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Gratulanterna strömma-
de till på Ringvägen och
värdinnan, ordförande

Anne-Marie Ingemarsson, hälsade
välkommen. Efter att ha avnjutit
den goda födelsedagsbuffén
underhölls gästerna med den
imponerande och stundtals rö-
rande historien om föreningens
start och verksamhet. Tack vare
noggrant förda anteckningar om
verksamhet och ekonomi, fick vi
en inblick i hur man arbetat för
att, under dessa 70 år, bistå
Blomsterfonden och dess hyres-
gäster. Bara under 1939 och 1959
delades sammanlagt 45 000 kro-
nor ut till medicin och sjukvårds-
utrustning!

Vid borden minde gästerna sig
tillbaka till de kalla krigsvintrarna
och alla knä- och benskydd som

flitigt producerats under långa
kvällar. Problem med uppvärm-
ningen gjorde också att Syföre-
ningen då fick hålla sina möten i
läkarmottagningens väntrum. 

Hyllningar

Men denna kväll i november var
det inget problem med värmen på
Ringvägen. Stämningen var hög
och raden av hembakade födelse-
dagstårtor föreföll oändlig när det
var dags för kaffet. 

Så trädde gratulanterna fram
för att hylla jubilaren. Första på
plan var Intresseföreningen som
uppvaktade systerföreningen
med en unik fjärilsbukett med ett
intressant och tungt innehåll i
varje fjäril. Blomsterfondens vice
VD, Anders Johansson med flera
från Blomsterfonden, framförde

Blomsterfonden gratulationer och
utbringade en skål för de första 70
åren. 

Sedan fortsatte kalaset. Och
tårtorna fortsatte att cirkulera - låt
mig se, nu har jag smakat på
frukttårtan, den med smörkräm
och Schwartzwaldtårtan. Men
var tog den med grön marsipan
vägen …?

Måndagsklubben 70 år
– Ja må hon leva!

SÅ VAR DET DÅ DAGS för det stora kalaset – en kulen kväll i november firade
Södra Blomstergårdars Syförening/Måndagsklubben sina första 70 år. 
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Flera av våra hyresgäs-
ter som varit med om
”den gamla goda tiden”

tycker att det blivit allt mer
tunnsått med service och hjälp
från Blomsterfonden. Det är en
alldeles riktig iakttagelse. Men
det beror inte så mycket på
Blomsterfonden som på föränd-
ringar i samhället. Under de
senaste 10-12 åren har det skett
fler stora samhällsreformer som
berör de äldre mer än det kanske
gjort under de 25 tidigare åren.

Reformer

Blomsterfonden hade tidigare
egen läkare, sjuksköterskor,
nattjour vid boendeanläggning-
arna och fick betalt av lands-
tinget för det. Blomsterfondens
sjukhem i Liseberg tillkom för
att ta hand om Blomsterfondens
hyresgäster. Sedan kom refor-
merna. 

Den första kallades Ädelre-
formen och innebar att ansvaret
för alla sjukhem övergick från
landstinget till kommunerna.
Därefter kom husläkarrefor-

men, som i sin välvilja gav alla
medborgare en egen husläkare.
Reformen innebar att husläka-
ren fick ersättning för varje lis-
tad patient, vare sig man gick
till läkaren eller inte. Alla ersätt-
ningar till Blomsterfonden för
vår egen läkare upphörde där-
med och det blev en ekonomisk
omöjlighet att upprätthålla den
medicinska servicen inom
Blomsterfonden. Man måste
också ställa sig frågan om det
hade varit väl använda pengar
att upprätthålla en service som
samhället åtagit sig att klar av
och som vi betalar med våra
skatter.

Smärtsam anpassning

Sjukhemmet har sett samma
förändring. Från att ha haft 93
platser belagda med enbart
gamla hyresgäster, är på sin
höjd 15 av de 72 platserna nu
upptagna av tidigare hyresgäs-
ter. Blomsterfonden har fått
göra en smärtsam anpassning
till den nya tid vi lever i. 

Det vi koncentrerar oss på är

På senare tid har alltfler använt sig av
minnehyllningarna inte bara när det gäl-
ler att hedra en bortgången, utan även

när det gäller uppvaktning vid t ex födelseda-
gar. Det är vi mycket glada för. 

