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Blomstergårdar

Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast den
10 juli 2006 . 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 16. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickat

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Monica Käcke, Stockholm.

2:a pris Margareta Palmqvist, Vällingby.

3:e pris Marianne Hansson, Täby.

4:e pris Elof Fogbrand, Älvsjö.

I DETTA
NUMMER.

Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kunskap är makt

Samtalsgrupper stöder de anhöriga  . . . . . . . . 3

Med hjärtat i Japan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Öppet Hus på Kunskapskällan . . . . . . . . . . . . . 9
Föredrag av bl a Bengt Westerberg

Att kommunerna har ett ansvar för vård
och omsorg av våra gamla vet vi. Målen
för äldreomsorgen är att ge äldre möjlighe-
ter att leva ett normalt och självständigt
liv. Det innebär bl a möjligheten att bo kvar
i sin egen bostad, att man ska kunna åldras
i trygghet och att man ska ha tillgång till
god vård och omsorg.

Ökat ansvar 

Men hur detta ska ske är upp till varje
enskild kommun. Idag räknar kommuner-
na med, inte bara makars insats för
varandra, utan även om det finns vuxna
barn och andra närstående som kan delta i
omvårdnaden. Det är svårt att finna exak-
ta siffror på hur omfattande vårdinsatser-
na är, men i Socialstyrelsens lägesrapport
från 2004 (Vård och omsorg av äldre,
Lägesrapport 2004, Socialstyrelsen 2005)
uppskattas att man i biståndsbedömning-
en i ca en fjärdedel av landets kommuner
väger in närståendes möjligheter att hjäl-
pa. Och samtidigt som närståendes ansvar
för praktiska sysslor har ökat, har hjälp

från hemtjänsten minskat.

Stöd

Att anhörigvården är omfattande är alltså
ett faktum och de flesta är övertygade om
att äldreomsorgen hade kollapsat om
anhöringvården försvann. För att möta
behov och önskemål från anhörigvården
försöker därför kommunerna på olika sätt
stödja både den som vårdar och den vår-
dade. Exempel är avlösning i hemmet,
korttidsvård/kortidsboende, dagverksam-
het, anhöriggrupper, anhörigkonsulenter,
utbildningar mm. Blomsterfondens
nystartade Kunskapskälla erbjuder just
olika typer av utbildningar och program
för anhörigvårdare. Det är meningen att
kommunerna ska köpa in dessa och erbju-
da dem till anhörigvårdarna i sin kommun

Det finns också några olika sätt för
kommuner att ge ekonomiskt stöd i vår-
den av en anhörig. Sätten varierar från
kommun till kommun. I vissa fall kan den
vårdade få ett anhörigbidrag från kommu-
nen. Kommunen kan också anställa anhö-

riga som hjälper en äldre person, en sk
anhöriganställning. Om man avstår ifrån
förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk
närstående person kan man få sk närståen-
depenning från Försäkringskassan.

Fler anslag

Under åren 2005-2007 har staten anslagit
särskilda medel för anhörigstöd; 25 miljo-
ner kronor per år under de tre åren. I årets
budgetproposition har ytterligare 100 mil-
joner kronor årligen avsatts för anhörig-
stöd under åren 2006 och 2007. Av dessa
ska 20 miljoner varje år användas till att
finna ”nya och fördjupande former för sam-
verkan med frivilliga och ideella krafter”.

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag
att utreda hur ett nationellt kompetenscen-
trum för forskning och utveckling kring
anhöriga till personer i behov av service,
vård och omsorg kan organiseras.

Kommunens/stadsdelsförvaltningens
biståndsbedömare vet mer om vilka typer
av anhörigstöd just din kommun/stads-
delsförvaltning kan erbjuda.

Anhöriga
– en förutsättning 

Utan närstående och anhöriga som
vårdar sina makar/föräldrar skulle
äldreomsorgen kollapsa, menar
många. Vilket stöd finns att få?

       



DET ÄR EN SANNING SOM VI

KÄNNER SEDAN GAMMALT.

