
ÅRET ÄR 1904. Än så länge är kung
Oskar IIs valspråk ”Brödrafolkens väl”.
På Moskvas gator ropar man fortfa-
rande ”Länge leve tsaren” och långt
borta i Asien bryter rysk-japanska kri-
get ut. I det relativt fridfulla Stockholm
kan man detta år beundra Ferdinand
Bobergs nya posthus på Vasagatan. 

Hipp, hipp, 
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Vi gratulerar Anna-Göta
Stenberg som den 11 mars fyll-
de 100 år. Blomsterfondens
Tidning var med på den välbe-
sökta mottagningen på
Ringvägen.

Ett fotografi berättar

På Norra Bastugatan (nuvarande Svea-
vägen) lyser solen in i lägenheterna.  Denna
dag, den 11 mars, steg solen upp kl 06.28
och kanske är det morgonsolens skarpa
strålar som lyser in över baljan med det
nyfödda barnet. 

I sängen ligger mamma och ser barn-
flickan bada den nyfödda, hennes förstföd-
da – Anna-Göta. Mamma är fotograf och
det är hon som tar bilden. 

Det är den första av många bilder av de
sex barnen som föds i familjen. 

Med modet i behåll

Så småningom flyttar man till Mosebacke.

hurra!
Far i huset arbetar på Operakällaren och
mamma fortsätter att fotografera sin stora
familj. Men alltför tidigt går mamma bort
och Anna-Göta får ett större och mer direkt
ansvar för sina fem yngre bröder.

– Det var svåra tider, säger Anna-Göta, i
synnerhet under krigen. Men det viktiga är
ju att man aldrig får tappa modet, säger
hon och ler. Det kommer alltid bättre tider.

Åter stor familj

Själv fick hon två söner och på äldre
dagar har hon åter en stor och härlig familj
som idag har samlats för att hylla henne.
Och många andra är också här. Förutom
representanter för Blomsterfonden kom-

mer till exempel barndomsvänner till äld-
ste sonen Göran, som nu är pensionerad…

– Vi är 25 stycken när vi träffas bara de
närmaste - jag har 10 barnbarnsbarn!
På Ringvägen har Anna-Göta bott i 25 år. 

– Här trivs jag så bra, säger hon och
skrattar under blomsterkransen. Den vilar
på huvudet som en krona på en drottning.
Så vänder hon sig åter mot gratulanterna
som står i kö: - Hej och välkommen, kära
du…
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Med detta nummer av Blomsterfondens
Tidning passar vi på att distribuera vår
katalog över våra olika boendetyper, priser
och tjänster. 

Här finner du t ex en kort presentation
av vilka tjänster vår egen hemtjänst ”Allt

Varsågod! 
Detta erbjuder 
Blomsterfonden!

FINNS DET hobbylokaler 
på Rödabergsgatan? 
Vad kostar en 2-rums
lägenhet på Ringvägen? 
Har Liseberg restaurang
med fullständiga rättig-
heter? 
Vad innebär service-
boendet på Svalnäs?

hemma” kan erbjuda och en redogörelse
för de olika service- och omvårdnadsnivå-
erna.

Sammanställningen ska ge vägledning
och hjälp när man ska välja var man vill bo
inom Blomsterfonden.

GODA IDÉER 
FÅR ALLTID 
EFTERFÖLJARE

När Alma Hedin lade grun-
den till Blomsterfonden, var det
av medmänsklighet och med
insikten att blommor vid
begravningar var förgängliga.
Att våga utmana traditionerna
med ett så kontroversiellt
nytänkande, krävde verkligen
styrka och tankens frihet.
Marknadsförare vet att bland
det svåraste som finns, är att
lansera en ny produkt i en tra-
ditionell marknad. 

Starten var ingalunda lätt,
oppositionen från blomster-
handlarna och dem som slog
vakt om den gamla kulturen
var stark. 