Nu enklare

Under året har vi förenklat rutinerna för min-
neshyllningarna. Nu ringer man till Päivi i vår
växel 08-555 94 500 och gör sin beställning. 

Hon sänder ut hyllningen enligt dina önske-
mål och så kommer det en räkning till bestäl-
laren inom några dagar. Med räkningen, som
dessutom bekräftar alla uppgifter om namn,
adress, text osv kommer inbetalningskortet.
De nya rutinerna gör det lättare att hedra
någon med en minneshyllning och det blir
därmed också lättare att stödja Blomster-
fonden.

att försöka skapa trygghet för
våra boende genom att finnas
till hands. Att få hjälp i upp till
två veckor vid t ex influensa
eller konvalescens efter en sjuk-
husvistelse är idag det vi ser
som mest angeläget. Man kan
kanske tycka att det inte är
mycket att komma med, men
jag vågar påstå att vi som fas-
tighetsägare och hyresvärd
lämnar en unik service. Tillgång
till salonger, bibliotek och annat
är också något som inte andra
hyresvärdar har. 

Pengar behövs

Vi skulle självfallet vilja utöka
servicen, inte minst med tanke
på att våra hyresgäster blir
äldre och bor kvar längre i sin
ordinarie bostad. Men för att

göra det behöver vi pengar.
Blomsterfondens bärande idé –
minneshyllningarna – är väl
värd att använda sig av, både i
sorg och i glädje, se nedan.

Förutom minneshyllningar-
na är vi beroende av donationer,
testamentariska förordnanden,
basarverksamhet – ja, praktiskt
taget allt som kan bidra till att
finansiera verksamheten. Den
som har en idé om hur vi ska
kunna förbättra intäkterna för
den ideella verksamheten,
bidra med material till basarer-
na, skriva testamenten eller
gåvobrev, kan kontakta värdin-
nan för att hjälpa Blomster-
fonden.

Ett bidrag till Blomsterfond-
en bidrar också till våra möjlig-
heter att hjälpa!

ATT BLOMSTERFONDEN ÄR EN IDEELL ORGANI-

SATION som ska verka för bostäder och vård åt
gamla är väl känt av alla. Men det är många som frå-
gar: ”Var kommer pengarna ifrån?” och ”Vad får vi
för service?”

MINNEHYLLNINGARNA ÄR INTE bara en bärande idé inom Blomsterfonden.
De är också en viktig inkomstkälla till verksamheten. 

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden

Blomsterfonden
– en ideell organisation i tiden

Minneshyllningar – en bärande idé
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Vi har förstått att vi har många trogna läsa-
re och att tidningen har ett högt uppmärk-
samhetsvärde. Därför lämpar det sig syn-
nerligen bra att här tacka alla som på olika
sätt bidrar till vår verksamhet. 

Vi är också extra glada för att så många
upptäckt möjligheten att skänka gåvor via
autogirot. Det är ett enkelt och praktiskt sätt
att stödja Blomsterfondens verksamhet. En
anmälningsblankett med komplett informa-
tion följer med denna tidning. Den finns
även på expeditionen hos värdinnorna. 

Många hör av sig till oss och undrar var-
för vi inte alltid skickar tackkort när de
skänker en gåva till Blomsterfonden.
Anledningen är enkel. Att skicka tackkort
kostar mycket pengar och kräver mycket
arbete. Därför väljer vi istället att tacka alla
här i tidningen. 

Tack för att ni tänker på Blomsterfonden!

Liseberg byggdes av
Blomsterfonden på upp-
drag av Stockholms stad

och på stadens mark. 1958
invigde drottning Louise an-
läggningen och Blomsterfond-
en kunde erbjuda lägenheter till
ytterligare några av de tusentals
som stod i bostadskön. Det fär-
diga Liseberg hade drygt 260
lägenheter, varav de flesta med
ett rum och kök. Den special-
byggda sjukhemsavdelningen
innehöll 50 platser.

Verksamheten har under
åren utvecklats och idag finns
354 lägenheter varav merparten
är ettor och tvåor. I dessa ingår
sjukhemmets 72 moderna vård-
lägenheterna som stod färdiga
2002.