Den som har kunskap har alltid
varit i besittning av ett redskap
som innebär makt och framgång. 

Kunskap innebär också en tankens frihet
och man kan nog påstå att kunskap föder
ny kunskap. Vi är alla produkter av det
vetande som tidigare generationer fört
över till oss. Det är egentligen väldigt lite
som vi själva kommit på. Nya kunskaper
behöver en bas att stå på och för det svarar
etablerade kunskaper och tillämpningar
av dessa. Generationers förvärvade kun-
skaper är en plattform med oändligt
vetande som inspirerar till fortsatt sökan-
de och utveckling. Våra nya kunskaper
ska läggas till gamla för att bli framtida
generationers plattform. Kunskaps-
överföring är utan tvekan nyckeln till fort-
satt utveckling av alla människor.

Tillhör alla

I Blomsterfonden har vi under många år
drivit ett kvalitets- och utvecklingsarbete
baserat på att vi ska vara en lärande orga-
nisation. Vi tror starkt på att den kunskap
som finns i organisationen tillhör alla som
är en del av den. Att inte överföra förvär-
vad kunskap till andra i organisationen är

närmast att se som ett svek. 
Vi har haft många hinder på vår väg.

Vårdbranschen bygger på ett hierarkiskt
tänkande som också i mångt och mycket
är antingen lagstadgat eller också reglerat
genom myndighetsanvisningar. Att dela
med sig av kunskap har inte alltid fallit sig
naturligt. Men för varje dag har vi kommit
ett steg närmare våra ideal. Inte på grund
av att ledning och styrelse utfärdat dekret
och direktiv utan på grund av att vi valt
våra medarbetare och sett till att de har de
egenskaper och den inställning som vi
eftersträvar. Att ta till sig kunskap och att
dela med sig av den kännetecknar våra
medarbetare.

Rätt från början

Att vara anställd i Blomsterfonden är bara
det en merit, tycker vi. Vår ambition är att
sköta vår verksamhet som ett föredöme för
andra. Att göra rätt från början är vår strä-
van. Det är en ambition som har flera plus-
sidor: Arbetstillfredsställelsen ökar, våra
boende kan känna sig trygga och ”rekla-
mationerna” minskar. Dessutom finns det
inget så dyrt som reklamationer. Det kos-
tar inte heller mer att göra en bra produkt
än att göra en dålig. Som privat utförare
måste man också vara bättre än det offent-
liga eftersom spelreglerna inte är lika.
Bevakning och tillsyn är betydligt vassare
när det gäller privat vård än sådan som
drivs i offentlig regi.

Nu har det inte så stor betydelse för
Blomsterfonden. Medmänsklighet är vår
ledstjärna och vi är till för de äldre.

Vår uppfattning är att en förutsättning
för långsiktig överlevnad är att hålla sig
till kvalitetstänkande och kompetens. Vi
gör inte avkall på vara kvalitetsmål. Om vi
av ekonomiska skäl skulle behöva det, har
styrelsen beslutat att det i så fall är bättre
att avstå från sådan verksamhet.

Egen källa

För att kunna styra och anpassa utbild-
ningens innehåll har vårt mål varit att ha
en egen utbildningsverksamhet. Det har vi
nu. Efter två års byggande är vår utbild-
ningsavdelning färdig. Vi har döpt den till
Kunskapskällan. Med den kan vi fortsätta
att förverkliga våra mål genom att se till
att vi har kunnig och motiverad personal
på våra anläggningar.  

Blomsterfonden har funnits i mer än 85
år. Under denna tid har vi förvärvat en
stor mängd kunskap och erfarenheter som
ligger till grund för det fortsatta arbetet
med att utveckla verksamheten.  Vi fort-
sätter att utveckla bra arbetssätt, etik och
bemötande, vår kunskap i hygien, nutri-
tion och mycket annat. Denna gedigna
kunskap har dessutom blivit en inkomst-
källa genom att vi, i mån av plats, erbjuder
den till andra som är verksamma inom
vårt område, inklusive kommunerna. 
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Ledare:

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.Kunskap är makt 

Tore och Margit Wallerström
har bott på Sylvestergatan i
Liseberg i 17 år. Tidigare bodde
de i villa här i Älvsjö, ja dom är
faktiskt både konfirmerade och
vigda i Brännkyrka kyrka. 

