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Colette är välkänd för hyresgästerna i
Blomsterfondens ca 600 lägenheter på
Ringvägen, Rödabergsgatan, Körsbärs-
vägen och Högbergsgatan.

– Jag hjälper till med allt möjligt fak-
tiskt, säger hon när jag ber henne beskriva
sitt jobb. Jag arbetar t ex med besiktningar,
visningar och själva uthyrningen av lägen-
heterna. Det är mig man tar kontakt med
om det är något med lägenheten som
behöver åtgärdas eller fixas. Jag har sen
kontakt med fastighetsskötarna. 

Har koll
Men en av de viktigaste uppgifterna är att
”ha lite koll” på de boende, dvs se till att
de har det bra, hälsa på hos någon som
inte svarar på telefonen,  ha kontakt med

anhöriga eller hemtjänsten om det behövs.
Alla som fyller jämt blir uppvaktade på
födelsedagen. 

– För att hemtjänsten ska fungerar så
bra som möjligt för våra hyresgäster är det
viktigt att vi till exempel vet när någon
läggs in på sjukhus, hur det går och när
den boende kommer hem igen. Ibland kan
det vara knepigt att ringa rätt myndighet
eller att komma i kontakt med sin gode
man. Jag har till och med ringt till IKEA
någon gång för någon.  Jag gör det jag kan;
man måste vara flexibel. Och det är så
roligt.

Nu även reseledare
Just flexibiliteten, det goda humöret och
engagemanget är några av de egenskaper
som hyresgästerna uppskattar mest hos
Colette. (Det kommer en och annan rull-
tårta till expeditionen som tack för hjäl-
pen.) 

En av de roligaste delarna av arbetet är
”festfixandet”, dvs att tillsammans med
hyresgästerna arrangera de många och
välbesökta evenemangen - surström-
mingsfester, luciafiranden, utflykter, kräft-
skivor mm. 

– Det är jättekul och jag önskar att jag
hade ännu mer tid till hyresgästerna, säger
hon, men fastigheterna och allt med lägen-
heterna tar mycket tid. 

Och även om Colette varit med på
många utflykter kan hon nu lägga till
ytterligare en officiell titel till sin meritlis-
ta, nämligen reseledare. Hon och Stina
Kujala från Liseberg, var mycket uppskat-
tade reseledare på Blomsterfondens resa
till Spanien i februari (se separat artikel).

Röda Korset
Colette har arbetat på Blomsterfonden
sedan 1992. 
– Tidigare arbetade jag på Röda Korset och
jag har också arbetat med konferenser.
Men jag trivs jättebra här på Blomster-
fonden.

Colette har expeditionstid måndag till
fredag mellan kl 9 och 11. Sen kan man
boka för möte på andra tider.
Telefonnumret är 08-555 94 801.

Colette Ahlberg – 

PÅ SKRIVBODET STÅR ETT FINT

SL IPAT   SNAPSGLAS. Mot det
tunna glaset lutar sig ett par
vintergäck och några snöddrop-
par. Det är ett tack från en hyres-
gäst till Colette Ahlberg, en av
Blomsterfondens mycket upp-
skattade värdinnor.

Uppskattad
värdinna!
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MAN BORDE KUNNA FÖRVÄNTA SIG mer av en
minister när det gäller kunskap och insikt
i historien. Men det kanske inte är så lätt
när man tror att man fötts in i den bästa av
världar. Han må väl vara förlåten, finans-
ministern.

En värld av möjligheter
Men man måste försöka förstå den värld
och den tid man födds in i. I synnerhet vår
tid och vår värld, där utbudet av varor och
tjänster är enorm, rörligheten över grän-
serna är stor och man har en köpkraft som
är större än vad någon annan generation
upplevt. Den unga generationens privile-
gium har varit friheten att göra vad som
faller den in och det man har lust med.

Mycket av det som finns idag har ska-
pats av 40-taliserna och generationerna
före dem. När de föddes och under deras
uppväxtperiod fanns inte dagens själv-
klarheter. Det mesta var reglerat. Behövde
man låna pengar, ville det till att skälet var
acceptabelt. Skulle man lyssna på radio
fanns det bara en kanal. Ville man resa
blev det för det mesta inom landet. Att
resa utomlands var en privilegierad
grupps möjlighet. Det är också ett under
att man kunde ha ett skattetryck, som man
förmodligen aldrig tidigare skådat, med
85%-iga marginalskatter.

Nu är förhållandena fullständigt annor-
lunda. Den tekniska utvecklingen har gått
fram med en rasande fart och de enorma
medicinska landvinningarna gör att vi
dessutom lever längre och är friskare.

Åldersexplosion
Och det är inte de som fötts på 60-talet
som stått för den utvecklingen. Det är här
det bekymmersamma köttberget kommer
in - det var de som gjorde det. 