Upprustning planeras

Men tidens tand har nött även
på Liseberg och för ca 10 år
sedan började man planera för
en upprustning av anläggning-
en. 

– Dels behövde byggnaderna
i sig rustas upp, men det var
också dags för Blomsterfonden
att se över hur bostadsbestån-
det överensstämde med de
behov och önskemål vår bo-
stadskö har och hur vi på bästa
sätt kan motsvara dem, säger
Anders Johansson, vice VD i
Blomsterfonden. Liseberg består
ju än idag till största delen av
enrummare och vi vet att vår kö
inte efterfrågar så små bostäder.
Därför planerar vi att under en
5-årsperiod rusta upp Liseberg

till en modernare anläggning,
med betydligt flera större och
bättre lägenheter än i dag, säger
Anders Johansson. Vi börjar
med att under 2005 färdigställa
16 nya lägenheter på mellan 50
och 90 kvm. Ombygganden av
resten av Liseberg planeras och
beslutas i etapper.

Sjukhem eller inte sjukhem?

Men skulle man inte kunna
bygga ut sjukhemsverksamhe-
ten? 

– Vi måste anpassa oss efter
de uttalade mål som samhället i
övrigt har ställt upp. I de ingår
t ex att vi i allt större utsträck-
ning ska vårdas i hemmet, fort-
sätter Anders Johansson.
Därmed kommer behovet av
sjukhem att minska och det
vore varken förståndigt eller
försvarbart av oss att då bygga
ut den delen av verksamheten.
Däremot kommer vi att ha kvar
den ideella delen av vårt arbete,
den som t ex innebär att vi kan
hjälpa våra hyresgäster i akuta
situationer med t ex kontakter i
vården och extra stöd när man
t ex kommer hem från sjukhu-
set. Vi utvecklar också vår hem-
tjänst där vi erbjuder stöd och
hjälp på olika sätt.

Framtidstro

En osäkerhet när det gäller eko-
nomin i framtiden skärper kra-
vet på hur Blomsterfonden han-
terar sin egen ekonomi.
Eftersom Blomsterfonden är en
förening finns inga ägare att

vända sig till när det saknas
pengar till investeringar eller
för att klara ett förlustår. Därför
måste Blomsterfonden själv
skapa sitt eget handlingsutrym-
me och det gör man genom en
sund ekonomiskt inriktning och
genom att vara lönsamma. 

– Därför utvecklar vi vår kärn-
verksamhet, avslutar Anders

Johansson, dvs att förse äldre
med bra och trygga bostäder. 

När Liseberg en gång bygg-
des stod anläggningen som en
symbol för framtidstron inom
Blomsterfonden. I och med den
planerade ombyggnaden kom-
mer anläggningen åter att ta
den rollen. 

Tidningen är en bra kanal
när vi vill nå ut till alla hyres-
gäster och många andra
som är intresserade av
Blomsterfonden och vår
verksamhet. 

TACK
FÖR ERA TANKAR PÅ

BLOMSTERFONDEN 

Liseberg 
- pärlan som ska putsas

”L ISEBERG – 50-TALETS

PÄRLA - så lydde rubriken
när vi skrev om Liseberg i
Tidningen för tre år sedan.
Nu planeras en större
ombyggnad och renovering
av anläggningen. Pärlan ska
putsas.



1. Jag/Vi skulle kunna tänka
oss att flytta utanför Stor-
stockholm, dvs Stockholms
stad inkl kranskommunerna.

Ja Nej

2. Om du svarar ja på fråga 1
– hur långt från Storstockholm
kan du flytta?

2–5 mil 5–10 mil
Inget behov av 
närhet till Stockholm.

3. Jag/vi tycker att kooperativ
hyresrätt låter som en intres-
sant boendeform för oss.

Ja Nej

4. Skulle du/ni vara intresse-
rade av ett permanent boende
på sydligare breddgrader, te x
södra Spanien?

Ja Nej
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JUST NU,  HÖSTEN 2003,  står ca 7 500 personer i Blomsterfondens
bostadskö. Det är naturligtvis glädjande att så många väljer
Blomsterfonden. Men det ställer krav på en god planering och fram-
förhållning. Här skulle vi vilja ha er hjälp.