– Vi trivs så bra här i vår
lägenhet på Blomsterfonden
med naturen så nära in på knu-
tarna. Nu under vintern har vi
haft flera rådjur som mer eller
mindre bott i området. Vi
matar dem och tittar på dem
varje dag när de ligger och tar
igen sig mellan husen.

Alltid tillsammans

Det var för två år sedan som
man konstaterade att Tore
hade Alzheimers. 

– Det är närminnet som spö-
kar och han äter bromsmedici-
ner, säger Margit. 

Tore som i sin krafts dagar var
målare på söder var aldrig
borta en dag från jobbet. Under
de första femton åren på
Sylvestergatan hjälpte han
många andra hyresgäster att
måla och tapetsera. Även om
han inte gör det längre klarar
han fortfarande det mesta
fysiskt. 

– Men du hade inte klarat
dig själv, med mat och allt,
säger Margit och tittar ömt på
Tore. Vi är nästan alltid tillsam-
mans. Vi är ute och går och
handlar varje dag och så ser vi
på TV.

Samtalsgrupp

De har ingen hemtjänst eller
annan hjälp utifrån. Margit
klarar allt själv. Hon har varit i
kontakt med biståndsbedöma-

ren på stadsdelsförvaltningen
och blivit erbjuden avlastning,
men den gången fungerade det
inte så bra och sen dess har hon
avstått. 

– Tore var på en slags dag-
verksamhet, men han trivdes
inte alls där, han hade tråkigt
helt enkelt. Däremot är jag
med i en samtalsgrupp i
Brännkyrka församlings regi.
Vi är sex-sju kvinnor vars män
har Alzheimers. Vi träffas två
gånger i månaden. Det är jät-
tebra och viktigt att få prata av
sig med andra som förstår hur
det känns. Vi diskuterar allt,
lär av varandras erfarenheter,
ger tips och råd om böcker och
artiklar. Framförallt stöttar vi
varandra.

Samtal
ger stöd och råd

Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  
samband med Tidningen 
och Årsredovisn ingen.

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.

Debattsugen? 
Synpunkter?
Vi som gör Blomstergårdar välkom-
nar synpunkter, debattinlägg och
andra reaktioner från våra läsare. Vi
vill gärna att tidningen blir ett forum
för dialog. Kommentera ledare eller
någon artikel. Är det någon artikel du
saknar? Vi tar gärna emot tips och
uppslag. Välkommen att höra av dig
till info@blomsterfonden.se!

Jo, jag tycker 
absolut att…

– Samtalsgruppen har gett mig mycket,
säger Margit Wallerström. Här träffar jag
andra i samma situation och vi stöttar
varandra.

En stor grupp som är särskilt utsatta är
kvinnor som har ett otillräckligt pensions-
skydd. Anledningen kan vara att man
varit hemma och uppfostrat sina barn eller
arbetat deltid och har därför inte fått
någon tilläggspension av betydelse. Och
med en liten pension, kan ett tandläkarbe-
sök eller behov av nya glasögon bli ett eko-
nomiska problem.

Stöd åt behövande

I en sådan situation kan man vända sig till
olika stiftelser och fonder som har till syfte

att ge stöd åt behövande, dvs ekonomiskt
behövande. Var den exakta gränsen går är
inte tydligt uttalad, men den som är
ensamstående och efter skatt och hyra har
mindre än 64 000 kronor kvar bör ha möj-
lighet att söka anslag. För par gäller att
man har mindre än 96 000 kronor kvar
efter skatt och hyra. Blomsterfondens
kurator Claes Bondefeldt kan hjälpa till
med ansökningar.