Hennes uthållighet och tro
på sin idé, var trots det så stark
att hon förmådde bryta tradi-

tionerna och genom minnes-
hyllningarna lägga grunden till
den verksamhet som i dag är
Blomsterfonden. Att idén var
bra, visar sig varje dag. När vi
läser familjesidorna och annon-
serna över dem som gått bort,
ser vi att Blomsterfondens
ursprungsidé tagits av andra
organisationer. Vi finner allt
från rikstäckande organisatio-
ner till organisationer av myck-
et lokal karaktär. Ändamålen
kan variera från avancerad
forskning om sjukdomar till
bevarandet av någon viss bygg-
nad eller djurart. Att i stället för
blommor tänka på något ända-
mål som legat den avliden
varmt om hjärtat, är nästan mer
regel än undantag. 

Men vi måste fråga oss, vad
har hänt med Blomsterfondens
minneshyllningar?
Blomsterfonden har aldrig haft
fler medlemmar än i dag men
varför ökar inte minneshyll-

ningarna i samma takt? 
Svaret finner man i att de

flesta har glömt bort att syftet
med medlemskapet är att man
tror på och ansluter sig till
Blomsterfondens grundläggan-
de idé; att hedra de dödas
minne genom att ersätta blom-
mor vid begravningar med en
gåva till Blomsterfonden.
Medlemskapet har i stället bli-
vit entrébiljetten till
Blomsterfondens bostadskö.
Men då har man glömt bort en
väsentlig sak. Utan minneshyll-
ningar och annan insamlings-
verksamhet blir det inga bostä-
der och ingen hjälp och trygg-
het till hyresgästerna. 

Så därför, bästa medlemmar,
utnyttja möjligheten att lämna
en minnesgåva till Blomsterfon-
den när det kan bli aktuellt.
Glöm inte heller att det inte
behöver vara sorg. Våra gratu-
lations- och hyllningskort kan
mycket väl konkurrera med

postogram och andra kort. Men
då vet du att pengarna går till
ett känt och bra ändamål som
du kanske själv får nytta av
med tiden!

Sven Erik Peterson

Tidningen byter

namnALMA HEDIN HADE INGENTING EMOT

BLOMMOR, tvärtom. I stadgarna står
det att Blomsterfondens hus skall kal-
las Blomstergårdar och vara prydda
med blommor. För att hålla det aktuellt
och vid liv byter vi namn på vår tidning
till ”Blomstergårdar”.

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.



Egentligen
sammanfattar minnes- 
och högtidshyllningarna hela
Blomsterfondens grundidé;
hjälp till omsorg och bostad för
äldre ”i stället för blommor”.

Minneshyllningen, som man
skickar när man vill hedra en
bortgången, finns med tre olika
blomstermotiv.  

Sedan en tid tillbaka erbju-
der vi också högtidshyllningen.
Högtidshyllningen är perfekt
för andra ”blomstertillfällen”,
till exempel födelsedagar, stu-

dent- och konfirmationsupp-
vaktningar, bröllopsjubileum
mm. Den pryds av en motiv
med svenska flaggan.

Lätt att beställa

Det är lätt att beställa minnes-
och högtidshyllningar. Ring

Päivi Mäkinen på telefon 08-555
94 500 på kontorstid. Du anger
till vem du vill skicka hyllning-
en och vad du vill att det ska
stå. Glöm inte att ha korrekt
adress redo! Sedan får du en
faktura och ett inbetalningskort
hemskickad.
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Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  sam-
band med Tidningen samt
Årsredovisn ingen.  Pengarna
går  oavkortat  t i l l  hem och
vård åt  ä ldre.

ADRESSÄNDRING.
Om du flyttar: 

Glöm inte att meddela oss
din nya adress. 