SEDAN 1 APRIL 2002 finns en särskild lag om kooperativ hyresrätt. Det är ett mellan-
ting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästerna bidrar till finansie-
ringen och får samtidigt en förstärkt boendedemokrati. En möjlighet för framtiden.

Synpunkter 
efterlyses

Kooperativ hyresrätt – v

Vi vet också
hur ålders-
strukturerna
ser ut framö-
ver. Andelen
äldre ökar

stadigt, samtidigt som antalet arbetsföra
personer minskar i samma takt. Scenariot
för framtiden ger anledning till eftertanke
och planering för de flesta verksamheter. Så
även för Blomsterfonden. 

Längre bort?

Vi kommer att behöva många nya bostäder.
Och en sak är säker. Stockholm som region
räcker inte till. Höga kostnader hindrar
utbyggnad och nybyggnation och vi måste
rikta våra blickar längre bort. Men hur långt
bort är ”längre bort?”

För att kunna planera för Blomster-
fonden framtid måste vi ha ett bra faktaun-
derlag. Vi arbetar ständigt på och planerar
för hur vi på bästa sätt kan motsvara de

krav och önskemål hos alla er som har valt
att stå i vår kö Därför vänder vi oss nu till
alla er. Vi vill helt enkelt veta vad ni tycker. 

Boendeform

En annan viktig fråga är framtida finansie-
ring av boendet. Vi har i en annan artikel i
detta nummer beskrivit begreppet koope-
rativ hyresrätt. Låter det intressant? Skulle
det kunna vara en möjlighet för dig/er?

Här följer några frågor.
Vi vore mycket tacksamma om du/ni som står i vår
bostadskö ville ta någon minut och fylla i svarsalternativen
till följande frågor.
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Frankeras ej!
Mottagaren

betalar portot.

Föreningen Blomsterfonden

SVARSPOST
110 869 600

182 20 Stocksund

Det finns två varian-
ter av kooperativ
hyresrätt, en där hyres-

rättsföreningen äger fastighe-
ten, ägarmodellen, och en där
hyresrättsföreningen hyr ett
eller flera hus av en fastighetsä-
gare, hyresmodellen. 

Skälet till att Blomsterfonden
intresserat sig för den koopera-
tiva hyresrätten är att vi har en
snabbt växande bostadskö.
Produktionskostnaden för bo-
städer i Stockholmstrakten är så
höga att det är mer eller mindre
omöjligt att bygga hyreslägen-
heter med dagens hyressätt-
ning. 

Vi vet också att det i vår bo-
stadskö finns en stor skara hus-

ägare som på äldre dar tycker
att både gräsmattan och snös-
kottningen börjar bli en belast-
ning. Att sälja huset och placera
en del av kapitalet i en mer
bekymmersfri bostad, skulle
kunna vara ett gott alternativ. 

Hyresmodellen

Eftersom vi talar om Blomster-
fonden som fastighetsägare,
redogör vi här för hyresmodel-
len. 

Finansieringen innebär att
man betalar in det belopp man
beslutar skall gälla som insats,
upplåtelseinsatsen. Man får
ingen ränta utan kompenseras
med en lägre hyra.

Boendedemokratin innebär

att hyresgästerna genom sin
förening är med och beslutar
om hur förvaltningen skall skö-
tas, om fastighetsägaren skall
sköta den eller om man tar
hand om delar av den själv i
föreningen.

Förening bildas

Grunden läggs genom att en
hyresrättsförening bildas av de
blivande hyresgästerna. Det
finns regler för vilka krav som
ställs på föreningen och den
måste godkännas och registre-
ras av Patent- och registrerings-
verket. I stadgarna klargör man
om föreningen skall vara öppen
för alla eller rikta sig till en sär-
skild kategori, vilken turord-

ning som skall gälla, skyldighe-
ter, hyressättning och så vidare. 

För medlemskapet i sin hyres-
rättsförening betalar man en
medlemsinsats. Man kan vara
medlem utan att vara hyresgäst
och det innebär att hyresrätts-
föreningen kan ha ett kösystem. 

I själva hyresfrågan är tekni-
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vad är det?