Det är dessutom så att vi under förra
seklets senare hälft redan haft en kraftig
ökning av antalet äldre. I början av 1950-
talet var ca 10% av befolkningen ålders-
pensionärer och knappt 120 000 var över

80 år. Vid sekelskiftet 50 år senare var mot-
svarande siffror 19% och 470 000. Så vi har
faktiskt redan haft åldersexplosionen och
den har inträffat under ”köttbergets” pro-
duktiva tid. Pensionerna till dessa åldring-
ar har också till stor del betalats av 40-
talisterna som nu också kommer att få lov
att betala sina egna.

Rättesnöre
Avsikten är inte att gnälla och vara förbitt-
rad på den unga generationen, på våra
barn. Alla generationer har alltid velat att
deras barn ska ha det bättre än vad de själ-
va haft. Min mamma fick sina första rikti-
ga skor när hon började skolan. Före det
var det näverskor som gällde - hetvatten-
doppade näverskor som skulle forma sig
efter fötterna. Det ville hon inte att hennes
barn skulle behöva ha. 

Så rättesnöret som många 40-talister
fick i livet var att jobba på och sträva efter
något bättre. Här ingick också att leva med
vanligt folkvett och att värna om de
gamla.

Lite mer folkvett
Nu står vi i alla fall här i pensionsåldern
och upplever kritik från den generation
som vi fött och fostrat. Kanske har våra
medfödda ambitioner att ge våra barn ett
bättre liv slagit över. Jag kan ibland inte
undgå tanken att våra pappor och mam-
mor var bättre föräldrar än vad vi själva
varit. Lite mer vanligt folkvett hade inte
varit så dumt att ge barnen, det förstår jag
nu.

Men det kvarstår ett faktum; 40-talister-
na och generationerna innan dem, har
minsann bidragit till välståndet. De har
arbetat och slitit under större delen av sitt
liv och det är högst osannolikt att dagens
unga kommer att arbeta lika många år av
sitt liv som dessa har gjort.

Så, pensionärer och 40-talister, sträck på
er och var stolta över vad ni åstadkommit
med era liv!

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.

Pensionär- 
sträck på dig!

Välbesökt
– Vår basar är verkligen välbesökt, säger
kurator Claes Bondefeldt. ”Second hand”
är mycket populärt, i synnerhet bland
den yngre befolkningen här på Söder. Det
brukar komma flera hundra personer, så
det är trångt i gångarna när vi öppnar. 

Överskottet från basaren går till det
man inom Blomsterfonden kallar för
”guldkanten”, dvs det där lilla extra för
hyresgästernas trivsel, t ex utflykter.

Brun plast?!
Ett stort och viktigt arbete görs av de 40-
50 hyresgäster, som i månader före varje
basar granskar alla saker som skänkts.
Här är exempel på föremål som är väl-
komna: tavlor, husgeråd, keramik, bijou-
terier, textil och mycket annat. Glöm inte
att sjuttiotalsprylarna i plast har börjat bli
åtråvärda… jo, dem i brun och orange
plast…. Tro det eller ej.

Vill ni lämna föremål till basaren, kon-
takta Claes Bondefeldt, tel 08-555 94 810.
Eventuellt kan vi också hjälpa till att
hämta.

Övriga basarer
På Rödabergsgatan planeras en basar till
slutet av september. Och på Svalnäs är
det basar den 29 oktober klockan 11.00-
15.00.

FÖR EN TID SEDAN UTTALADE SIG FINANS-

MIN ISTERN OM DEN FÖRSKRÄCKL IGA

BÖRDA som han och andra som fötts på
1960-talet skulle få bära - ”köttberget” -
nämligen 40-talisterna. Det framstod också
tydligt att denna gynnade åldersgrupp har
levt otroligt gott och hela tiden tagit för sig
av det bästa. 

Boka den 29 oktober, då är det
dags för basar på Ringvägen.  Så
här när sommaren är som bäst,
kan det kännas avlägset att tänka
på höstbasaren. Men framförhåll-
ning och planering är aldrig fel
och nu har man ju god tid på sig
att plocka ihop den där kassen
med föremål, prylar och grejor
som ska till basaren. 
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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
skrivna av Gabriella Signäs om inte annat
anges.

FÖR ATT FÖRSTÅ SIN SAMTID,
MÅSTE MAN FÖRSTÅ SIN HISTORIA,
brukar det ju heta. Och så är
det. För att förstå hur Blomster-
fonden kom till, hur Alma
Hedin tänkte och resonerade
och vilka val vi gjort, måste vi
ha en viss kunskap om och för-
ståelse för den tid då det hände. 

Nu har vi genom ett krafttag

sammanställt mycket av det
intressanta material som vi haft
i våra gömmor under alla de
drygt 80 åren. 

Vi har gått igenom protokoll,
tidningsklipp, foton, filmer och
böcker. Resultatet blev en bild-
rik, underhållande och intres-
sant bok om Alma Hedins livs-
verk under de första 80 åren.