Ring 08-555 94 500 
eller maila 

info@blomsterfonden.se 

R E D A K T I O N
Blomsterfondens TIDNING.
För hyresgäster och anställda på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-555 94 500
Fax: 08-555 94 550
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se
För gåvor:
pg: 902530-5

Ansvarig utgivare:
VD Sven Erik Peterson
Tel: 08-555 94 510
sven-erik.peterson@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skriv-
na av Gabriella Signäs om inte annat anges.

Under flera månader har ett
energiskt gäng hyresgäster burit
och mätt, sågat och spikat, grävt
och planterat, och nu står den
alltså klar: Grillhagen, perfekt
placerad alldeles intill boule-
banan. 

Grillhagen är ett slags berså
med bord och stolar, och med en
imponerande grill på ena kort-
sidan. Ett lågt plank med växt-
lighet utanför, ramar in platsen
och tillför en känsla av gemyt
och trivsel. Här kommer onekli-
gen Lisebergarna att avnjuta
mången härlig sommarkväll.

Klipp av VD

Men trots att vi nu hunnit en bra
bit in i maj, blåste vinden kall på
invigningsdagen. De entusias-

tiska Lisebergsborna var således
väl påpälsade när de samlades
utanför ingången till Grill-
hagen, som dagen till ära var
prydd av ett blågult band.

Så tog Sven Broberg till orda.
Han har varit en av de drivande
krafterna bakom Grillhagen och
i sitt välkomsttal tackade han
många av dem som på olika sätt
bidraget till Grillhagens till-
komst, t ex Åke Åhnell, Olle
Carlsson och Bert Jansson.
Tillsammans med Sven har de
utgjort något av projektets järn-
gäng. 

– Och så vill jag tacka Astrid
Nyström och Sigrid Edslett som
kommit med mackor och kaffe
till oss när vi jobbat, avslutade
Sven. De har varit fantastiska!

Sedan steg Blomsterfondens

Grillhagen 
invigdSÅ VAR DET DÅ DAGS för den 

högtidliga invigningen av Lise-
bergs senaste nybyggnation.

VD Sven Erik Peterson fram och
klippte det blågula bandet, det
skålades i cider och så kunde
Lisebergsborna strömma in för
att avnjuta den grillade premi-
ärkorven. 

Så nu när Grillhagen har bli-
vit officiellt invigd är det bara
att boka för sillmiddagar, kräft-
kalas, fikastunder och månne en
och annan surströmingsfest…

Almas paradprojekt: 

Hyllning till heders
MINNESHYLLNINGEN HAR sedan länge varit ett välkänt begrepp
inom Blomsterfonden. Numera finns även högtidshyllningen.
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En mattkant och dåliga skor
kan räcka för att snubbla till och
falla. Men också dålig syn,
uttorkning, för låg kroppsvikt
och felaktigt doserad medicin
ökar risken. 

Varje år skadas 75 000 äldre
människor vid fallolyckor. De
flesta av dessa inträffar i eller
nära bostaden. Generellt sett
kräver fallskador på snöigt och
isigt underlag mer och längre
vård än t ex fall på hala mattor
och golv. 

Att fallskador för den 
drabbade innebär stora påfrest-
ningar och lidanden i form av 

nedsatt funktion, smärta och
minskad livskvalitet är uppen-
bart. Om man sen lägger till
kostnaderna för samhället i
form av vård, rehabilitering,
hjälpmedel, hemtjänst osv blir
argumenten för en förebyggan-
de verksamhet mycket tydliga.

Folder för rond

Blomsterfondens arbetar på
olika sätt för att förebygga fall-

skador och fallolyckor. Inom
sjukhemsverksamheten regis-
treras t ex varje fallolycka. Med
hjälp av denna statistik kan
man sedan kartlägga riskerna
för denna typ av olyckor bland
sjukhemsboende.

Vi har också tagit fram en
broschyr som heter ”Förebygga
fallskador i bostaden”. Den
innehåller bl a ett protokoll som
man använder vid en fallrisk-
rond i hemmet. En fallriskrond

är en genomgång av bostaden
där man uppmärksammar vilka
risker som finns i det egna hem-
met. Ofta kan man med ganska
enkla medel radikalt minska
dessa. 