”Låt oss dröja tätt 
vid ögonblicket…”
Solen strålar denna klara

oktoberdag när jag träffar
Gunnar Fredriksson i hans hem

på Ringvägen. Denne 83-åring har
som vanligt varit ute på sin jogging-
tur nere vid Eriksdalslunden och Års-
taviken. Det är hans morgonrutin; att
komma nära naturen och att bjuda
förbipasserande på poesi. Många är
de smått förvånade men glatt över-
raskade som fått sig en Martinsondikt
till livs av Gunnar.

Gunnar är nämligen en stor beun-
drare av Harry Martinson och natur-
ligtvis medlem av Harry Martinson-
sällskapet. Han kan ett stort antal av
dikterna utantill och delar gärna med
sig av denna skatt till andra lyckliga
som råkar ta samma morgontur som
han själv. 

– Jag försöker hitta en dikt som jag
tycker passar just den personen, säger
Gunnar – kanske några uppmuntran-
de eller tröstande ord eller en dikt som
beskriver naturen just då. Det är just
kombinationen av att jogga och att
läsa poesi ute i naturen som är så fan-
tastisk, säger han, det fysiska och det
andliga i kombination.

Inspiration i skolan

Det var Gunnars lärare i gymnasiet i
Göteborg som ledde Gunnar in på

Harry Martinson-spåret. 
– Det skulle väljas in en ny ledamot

i Svenska Akademien och klassen dis-
kuterade kandidaterna. Läraren tyck-
te att det var dags för ”den där sjö-
mannen” och jag blev nyfiken.

Gunnar skaffade ”Resor utan mål”,
vilket blev början på en livslång resa i
diktarens värld.

Väl använd tågtid

– På 50-, 60- och 70-talet, när diktsam-
lingarna kom ut, bodde vi söder om
söder och jag åkte tunnelbana in till
stan varje dag, berättar Gunnar. De
dikter som jag tyckte bäst om steno-
graferade jag ner på små lappar. Tiden
på tåget varje morgon använde jag till
att memorera dem. Sedan gick jag ut
på lördagmorgnar och testade vad jag
kunde. Ofta fick jag gå tillbaka till lap-
parna, men efter några år så satt de
där. 

Till oss andra

Tyvärr har inte alla möjlighet att ta
morgonpromenader vid Årstaviken.
Så här kommer två dikter av Harry
Martinson att njuta av:

Multnande stuga (ur Cikada)

De vita hundlokorna med sitt skira blomster 

blev ödestugans sista gardin.

Det ryggbrutna taket har fallit in i huset.

Stigen är bara ett band av gräsmark där ingen

längre kommer.

Men enbusken och stenen har flyttat 

närmare varandra. 

De ska gifta sig om hundra år.

Nuet (ur Vagnen)

Innan nuet brister och förstöres 

sitter sländan invid vattenspegeln.

Var sekund ett slag på dödens klocka, 

var minut ett liktåg av sekunder.

Låt oss dröja tätt vid ögonblicket 

nu när fjäriln snuddar evigheten 

innan nuet brister och förgöres.

ken enkel, hyresrättsföreningen hyr huset av fastig-
hetsägaren och hyr i sin tur ut lägenheterna till sina
medlemmar.

Insatser

Vi har talat om två olika insatser, medlemsinsatsen och
upplåtelseinsatsen. Som regel är medlemsinsatsen låg
medan upplåtelseinsatsen kan uppgå till ansenliga
belopp eftersom den är en del av byggnadens finansi-
ering. Den är dock som regel avsevärt lägre än insat-
ser i bostadsrätter och kan inte som en bostadsrätt bli
föremål för handel. Man kan alltså inte sälja eller köpa
en upplåtelseinsats. 

Pengarna tillbaka

Genom att på det här sättet bidra till finansieringen
kan man få en lägre hyra genom att avstå från räntan.
Det får inte några skattemässiga konsekvenser, efter-
som kooperativa föreningar har skatterättsliga särre-
gler.

När man lämnar sin lägenhet, överlåts lägenheten
till annan hyresgäst. I och med att denne betalar in sin
upplåtelseinsats, får man tillbaka sina pengar. Någon
indexuppräkning sker inte av beloppet utan man får
tillbaka det belopp man en gång i tiden satt in i före-
ningen.

Medlemskap i föreningen får inte nekas den som
förvärvat en lägenhet med kooperativ hyresrätt
genom bodelning eller arv.