Introducerades på årsmötet
Minnesboken kostar  200 kro-
nor (plus 25 kronor i porto). 
Den kan köpas via värdinnor-
na eller beställas hos Måniqua
Lövegard på huvudkontoret,
tel 08-555 94 512. 
Det går också bra att beställa
på www.blomsterfonden.se
eller info@blomsterfonden.se

Det har nu gått nästan 50 år
sedan Liseberg invigdes av
drottning Louise 1958 och man
har börjat en rejäl upprustning
av anläggningen.  I sommar är
första etappen färdig – 16 nya
lägenheter står inflyttningskla-
ra.  

Redan för tio år sedan starta-
de planeringen av den omfat-
tande upprustningen. Men det
handlar inte bara om att fräscha
upp byggnaderna, utan det är
dags att, utifrån en helhetssyn
på verksamheten, ta ställning
till hur framtiden ska ser ut.
Vilka behov och önskemål har

våra boende och de som står i
vår bostadskö? Motsvarar
Liseberg kraven på t ex komfort
och tillgänglighet?

– Större delen av Lisebergs
över 300 lägenheter är ettor och
tvåor och vi vet att våra boende
vill ha större lägenheter, säger
Sven Erik Peterson. Dessutom
har efterfrågan på sjuk-
hemsplatser minskat, vilket gör
att det inte vore försvarbart att
utveckla den delen av verksam-
heten. I stället har vi börjat på
arbetet med att rusta upp
Liseberg till en modern och bra
anläggning och den första etap-

pen är klar i sommar.
Leif Cannier, byggnadskon-

sult som arbetar med renove-
ringen beskriver de nya lägen-
heterna:

– De varierar i storlek från 65
till 95 m2 och är alla förberedda
för rörelsehindrades behov, t ex
sänkt handfat och breda dörrar.
Varje lägenhet har egen tvätt-
maskin och torktumlare och
naturligtvis komplett kök med
bl a mikrovågsugn. 14 av de 16
lägenheterna har balkong.

Och i september är det dags
för de förväntansfulla hyres-
gästerna att flytta in.

Minnesboken färdig! 

16 nya lägenheter på Liseberg  

Liseberg ligger med ett lugnt och fridfullt läge i Älvsjö i södra Storstockholm. Här finns idag 354
lägenheter mellan 30 och 58 m2. Inom området finns en lummig park med boulebana och
”Grillhagen”, en gemytlig berså för grillkvällar som aktiva och händiga hyresgäster byggt. Liseberg
erbjuder även service som fotvård, frisör, affär och restaurang med fullständiga rättigheter. Lisebergs
Vårdcentral ligger alldeles i närheten och på 10 minuters bussavstånd ligger Högdalens centrum med
ytterligare affärer och service. Vill du veta mer om Liseberg, kontakta vår värdinna Stina Kujala, tel
08-555 94 717 eller stina.kujala@blomsterfonden.se.

F A K T A R U T A  L I S E B E R G

Det var en gång…

Äntligen färdig! 
Nu finns minnesboken till försäljning!
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BLOMSTERFONDENS NYA KUNSKAPSKÄLLA:

-Vi vill ta fram 
”äldreomsorgens körkort”

Nationellt körkort
Blomsterfonden kännetecknas
av sin duktiga personal, sina
starka traditioner och en orga-
nisation som har en blick mot
framtiden. Det gör att
Blomsterfonden är en stark
aktör på sin marknad, men det
kräver samtidigt att verksam-
heten och människorna i den
ständigt utvecklas. 
Nu har Blomsterfonden tagit
ännu ett steg, för att inte säga
ett rejält kliv, framåt i den rikt-
ningen. Ansvarig för verksam-
heten är Björn Sandström: 

– Genom denna Kunskaps-
källa vill vi utveckla och utbil-
da Blomsterfondens personal,
men också erbjuda kompetens-
utveckling till andra, externa

parter, till exempel kommuner,
andra privata vårdgivare och
anhöriga. Vi hoppas också
kunna utveckla en basutbild-
ning, ett ”körkort”, för personal
som arbetar inom äldrevården.
Vår ambition är att den ska
kunna bli en nationell norm för
all vårdpersonals grundkompe-
tens och utgöra en bas för det
egna kvalitetssäkringsarbetet. 

Björn Sandström har en mili-
tär bakgrund och har under
många år arbetat med affärs-
och ledarskapsutveckling, till
stor del inom vård och omsorg.
Övriga i projektgruppen är två
medarbetare sedan tidigare,
Anneli Svensson och Kristina
Bergström, båda utbildade
sjuksköterskor.

Vårdekonomi med mera
Att utbilda personalen är 
naturligtvis inget nytt inom
Blomsterfonden. 