Broschyren kommer att läm-
nas till nya hyresgäster i sam-
band med nyinflyttning från
den 1 juli 2004. Är du hyresgäst
sedan tidigare kan du beställa
en broschyr hos Måniqua
Lövegard på telefon 08-
555 94 512.

fall
NU NÄR VI ÄR LÅNGT IFRÅN ISIGA TROTTOARER

och moddiga gator minskar naturligtvis risken för
fallskador utomhus. Men risken att drabbas
hemma är faktiskt större. Året runt.

Minska 
risken 
för

Sven Broberg bor sedan sju år
tillbaka på Blomsterfonden i
Liseberg. När man hälsar på
hos Sven och kommer in i den
lilla hallen, faller blicken först
på den antika brandhjälmen
som hänger på väggen. Alldeles
intill hänger en väl putsad antik
brandyxa. Ovanför hittar man
två diplom; det ena för den
Svenska Klassikern och det
andra för den amerikanska
motsvarigheten. Att ha deltagit
i den Svenska Klassikern är en
idrottsprestation som heter
duga. Den innehåller en

Vansbrosimning, ett Vasa-
loppet, en Vätternrunda och ett
Stockholms Marathon. Den
amerikanska varianten (som
Sven var med och utvecklade)
kompletteras av ett marathon
på rullskidor. Han är den enda i
världen som genomfört båda.

Medaljträngsel

Brandhjälmen och idrottsdiplo-
men är egentligen två bra sym-
boler för Sven Broberg. Idrotten
har alltid haft en stor plats i
hans liv.

– Jag har
varit brand-
man och i
det yrket är
den fysiska
aktiviteten
en förutsätt-
ning. I en

krissituation måste brandman-
nen fatta snabba och bra beslut
och då gäller det att man är i bra
trim - både fysiskt och mentalt. 

Under glasskivan på soffbor-
det trängs medaljer och plaket-
ter från i huvudsak skidtävling-
ar. I mitten ligger guldmedaljen

från Veteran-VM i Wisconsin
1983. Svens drygt 30 vasalopp
(ja, trettio) finns också med här
tillsammans med medaljer i alla
valörer och från tävlingar i hela
världen.

– Vasaloppet åker man inte –
det upplever man, säger Sven
och skrattar.

Tillbaka hem

Sven har tillbringat några år i
USA, närmare bestämt i Mora,
Minnesota. Även denna period
i hans liv dominerades av idrott

Sven Broberg - 
Vasaloppsveteranen 
på Liseberg

DE FLESTA KANSKE KÄNNER SVEN BROBERG

som ordförande i Intresseföreningen på
Liseberg. Eller så har ni sett honom susa förbi
på rullskidor. Eller jobba med Grillhagen.



2004 Sidan 5

Detta görs via enkäter med frågor som rör t ex bemötande, infor-
mation, respekt, hänsyn trivsel inom de olika områdena vård, ser-
vice och omsorg. Ambitionen är att skicka ut enkäten ett par gång-
er per år.

Bra bemötande
2004 års enkät fick en hög svarsfrekvens och betyget var gott.
Ungefär 90 % av de boende trivs med sitt boende och de är i stort
sett nöjda med det bemötande de får. 

De anhöriga var mesta nöjda med respekten, bemötandet och
hänsynen inom Blomsterfonden. På Tallgården var de anhöriga till
100 % mycket nöjda med hur personalen bemöter respektive an-
höriga.

Ett område som de boende inte tyckte fungerade helt tillfreds-
ställande var informationen.

Enkäten har också en öppen del där man kan ge synpunkter och
kommentarer om andra områden.  

Hur bra är
Blomsterfonden?

