
humorn i behåll. 

Det har också varit mycket glädje. Farmor har alltid 
älskat	att	dansa.	Tyvärr,	ansåg	farfar	att	dans	är	en	
tvivelaktig sysselsättning för veklingar och annat löst 
folk, så tillfällena för en svängom blev inte så många 
medan han levde. 

”Du Rasmus”, sa farmor en sommardag när jag var 
femton, sexton, ”du måste lära dig dansa, du får 
inte bli som farfar som bara dansade en gång; vår 
brudvals, och det var sannerligen ingen vals, alla 
som såg den dansen var övertygade om att det skulle 
börja regna något alldeles förskräckligt vilken minut 
som helst”.

Farmor rullade ihop mattorna i köket, ställde undan 
stolarna, sparkade av sig skorna, knäppte på ett 
kassettband med Vikingarna, sträckte fram armarna 
mot mig och sa:

”Får jag lov, unge man, du får inga hjärtevänner om 
du inte kan dansa. Jag har lärt din pappa dansa i det 
här köket också, och det har gått bra. Du finns ju. 
Seså, kom nu.”

Och	som	vi	dansade.	Tango,	slowfox,	vals,	schottis	
och en finsk sambavariant som kallas humppa. 
Schottisen gick från köket genom sängkammaren 
via vardagsrummet till hallen och så köket igen. 
Varv efter varv, tills vi båda var så yra i mössan att 

Rasmus Nordström

vi fick göra helt om och dansa i motsatt riktning en 
stund för att återfå balansen.

”Först stampar du med ytterfoten och så lyfter du 
på innerknäet och så runt, runt”, flämtade farmor, 
samtidigt som hon sjöng så det ekade; ”raj-rati-rati-
rati-raj-rati-ralla-ååh-hej-vad-det-gååår”. Hon hade 
nämligen ingen schottislåt på bandspelaren.

Jag brukar ringa farmor och prata bort en stund och 
hon frågar nästan alltid:

”Nå, har du varit ute och dansat något, finns det 
några vänner i viken?”

Jag har aldrig haft hjärta att tala om för henne, 
att på rockklubbarna i Stockholm, där jag hänger, 
skulle man med största sannolikhet kasta ut mig 
med huvudet före, om jag fick för mig att stampa 
med ytterfoten, lyfta på innerknäet och snurra runt, 
runt, runt. Dessutom skulle varje liten vän i viken 
dra iväg för fulla segel och kasta ankar hos någon 
annan med lite modernare höftvickningar.

Den här sommaren blev den första i mitt liv utan 
vistelse hos farmor. Studierna och extrajobbet satte 
stopp för det.

Jag ringde till farmor för att tala om att i år blir det 
tyvärr ingen hjälp med vinbärsplockandet. 
Pappa hade förvarnat mig om farmors alzheimer-
diagnos men jag hade inte tänkt mer på det, farmor 
är ju alltid farmor och jag hade inte märkt något.

”Hej, hej farmor, här är det Rasmus som ringer, hur 
mås det?”

”Rasmus? Vem är det, sa du? Varifrån ringer du?”

”Det är Rasmus, ju. Från Stockholm. Sverige. 
Svedala. Du vet.”

”Jamenvisst, hej Rasmus. Är jag din farmor, säger 
du?”

Lilla, lilla farmor. Kära lilla farmor. Hur ska det gå 
med alla våra sommarminnen nu när jag inte längre 
kan dela dem med dig?

Och hur ska det gå med dansen?

Raj-rati-rati-rati-raj-rati-ralla. Hej-vad-det-går!