– Vi har redan tidigare utbil-
dat vår personal inom en rad
områden, fortsätter Björn, t ex
näringslära, smärta, stroke,
etik, hygien osv. Vi har också
arbetat mycket med bemötan-
defrågor, inte minst bemötande
av dementa, och det kommer vi
att utveckla ytterligare inom
det nya centrat. Förutom kurser
med medicinsk inriktning kom-
mer det också att finnas kurser i
till exempel vårdekonomi,
vårdplanering, pedagogik och
ledarskapsutveckling och lite
mer konkret kunskap om
mötesteknik och förhandling.

Start i höst
– Just nu håller vi på att organi-
sera upp arbetet och planera för
hur verksamheten ska bedri-
vas, säger Björn. Vi hoppas
kunna starta de första kurserna
i höst. I största möjliga utsträck-
ning kommer våra utbildningar
att ledas av personer inom
Blomsterfonden, men vid
behov kommer vi att ta in exter-
na krafter.

– Detta blir en bra förstärk-
ning av Blomsterfonden tradi-
tionella verksamhet, menar VD
Sven Erik Peterson. Det blir ett
bra sätt för oss att förvalta vår
starka värdegrund och att delta
i utvecklingen av äldreomsor-
gen i Sverige. 

ÄVEN OM VÄRLDEN OMKRING OSS STÄNDIGT  FÖRÄNDRAS,  arbetar
Blomsterfonden idag utifrån samma värdegrund som på Alma Hedins tid.
Däremot utvecklar Blomsterfonden ständigt sina arbetsmetoder. Nu har
ytterligare ett viktigt steg tagits; Blomsterfondens egen Kunskapskälla.  
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och göra saker bättre!
Lena Karneke är ny verksam-
hetschef på Tallgården/ Lärk-
trädet sedan 1 mars. Hon kom-
mer närmast från psykiatrin
inom Stockholms läns lands-
ting. Dessförinnan var hon
servicehuschef på äldreboendet
Tors Backe i Sollentuna.
– Jag fick kontakt med
Blomsterfonden via Internet
och när vi sedan träffades kän-
des det med en gång helt rätt.
Jag tycker om Blomsterfondens
koncept och idéer och jag tror
att jag kan bidra till att förvalta
och utveckla verksamheten på
ett bra sätt. 

Goda hjärtan
Blomsterfonden är auktorisera-
de att driva äldreomsorg i
Danderyd och har funnits på
Tallgården sedan 2000. Både
Danderyd och Täby kommun
har kundvalssystem, dvs den
äldre väljer själv var han eller
hon vill bo och i detta kundval
ingår Blomsterfondens Tall-
gården. 

Den låga byggnaden ligger
vackert omgiven av ståtliga tal-
lar nära Enebytorg. Här erbjuds
äldreboende för ca 90 personer.
På Lärkträdet finns gruppboen-
de för dementa.  
– Vi är totalt ca 90 personer som
arbetar här, och flera har arbe-
tar här i många år, säger Lena.
Det känns skönt, tycker jag. Det
visar att personalen trivs och
det innebär också en kontinui-
tet och trygghet för våra gamla. 

Personalen var en viktig fak-
tor för Lena i beslutet att åter
söka sig till äldreomsorgen:
– Det finns så mycket värme
och goda hjärtan bland dem

som arbetar inom äldreomsor-
gen, säger Lena. Det är verkli-
gen viktigt i vårt dagliga arbete
- att vi inte bara har  rätt kom-
petens, utan att det finns myck-
et hjärta också. Vi har ju fått ett
mycket stort förtroende av de
gamla, deras anhöriga och av
kommunen och det måste vi
förvalta väl.

Jag är stolt över att arbeta
här och kunna erbjuda de äldre
det Tallgården har. 

Allt kan bli bättre
Tankarna kring personalens
kompetensutveckling är en
annan del av Blomsterfonden
som speciellt tilltalar Lena
Karneke:
– Inom organisationen poäng-
terar man verkligen vikten av
att utbilda och ge rätt kunskap.
Det kan låta som en klyscha,
men vårt mål är att erbjuda den
absolut bästa äldreomsorgen
till våra boende och för det
krävs rätt kompetens och rätt
ledarskap. Som verksamhets-
chef här på Tallgården vill jag
ge min personal rätt förutsätt-
ningar för att lyckas med det.
Till vår hjälp har vi många bra
interna utbildningar och det
kommer ju att bli ännu fler i
och med det nya Kompetens-
centrat.  
– Sen är det faktiskt just pro-
blemlösning som jag tycker är
en av de roligaste delarna av
mitt arbete, säger Lena, att hitta
bra lösningar som utvecklar
verksamheten vidare. Och ing-
enting är ju någonsin färdigt;
man kan alltid göra saker ännu
bättre. Säger en av de godhjär-
tade.

– JAG LÄNGTADE HELT ENKELT TILLBAKA TILL ÄLDRE-

OMSORGEN, säger Lena när jag frågar varför hon
lämnade jobbet som enhetshef inom psykiatrin. Jag
tycker mycket om att arbeta med äldre och sen är
personalen alldeles speciell.