ETT VIKTIGT SÄTT FÖR BLOMSTERFONDEN att få reda på vad
boende på sjukhem och deras anhöriga samt hemtjänstkunder
tycker om verksamheten, är helt enkel att fråga dem.  

och sport. I sin sportaffär sålde
han rullskidor och han tränade
bl a skidlaget på Moras gymna-
sieskola.

Men på 80-talet pekade kon-
junkturen i USA neråt. Sven
återvände till fäderneslandet,
närmare bestämt till Avesta och
så småningom till Boxholm
som fick en ny brandchef.  När
Sven skulle sluta sin karriär
föreslog dottern att han skulle
flytta till Stockholm och det
blev till Blomsterfonden i
Liseberg. 

– Här är jättebra. Jag kan

träna direkt utanför dörren,
säger Sven. 

Gemenskap

De flesta känner nog Sven som
en driftig ordförande i intresse-
föreningen och med en eller två
rävar bakom örat. Skämt och
”underfundigheter” duggar
tätt. Men även roliga saker tar
han på allvar:

– Gemenskapen bland oss
hyresgäster är mycket viktigt,
säger Sven. Vi måste ha lite koll
och bry oss om varandra. Är det

någon som man inte sett eller
hört av på ett tag ska man ta
kontakt och se att allt är OK.
Sen ska folk ha något trevligt att
göra också. Vi fixar fester,
motionsaktiviteter och lite kul-
turella evenemang, och vi ser
till att området hålls fint. Ett av
de senaste projekten är
”Grillhagen”, en grillberså mitt
på området. (Läs mer om den
pampiga invigningen på sid 3). 

– Vi är många som hjälps åt
och vi får jättebra hjälp från
Stina, Anna och de andra på
Blomsterfonden, säger Sven.

Och det gäller också när vi
diskuterar förbättringar och
förändringar av fastigheterna
och området. Vi kan ju inte bara
ställa krav, utan vi måste ju,
som alla, se till ekonomin. 

– Det kan bli tuffa förhand-
lingar, men vi får bra respons
från Blomsterfonden, ler Sven
och så tittar den där räven fram
bakom hans öra. 

Sven Broberg träffar man
inte – man upplever honom.



I förra numret av
Blomsterfondens

Tidning skrev vi om
framtidens för-
utsättningar när

det gäller bostads-
byggandet. Vi kunde konstate-
ra att Stockholm som region
inte räcker till och frågan är hur
långt utanför Stockholm man
kan tänka sig att bo. Vi skrev
också om begreppet kooperativ
hyresrätt som är ett mellanting
mellan traditionell hyresrätt
och bostadsrätt. Lösningen
fokuserar på finansieringen av
bostaden.

I en enkel enkät ställde vi
några frågor för att ”sondera

terrängen” lite – vad tycker vår
bostadskö om dessa idéer?

Mycket god svarsfrekvens

Responsen var mycket god, vi
fick in nästan 800 enkätsvar.
Svaren visar att de allra flesta
vill bo kvar i StorStockholm,
dvs Stockholms stad inklusive
kranskommuner.

Intresset för kooperativ
hyresrätt var mycket stort.
Nästan 600 av de 800 svaren
angav att detta kunde vara en
intressant boendeform för dem.

– Det är mycket intressant,
säger Sven Erik Peterson,
Blomsterfondens VD. Detta ger

oss ett bra underlag i vårt fort-
satta arbete. 

Till varmare breddgrader?

Bra underlag fick vi också när
det gäller om man kan tänka sig
att bo i Spanien. 

– Här har vi faktiskt redan
börjat lite och tittat på hur det
skulle kunna genomföras. Vi är
inte intresserade av att göra
investeringar i Spanien, under-
stryker Sven Erik Peterson,
utan vi vill hitta en bra samar-
betspartner som passar vår
skandinaviska profil när det
gäller behov, kvalitet etc. Då det
skulle vara intressant att se om
detta vore ett alternativ som vi

kunde erbjuda våra hyresgäs-
ter.