Det finns en hel del detaljer som man måste fördjupa
sig i för att bilda en hyresrättsförening, men jag har
försökt att ge en bild av de viktigaste principerna.

Nya möjligheter

Att hyresgästerna bidrar till fastigheternas finansie-
ring är inte nytt i Blomsterfonden. Man kan säga att
kooperativa hyresrätten sluter cirkeln från 1920-talet.
Det var på det sättet som anläggningarna på Röda
Bergen och Ringvägen kom till en gång i tiden.
Systemet med ”donationslägenheter” var en förut-
sättning för deras tillkomst, men upphörde med den
hyreslagstiftning vi har i dag. Det var dessutom frå-
gan om rena donationer, någon återbetalning var
aldrig aktuell. Den kooperativa hyresrätten har på så
sätt stora fördelar för den enskilde hyresgästen. 

För Blomsterfonden skulle den kooperativa hyres-
rätten kunna ge nya möjligheter att utveckla fastig-
hetsbeståndet. Det innebär nya möjligheter för
Blomsterfondens hyresgäster.

NÄSTA ÅR SKULLE HARRY MARTINSON – en av våra största
diktare - ha fyllt 100 år. Man önskar att han kunde kika ner mot
Årstavikens stränder på morgnarna. Här sprids dagligen hans
gyllene strofer, till glädje och till tröst. Och det av Gunnar
Fredriksson när han är ute på sin joggingtur.
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-  VI  V ILL UTVECKLA vår hemtjänst och
det gör vi genom att delvis ge begrep-
pet nytt innehåll som kompletterar det
traditionella, säger verksamhetschef
Inga-Lill Skogqvist. 

”Allt hemma” – för alla

Vad tycker du om hemtjänsten?

När man hör begrep-
pet ”hemtjänst” tän-
ker nog de flesta på

hjälp med städning, tvätt och
att gå och handla. Och visst är
det de traditionella tjänsterna.
Men inom Blomsterfonden för-
söker man utveckla tjänsten
genom att tänja på begreppet
och vad det ska innehålla.

– Vi försöker så långt det
bara går att tillfredsställa de
olika behov och önskemål som
kan finnas, säger Inga-Lill
Skogqvist, verksamhetschef för
Blomsterfondens hemtjänst
”Allt hemma”. Visst är det van-
ligast med de traditionella syss-

lorna, men vi får ibland förfråg-
ningar på tjänster som de anhö-
riga själv hade vela bistå med,
men som man av olika anled-
ningar inte ha möjlighet till. 

Två varianter

”Allt hemma” erbjuder dels
den biståndsbedömda hemtjän-
sten, dvs den där kommunen
beviljar och betalar, och dels
den privat delen då den enskil-
de själv betalar. Den bistånds-
bedömda hemtjänsten är styrd
och reglerad av kommunen
medan kundens vilja och
önskemål helt styr i den privata
verksamheten. 

– För att den enskilde alltid
ska känna sig trygg och nöjd
med våra insatser arbetar vi
med kontaktmannaskap och
nära uppföljning av t ex kvali-
teten på våra tjänster. Det är ju
genom feedbacken från kunden
som vi kan bli ännu bättre,
säger Inga-Lill Skogqvist. 

Komplettering

Ett alternativ som blir allt vanli-
gare är att komplettera den
biståndsbedömda hemtjänsten
med att köpa privata tjänster
som till exempel personlig
omvårdnad, inköp och ären-
den, klädvård, städning eller
ledsagning. 

– Vi kan också avlasta anhö-
riga med omvårdnad av en sjuk
person, säger Inga-Lill Skogqvist.

Då arbetar personal som är spe-
ciellt lämpad för just det upp-
draget eller som har en speciell
kompetens. De flesta i vår per-
sonal är undersköterskor och
vid behov samarbetar vi med
distriktssköterskan.

Inte bara för hyresgäster

För många, oavsett ålder, hand-
lar det i dag om att prioritera
tiden. Och den ska räcka till
mycket. ”Allt hemma” erbjuder
sina tjänster till alla, dvs man
behöver inte bo på Blomster-
fonden för att vara kund. Så vad
sägs om att ge bort en storstäd-
ning i julklapp?