NY VERKSAMHETSCHEF PÅ TALLGÅRDEN:

lösa 
problem

- Jag vill 
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-Vi kom hit med den förre entreprenö-
ren, men nu driver vi restaurangen själva i
Blomstergårdars regi, säger  kökschefen
Jan Hedberg och hovmästaren Torsten J
Arnbro.

Vi ser oss som en del av Blomster-
fondens verksamhet eftersom det finns ett
visst mått av omsorg även i restaurang-
verksamheten. Det innebär bl a att maten
inte bara ska smaka bra; det är viktigt att
den också är näringsriktig och rätt sam-
mansatt. All mat lagas här i köket på
Svalnäs och på helgerna även maten till
Tallgården.

I fokus
– Det är vårt stora fokus; att våra boende
får bra mat som utgår från deras behov,
förutsättningar och önskemål. När man
blir äldre måste man se till att man får i sig

Svalnäs Restaurang: 
Välkommen till bords 
– eller i det gröna! 

Sedan januari 2004 är det ny regim på
Svalnäs Restaurang, även om ett par
av ansiktena redan då var välkända för
Svalnäsborna.

tillräckligt med kalorier och det kan ibland
vara svårt om man inte har rätt kunskap.

För att understryka vikten av bra och
rätt mat, har Blomstergårdar nu knutit till
sig en dietist som kommer att arbeta med
just kostfrågor. Förutom att arbeta direkt
med Jan och restaurangen kommer hon
också att hjälpa till ute på avdelningarna
och ge råd till personal och boende. 

Stilfull matsal
Att se till att maten är näringsriktig är bara
en del av deras uppgift, menar Jan och
Torsten. Det finns en lika viktig del som har
att göra med själva upplevelsen av maten.

– Det ska vara rent, snyggt och fräscht
och det ska vara trevligt att komma till
restaurangen, säger Torsten. Vi har gäster
som äter alla mål hos oss och andra som
äter här då och då. Oavsett hur ofta man
äter här ska varje mål vara en lika trevlig
upplevelse. 

Picnic i det gröna
Möjligheterna på Svalnäs är många.
Antingen äter man i matsalen eller, om
man är ett slutet sällskap, kan man sitta i
någon av salongerna. Då får man visserli-
gen betala lite extra för servicen, men priset
för maten är detsamma. Om man väljer att
ha gästerna hemma men vill slippa tänka
på maten, låter man Svalnäs kök göra en
minibuffé för hemleverans. En nyhet för
sommaren är picnick-korgar:

– Vi lånar ut filtar och korgar som vi för
en mindre slant fyller med kaffe, smörgås
och en liten kaka eller varför inte en picco-
loflaska rött eller vitt vin. Då kanske det
blir lite fler som njuter av vår fantastiska
park, säger Jan och tittar ut över den gröns-
kande parken, vi tycker att det är synd att
den ofta är så tom på folk.

Revy på Svalnäs?
Jan och Torsten har många idéer om hur de
skulle vilja utveckla Svalnäs Restaurang
ytterligare. Redan idag är det öppet för all-
mänheten vilket skulle kunna utvecklas
ytterligare. Vad sägs om uteservering,
underhållning, revyer och musikaftnar
mm? (Med Jans bakgrund som musiker

och Torsten i sin roll som vispoet i kombi-
nation med känningar i branschen, känns
programpunkterna nästan spikade…). 

Återkommande under hela samtalet är
att restaurangen är så viktig för många, inte
minst som mötesplats. Att arbeta och
utveckla det, är en uppgift som de verkli-
gen trivs med. 

– Det är både kreativt och stimulerande
och sen är vi ett jättebra gäng som jobbar
här. Det är också viktigt. 

•Restaurangen är öppen kl 11.00-13.00
och 16.30-18.00. 

•Lunch och middag kostar 60 kronor. 

•I lunchen ingår en av två varmrätter,
bröd och smör, måltidsdricka och kaffe.

•I middagen ingår varmrätt, bröd och
smör, dessert och kaffe.

•För beställningar och bokningar, ring
08-555 94 530.

Torsten J. Arnbro, Jens Rosander, Enrique Sepulveda
Manoz, Jan Hedberg och Davis Dirisha driver restau-
rangen.
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De drygt 160 deltagarna lyssna-
de till ordföranden Karl Erik
Åman som traditionsenligt lot-
sade oss igenom dagordningen.
Verkställande direktör Sven
Erik Peterson inledde och redo-
gjorde i korthet för Blomster-
fondens verksamhet under det
gångna året, t ex att hemtjäns-
ten fortsätter att växa och blir
en allt viktigare del av verk-
samheten. Antalet hemtjänst-
timmar ökar stadigt och i
Danderyds kommun är
Blomsterfonden den största pri-
vata utföraren av hemtjänst. 