– Jag var själv nere i Spanien
och besökte under två intensiva
dagar ett antal företag och
anläggningar som driver en lik-
artad verksamhet. Det finns
många intressanta lösningar,
men vi kommer att låta det ta
den tid det krävs för att hitta en
stabil och bra samarbetspartner.
Så kanske återkommer vi med
ytterligare en enkät för att skaf-
fa oss mer kunskap om vad ni,
nuvarande och blivande hyres-
gäster, tycker, avslutar Sven
Erik.
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Stockholm

– Roligt att så många kunde
komma, hälsade ordförande
Karl Erik Åman när han blicka-
de ut över folkhavet. Vi var lite
oroliga att lokalen inte skulle
räcka till, men till sist kunde vi
andas ut och konstatera att våra
120 platser räckte!

Ros till personal

Verkställande direktören Sven
Erik Peterson redogjorde kort-
fattat för året som gått. Han
kunde konstatera att rekryte-
ringsläget under årets senare
hälft väsentligt förbättrats och
att alla tjänster var tillsatta vid
årsskiftet. Som vanligt lovorda-
des Blomsterfondens personal.
Behovet av hemtjänst i samhäl-
let ökar i takt med att sjukhems-

Fullsatt
OCH SÅ VAR DET DÅ DAGS för årsmötet.
I vanlig ordning sken solen när Liseberg
traditionsenligt stod som stolt värd för
evenemanget, denna gång med rekord-
många stämmodeltagare.

Nina Hammarberg och Amanda Hofman-Bang 

och gärna kooperativt!
ellerSpanienTACK FÖR SVAREN på vår

enkät och för allt intresse!
Nu fortsätter planeringen.
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årsmöte
platserna minskar. Med stor
glädje kan vi konstatera att
Blomsterfondens hemtjänst
utvecklas och efterfrågas allt-
mer.  I Danderyds kommun är
Blomsterfonden den näst stör-
sta leverantören av hemtjänst.

Höga betyg

Hemsidan fortsätter att utveck-
las som en bra kommunika-
tionskanal, www.blomsterfon-
den.se.  Här finns numera, för-
utom all viktig information om
Blomsterfonden, också Tid-
ningen inlagd och inom kort
kommer även kvalitetsmät-
ningar att redovisas här. Årets
mätning gav överlag höga
betyg till Blomsterfonden från
såväl boende som anhöriga. 

(Se sid 5)
Stämmodeltagarna fick även

information om en stor miljö-
satsning inom Blomsterfonden,
nämligen installation av berg-
värme. Denna uppvärmnings-
form kan, i kombination med
solvärme, komma att ersätta
oljeeldning helt eller delvis.
Projektet har stora ekonomiska
och miljömässiga fördelar.

Kön växer

Insamlade medel uppgick
under året till 4 miljoner kronor.
Här kan man tyvärr skönja en
nedåtgående trend. Blomster-
fonden arbetar på olika sätt
vidare för att stärka den så vik-
tiga insamlingsverksamheten,
t ex genom ”Almas paradpro-

jekt” – minneshyllningarna.
Antalet medlemmar, som

idag är 7.450, ökar. VD påpeka-
de att möjligheten att få en
bostad hos Blomsterfonden för-
modligen är en tungt vägande
anledning för många att bli
medlem. Samtidigt ville han
dock understryka betydelsen
av Blomsterfondens grundidé
och att bostadskön bör ses som
en bonus. 

Spanien

Som exempel på viktiga projekt
på lång sikt angav Sven Erik
Petersson att man undersöker
möjligheten att erbjuda ett
boende i Spanien. Nu letar man
efter en samarbetspartner i lan-
det som motsvarar Blomster-

fondens krav när det gäller
verksamhet, kvalitet mm. (Se
även sid 6)

Skönsång som avslutning

I övrigt skedde inga föränd-
ringar när det gäller styrelsens
sammansättning eller årsavgif-
tens storlek.