Vill du komma i kontakt med vår
hemtjänst ”Allt hemma” ring vår
växel på telefon 08-555 945 00.

Vi arbetar ständigt på att utveckla och förbättra vår hemtjänst. Vill
du hjälpa oss? Vi skulle uppskatta mycket om du ville ta dig tid att
besvara några frågor. 

1. Jag anlitar Blomsterfondens hemtjänst sedan:

(månad och år).

2. Ringa in det alternativ som stämmer in på dig
• Jag har enbart bistådsbedömd hemtjänsten
• Jag anlitar enbart hemtjänstens privata tjänster
• Jag kompletterar den bistådsbedömda 

hemtjänsten med privata tjänster

3. Vilken typ av service/tjänster är viktigast för dig? 

4. Service/tjänst som du saknar hos ”Allt hemma” 

5. Övriga synpunkter

Lägg kupongen i ett kuvert, skriv: Föreningen Blomsterfonden, 182 20 Stocksund. Märk kuvertet FRISVAR, så betalar vi portot.
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BASARER ÄR EN VÄL-

KÄND FÖRETEELSE inom
Blomsterfonden. Det är
ett gammalt och uppskat-
tat sätt att bidra till insam-
lingsverksamheten. Och
vem vill inte fynda?

Bli volontär –
ett gott hjärta
är allt som
behövs

Basar i tiden

G o d  J u l  &  G o t t  N y t t  Å r !
Önskar vi på Blomsterfonden.

Inom Blomsterfonden pratar vi ibland om
guldkanten i tillvaron. Med det menar vi det där
lilla extra som ger glädje i livet och som för

många betyder så mycket. 
I vår verksamhet försöker vi att ge våra hyresgäs-

ter så mycket guldkant som möjligt och vi vet också
att många får det där lilla extra genom andra hyres-
gäster. Det kan vara en promenad, lite sällskap vid
TV:n eller att någon knackar på och ser så man mår bra.

Intresserad?

Genom en något mer organiserad volontärverk-
samhet vill vi hjälpa till att organisera denna guld-
kant. Vi har fått intresseanmälningar från personer
som vill bli volontärer och det är vi mycket glada
för. Nu vill vi passa på att så här i vintermörkret slå
ytterligare ett slag för detta.

Är du intresserad av att på detta sätt få hjälp eller
sällskap av en medmänniska, ta kontakt med värd-
innan på den anläggning du bor. 

Om du själv vill bidra till någons guldkant och bli
volontär, ring Karin Olsson på Svalnäs, 08-555 94
560. Kom ihåg att det enda kvalifikationer du behö-
ver ha är ett gott hjärta och ambitionen att skänka en
annan människa glädje.

På de flesta av Blomster-
fonden anläggningar anord-
nas basarer varje år. De är

välbesökta och uppskattade av
såväl hyresgäster som personer
”utifrån”. Tidningen besökte
basaren på Svalnäs i mitten av
november och noterade ett stort
intresse även från en yngre mål-
grupp. 

Här kunde man fynda om man
var i behov av juldukar eller jul-
pynt, köksredskap, prydnadsfö-
remål eller varför inte en extra
TV?

På basarens bokavdelning
blandade sig kaffedoften med sorlet
från borden av fikande kunder. 

Bra kan bli än bättre

Basarerna är uppskattade och ger
ett värdefullt tillskott till verk-
samheten. Samtidigt innebär
arrangemanget och allt runt
omkring en stor arbetsinsats för
arrangörerna. 

En arbetsgrupp inom Blomster-
fonden ska titta närmare på hur
man kan utveckla verksamheten
och göra den ännu bättre. Kanske
kan man iordningställa en speci-
ell lokal för basarerna och på så
sätt underlätta arbetet. För fynda
– det ska vi fortsätta med.
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 30 januari 2004 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114,
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
som belönas med matkuponger till restaurangerna i Svalnäs och
Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger. 2:a pris 3 st matkuponger. 3:e
pris 2 st matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 10. Vi har dragit fyra
vinnare som vi skickar matkuponger till.
Grattis!

1:a pris Pia Rosendahl, Stockholm

2:a pris Björn Åström, Stockholm

3:e pris Ingrid Rosenblad Alm, Hässelby

4:e pris Anne-Marie Tyndall, Täby