Mer kunskap
Inom såväl hemtjänsten som all
annan verksamhet behövs en
ständig utveckling av kunskap
och kompetens. Därför har man
under året lagt grunden till ett
eget kompentescentrum (se
även artikel på sid 4). Här ska
såväl Blomsterfondens egen
personal som externa intressen-
ter utbildas och vidareutbildas.

Även kurser för anhöriga pla-
neras. 

Vad händer framöver?
Sven Erik Peterson redogjorde
också för de viktiga frågor som
ligger framför oss. På kort sikt
handlar det om ytterligare
utveckling av hemtjänsten, lön-
samheten inom vården mm. På
längre sikt står bl a nya fastig-
hetsprojekt och omfattningen
av sjukhemsverksamheten på
dagordningen. Efterfrågan på
det senare, sjukhemsplatserna,
fortsätter att sjunka vilket krä-
ver viktiga strategiska beslut. 

Till hösten flyttar hyresgäs-
ter in i de 16 nya lägenheterna
på Liseberg och fler bostads-
projekt är på gång. Här ingår
bl a två tomter i Djursholm som
testamenterats till Blomster-
fonden – en av få ljusglimtar på
ett annars dystert insamlingsår.  

Tankar som också sysselsät-
ter Blomsterfonden som leve-
rantör av äldreboende är de
krav som förväntas ställas av
40-talisterna som snart blir en
mycket stor grupp pensionärer.
Deras krav kommer sannolikt
att påverka den framtida verk-
samheten, både till innehåll,
utformning och omfattning.

Värdig vård
Ett ämne som togs upp vid års-
mötet är kraven på en värdig
och bra vård i livets slutskede,

den sk hospicevården. Vården
måste ges på de gamlas villkor
med empati och kunskap som
förtecken:

– Vi vill inte vara patienter,
vi vill vara delaktiga – i ögon-
höjd!

Om Blomsterfonden kom-
mer att driva renodlad hospice-
vård får framtiden utvisa, men
klart är att empati och kunskap
redan idag är väsentliga delar i
Blomsterfondens filosofi. Även
i detta sammanhang syns tydli-
ga kopplingar till det nya kom-
petenscentrat och vad det kan
komma att erbjuda.

Ny suppleant
När det gäller styrelsens sam-
mansättning fattade årsmötet
följande beslut: Ordförande
Karl Erik Åman och Lennart
Ericsson omvaldes och så även
Sven Erik Peterson som supp-
leant. Som ny suppleant utsågs
ekonomichef Erika Björk. 

Personalen fick som vanligt
en stor eloge och tack för
”uträttade stordåd” inom såväl
verksamheten som inom admi-
nistration och ekonomi. 

Musikalisk kompetens 
Denna rapport från årsmötet
vore inte komplett om vi inte
uppmärksammade den avslu-
tande underhållningen. Torsten
Arnbro,  tongivande (!) hov-
mästare på restaurang Svalnäs

(se artikel sid 6), bjöd på en här-
lig bukett sommarvisor med
inslag av bland andra Evert
Taube och Carl Michael
Bellman. Torsten ackompanje-
rades av Hans Glaes. Fram-
trädandet var mycket uppskat-
tat och utgjorde en perfekt
avslutning på det gångna året
och en formidabel start på det
nya och på sommaren utanför.

Årsmöte under 

kristallkronor

I Å R  R Ä C K T E  I N T E  L I S E B E R G  T I L L . Det stora intresset från hyresgäster
och kö innebar att årsmötet detta år förlades till Piperska Muren på Kungs-
holmen. Så i år klubbades besluten under kristallkronor och stuckaturer. 
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är trivs jag utomordentligt
bra, säger Sven Alfort. Jag har
alltid varit road av natur och
biologi. Därför är det otroligt
stimulerande att ha parken
utanför min dörr.

Jag känner inte närmare till
organisationen här, men den
personal jag kommer i kontakt
med är mycket bra. Maten har
varit lite si och så, men nu har
det rättat till sig. Jag hoppas
ledningen förstår vilken
väsentlig roll maten spelar i
våra liv. Här går vi alla och fun-
derar över ”Hur blir maten
idag?”.

När jag ser tillbaka, tycker
jag att jag nästan alltid haft ett
mycket lyckligt liv. Visserligen
har min tidsepok innehållit
många krig men också mycket
positivt har hänt inom till
exempel medicin, kommunika-
tion, telefoni och television.

Mina föräldrars äktenskap
var mycket lyckligt, varför jag
minns min uppväxt som trygg
och omvårdad. Grundutbild-
ningen fick jag i Carlssons skola
och i Östra Real.