Underhållningen framfördes
i år av interna krafter; de för
många välkända Nina
Hammarberg och Amanda
Hofman-Bang bjöd på såväl
modern som mera klassisk
sång. Både Nina och Amanda
arbetar i Blomsterfondens egna
hemtjänst ”Allt Hemma” på
Svalnäs.

Yvonne Öijerholm slutar, efter
tio år i Blomsterfonden, som
värdinna på Svalnäs. Tidigare
arbetade hon som sjuksköter-
ska på en intensivvårdsavdel-
ning på Danderyds sjukhus.

När man träffar Yvonne
smittas man av hennes entusi-
asm och energi. Det liksom
lyser om henne och man känner
hur väl hon trivs i sitt arbete.

– Som värdinna har jag
många uppgifter, berättar
Yvonne. Jag har hand om allt
som har med lägenheterna att
göra, bostadskön och en hel del
sociala aktiviteter. Ofta önskar
jag att jag har mer tid för hyres-
gästerna. Att bara sitta ner en
stund med någon som behöver
lite stöd och tröst eller någon
som bara vill ha lite sällskap, är

viktigt. Jag försöker att ta mig
den tiden, men ibland är det
svårt att hinna med. 

Uthyrning och besiktning

– Varje arbetsdag har jag
genomgång med fastighetsskö-
tarna. Då går vi t ex igenom om
någon lägenhet behöver åtgär-
das. Sen ansvarar jag för allt
som har att göra med uthyrning
av lägenheterna, t ex besiktning
när någon ny hyresgäst ska flyt-
ta in. Likaså har jag all kontakt
med vår bostadskö. Jag visar
Svalnäs och lägenheterna för
intresserade, och ser till att de
som ska flytta in får rätt infor-
mation. 

Yvonne tar fram en mapp
med det informationsmaterial
som alla nyinflyttade får. Här

finns fakta om allt som en
hyresgäst kan behöva veta, från
hur man hittar till fotvården till
Svalnäs historia.  

Se till att alla trivs

Men Yvonne lyser som mest när
hon talar om sina arbetsuppgif-
ter som har med hyresgästerna
direkt att göra.

– Som värdinna tycker jag 
att det är min uppgift att se till
att alla trivs så bra som möjligt.
Jag har telefontid och besökstid
här på mitt kontor mellan 8.30
och 10.30, men jag är ute myck-
et, runt omkring här på Svalnäs.
Sen sitter jag med i festkommit-
tén och matrådet och har kon-
takt med våra aktiva hyresgäs-
ter som fixar så mycket själva,
t ex utflykter, caféverksamhet,

vinprovningskvällar och öl-
aftnar. 

Lovord till hemtjänsten

Yvonne lovordar resten av per-
sonalen på Svalnäs.

– Vi har t ex en fantastisk
hemtjänst! Vi träffas regelbun-
det och jag stämmer av hur det
fungerar för varje hyresgäst och
om det t ex är någon hyresgäst
som kommit in på sjukhus. Det
är ju bra för mig att veta. Då kan
jag ha lite extra koll på att det
fungerar när han eller hon kom-
mer hem.

Det finns alltså lika mycket
energi i den stilla omtanken
som i entusiasmen hos Svalnäs
värdinna – Yvonne Öijerholm.

– DET ÄR DET ROLIGASTE ARBETE JAG NÅGONSIN HAFT, säger Yvonne
och slår ut med händerna. Jag kommer verkligen att sakna det!

Svalnäs värdinna – 
Med entusiasm och energi
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 15 augusti 2004 . Adress: Blomsterfonden, ”Korsordet”, Box 114,
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
som belönas med matkuponger till våra restauranger 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 11. Vi har dragit fyra
vinnare som vi skickar matkuponger till.
Grattis!

1:a pris Berta Skärvall, Hägersten

2:a pris Bertil & Ulla Lenell, Stockholm

3:e pris Marianne Hansson, Täby

4:e pris Margareta Ohlsson, Östersund