Efter studierna vid Örebro
Tekniska Gymnasium studera-
de och praktiserade jag utom-
lands. Det var i Tyskland,

England och USA hos företag
som samarbetade med Alfort &
Cronholm. Jag minns att resan
till USA med båten George
Washington tog nästan tio
dagar. Det stormade förfärligt
men jag var inte sjösjuk. Med
dessa kunskaper och erfarenhe-
ter blev jag 1930 fabrikschef
inom Alfort & Cronholm och
senare teknisk direktör.
Värnplikten gjorde jag vid
Kungliga Livgardet, K1, till
häst. Det trivdes jag väldigt bra
med. Extra utbildning i tung
beväpning skaffade jag mig på
Armén sjukskola Rosersberg.
1939 blev jag inkallad med
anledning av finska vinterkri-
get. Jag minns fortfarande vil-
ken oro och uppståndelse tele-
grammet med inkallelseordern
åstadkom. 1942 blev jag rytt-
mästare.

Jag vill dock betona, att
enligt min uppfattning är krig
bland det allra värsta männi-
skan kan råka ut för. Psykiskt
påverkas man och de fysiska
skadorna är fruktansvärda.

Att bygga upp Alfort &
Cronholms färgproduktion var
en spännande uppgift. Utveck-
lingen från torra färger till allt
mer avancerade produkter gick

fort. När vi flyttade huvudde-
len av färgtillverkningen från
Saltmätargatan till den nyin-
köpta fabriken i Ulvsunda tog
vi ett stort steg mot att bli en
effektiv och välutrustad färg-
producent, säger ingenjör
Alfort.

Jag intresserade mig tidigt
för standardiseringsfrågor.
Kom på så vis in i standardise-
ringskommissionen. När jag
lyckades få Sverige, Norge och
Danmark att gå över från kilo
till liter, betydde det en kraftig
begränsning av antalet burk-
storlekar vid hantering av färg
m m. En insats som jag fick
mycket beröm för. Jag tog också
initiativ till en korrosionsskala,
som blev mycket värdefull för
färgindustrin. Ett tredje initia-
tiv från min sida var bildandet
av en färgteknologisk förening i
Sverige, Norge, Danmark och
Finland. Den underlättade
givetvis samarbetet i hela
Skandinavien. Då bildades
SVEFF, Sveriges färgfabrikan-
ters förening, som gav myndig-
heterna en kontaktpunkt inom
färgindustrin i stället för
många. 

Sociala och kyrkliga frågor
har alltid varit viktiga för mig,

fortsätter Sven Alfort. En tradi-
tion inom familjen ända sedan
pappas tid. Jag har varit med i
kyrkorådet. Jag tog hand om
Nödhjälpskassan, som kunde
ge en hjälpande hand till behö-
vande. Min tid som skattmästa-
re i organisationen Svenska
Flaggans Dag, minns jag också
med glädje.

Den största glädjen numera
ger mig mina tre underbara
barn: Cecilia, Michael och Ann-
Elisabeth. Döttrarna bor utom-
lands, men jag har en ständig
kontakt med dem alla tre och
de nio barnbarnen. 

Jag har fortfarande så myck-
et att göra, tiden vill inte räcka
till, avslutar den mycket vitale
och minnesgode Sven Alfort
vårt samtal inför hundraårs-
dagen. 

Blomsterfonden gratulerar
varmt ingenjör Alfort till de 
första hundra åren!

Karl E Åman
Blomsterfondens styrelse-
ordförande
VD Alfort & Cronholm 
1970-1973

Flaggorna i topp på Svalnäs 
den 13 maj. Ingenjör Sven Alfort

Ingenjör Sven Alfort, som föddes i
Stockholm den 12 maj 1905, bor
sedan några år på Svalnäs Gästhem.

Alfort Sten M, ingenjör, Sthlm, f i Sthlm 050513 av dir Johan A o Märta, f Cronholm. Tekn stud- o ingex Örebro 26, resoffex 28, rytt-
mäst K 1 res 42, stud Tyskl, Engl, USA 27-29, fabrchef ab Alfort & Cronholm 30, tekn dir där 37-70, IVAs korrosionsnd 41-65, IVAs
korrosionsinst 65-74, kassaförvalt bestyr f Sv flaggans dag 46-63. GM 33-49 Carin Sack, f 08.

100år.
H
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Som vi skrev i förra numret av Blomstergårdar är Blomster-
fonden engagerad i ett spännande projekt när det gäller perma-
nentboende i Spanien. Allt går enligt planerna; 48 lägenheter är
färdiga och till hösten blir det inflyttning. 

Blomsterfonden samarbetar i detta projekt med ett spanskt
företag som heter Confide SAR, ett välrenommerat företag som
driver äldreboende, studentbostäder, sjukhem och hemtjänst i
Spanien. Leif Altner är företagets representant i Sverige och han
har själv bott i området i mer än 20 år.

Har du tillgång till internet kan du läsa mer på
www.adorea.es. Klicka dig fram till den svenska versionen.

Anmäl intresse till Leif Altner per mail (leif.altner@bred-
band.net) eller per telefon 0708 - 46 11 00 (Leif Altner kan nås på
sin telefon mellan kl. 16.00 och 18.00).

Nu har han gjort det igen - 
Sven Broberg - vunnit guld vid
Brandkårens Svenska Mästerskap
på skidor.

Först fick han en guldmedalj för klassen 20 km för äldre. Sedan
uppmärksammade tävlingsledningen att Sven var med i tävlingen
för 50:e gången och vunnit totalt 15 guldmedaljer, vilket är ju täm-
ligen unikt. Så det blev en guldmedalj till. Tävlingen, som i år gick
i Sälen, lockade 360 brandmän.

Till hundra procent
– Idrotten är ju väldigt viktig för en brandman och alla andra som
arbetar inom räddningstjänsten, säger Sven. Och inte bara för att
vi måste vara i topptrim för att kunna hjälpa andra - kamratskapet
är minst lika viktig och den spelar också en stor roll i idrotten.

Som brandman måste man kunna lita på varandra till hundra
procent och det ställer stora krav på ärlighet och rakhet. Att vi har
så fin sammanhållning är en av anledningarna till att jag hållit på
så länge. Sen är det ju ett jättebra sätt att hålla sig i gång, avslutar
Sven som alltid börjar dagen med en morgonpromenad. 

Nytt 

till Liseberg
GULD

lägenheter 
klara i 
Spanien!

48
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e var hyresgäster från Sval-
näs, Röda Berget och Ring-
vägen och de var alla ”testpilo-
ter” på Blomsterfondens pre-
miärresa till Spanien. Här i
Puerto Banus utanför Marbella
i södra Spanien ligger Centro
Forestal Sueco, en unik rehabi-
literingsanläggning, ursprung-
ligen byggd av svenska Skogs-
industrin, men som nu öppnar
även för gäster från Blomster-
fonden.

I februari åkte alltså ett 25-tal
hyresgäster ner för en, två eller
tre veckor och det var bilderna
från dessa veckor som man
samlades på Svalnäs för att se
tillsammans.

Som vanligt när man träffar
resenärer från samma resa
kommer många minnen tillba-
ka och det finns mycket att
prata om. Blomsterfonden
Spanienfarare utgör inget
undantag och den goda sam-
manhållningen från resan
märks tydligt.

- En härlig resa för kropp och själ
I mitten av april samlades Blomsterfondens
Spanienfarare för en lunch och bildvisning på
Svalnäs. Både solbrännan och leendena satt kvar.

Med Blomsterfonden i Spanien:

Nyfikna och nöjda 
VD Sven Erik Peterson och rese-
arrangör Lars Hjalmarsson var
också inbjudna och de var
naturligtvis nyfikna på att höra
intryck och synpunkter från
hyresgästerna. Värdinnorna Colette
Ahlberg och Stina Kujala, som
också var med på resan, visade
sedan ett stort antal bilder som
tillsammans med Colettes kom-
mentarer gav en fin resumé av
resan.

Vi fick se nyfikna hyresgäster
på utflykt, nöjda hyresgäster
som shoppar, njutande hyres-
gäster vid poolen, leende hyres-
gäster som skålar, sportiga
hyresgäster på promenad med
eller utan stavar, dansanta
hyresgäster i vild Flamenco,
pigga hyresgäster som gympar,
läppjande hyresgäster på vin-
provning och mycket mera. 

Många utflykter
Varje dag arrangerades någon
aktivitet. 
– Vi gjorde det enkelt, sade
Colette. De som ville åka med
samlades vid poolen en viss tid
på eftermiddagen och så åkte vi.

D
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a för kropp och själ
Vi åkte till städer och byar runt
omkring, vi hade en heldag i
Gibraltar och vi var på ett vin-
museum i närheten där det
också erbjöds trevlig shopping.
I gamla stan i Marbella fick vi
en jättetrevlig guidad tur med
härlig spansk tapaslunch efter-
åt.

En härlig resa
Efter bildvisningen samlade vi
några av Spanienfararna för en
pratstund. Alla var mycket
nöjda, med såväl de praktiska
arrangemangen som med upp-
levelserna. 
– Det var verkligen en härlig
resa, säger Elisabeth Klevkärr
från Röda Bergsgatan. Hela
anläggningen där vi bodde var
utmärkt. Några av oss bodde i
egna små hus på två rum och
kök och andra bodde i bra
hotellrum med balkong. Vi njöt
av den goda maten med massor
av frukt och grönt i matsalen
varje dag.

Och möjligheten till ett glas
till lunchen gav dagen en extra
liten guldkant.
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast den
19 augusti 2005 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, 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

Blomstergårdar nr 13. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickar

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Barbro Skansfelt, Stockholm.

2:a pris Ingrid Jacobsson, Stockholm.

3:e pris Bengt Ljungström, Solna.

4:e pris Barbro Zetterberg, Stockholm.