Björlings Understödsfond

Blomsterfonden har kontakt med eller för-

valtar fonder. En fond som hjälpt många,
är Stiftelsen Ann och T.E. Björlings
Understödsfond för Sverige. Makarna
Björling, som kom från Finland, instiftade
fonden 1953. Fonden skall lämna under-
stöd åt ”behövande äldre, bildade perso-
ner, företrädesvis sådana, vilka haft sin
inkomst på affärsmannabanan”. Totalt
betalar stiftelsen ut ca 500 000 kronor per år.

Ansökan skall göras skriftligt på sär-
skild blankett. Den får man av Harriet
Fristedt, telefon 08-540 864 34 som admini-
strerar alla ansökningar hos fonden. 

TROTS ATT VI  I  SVERIGE

HAR ETT BRA SOCIALT

SYSTEM som skall se till att
den som råkar illa ut kan få

stöd, kan det ibland hända att det inte räck-
er till. Men det kan finnas hjälp att få på
annat håll.

Går det att få 
ekonomisk hjälp?
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Anläggningen drivs i privat regi och rymmer både sjukhem, sjuk-
hus, dagvård, korttidsvård, gruppboende för dementa och ett ser-
vicehus. Äldrevården i offentlig regi är dåligt utbyggd.

– Japan ser Sverige som ett föregångsland när det gäller äldre-
vård, berättar Gabriele Midinet, verksamhetschef på Svalnäs, och
Kinoko Espoir har haft ett utbyte med Sverige i tio år. De vill lära
sig mer om hur vi arbetar och hur de bäst kan anpassa det till sina
egna förhållanden. Det är i synnerhet omvårdnad och vård i livets
slutskede som intresserar, men även t ex vår utbildning och orga-
nisation och hur vi arbetar med hjälpmedel. Kvaliteten på äldre-
vården varierar mycket i Japan och hjälpmedel finns oftast inte
alls, varken för de gamla eller för personalen i deras arbete. 

Studiebesök

Gabriele gjorde i höstas, tillsammans med Gunilla Kjellman, sjuk-
sköterska på Svalnäs, en mycket intressant resa till Japan för att
studera den japanska äldrevården. Båda tycker att det var ett par
fantastiska veckor:

– Förutom upplevelser av det japanska samhället och dess kul-
tur, fick vi många och nyttiga erfarenheter att ta med hem, säger
Gabriele. Det var t ex mycket intressant att studera personalens
förhållande till de gamla. De var mycket engagerade och utförde
sina arbetsuppgifter tillsammans med de boende, t ex inköp, mat-
lagning, städning, beställning av tvätt – ungefär som i en familj.
Ändå var personalen betydigt färre per boende och utförde betyd-
ligt fler sysslor än vi i Sverige. De gav verkligen en känsla av att
”vårda med hjärtat”. 

Flera generationer

Hur ett land behandlar sina barn och sina gamla har naturligtvis
sina rötter i kulturen och i samhällsbygganden, så även i Japan.
Ofta bor två eller tre generationer tillsammans, och oftast på en
liten yta. De yngre ansvarar för de äldre och deras välbefinnande,
och de gamla bor hemma ända till den dag de behöver omfattan-
de medicinsk vård. Då kommer de in på sjukhus, men så fort de
blir bättre skickas de hem till den redan tyngda familjen.

– Det är viktigt att komma ihåg att i den japanska kulturen är
det kollektivet, t ex familjen eller företaget, som räknas.
Individperspektivet finns knappt, och vad den enskilde önskar
eller vill räknas inte, berättar Gunilla Kjellman. Så när mor eller far

blir sjuka bestämmer barn och sjukvårdspersonal att de ska åka till
sjukhus och vilken vård de ska ha. Medicinska insatser sätts in
utan att den enskilde får vara med och påverka. I Sverige utgår vi
ju tvärtom ifrån den enskildas behov och önskning och arbetar
utifrån det. Detta vill japanerna lära sig mer av och ta hem till sina
gamla.

Krav på kompetens

EtsukoHombo är en sjuksköterska från Kinoko Espoir och arbetar
sedan två år tillbaka tre dagar i veckan på Svalnäs Hon ser tydligt
skillnaderna mellan Japan och Sverige, t ex när det gäller arbetsor-
ganisationen:

– I Japan är det hela tiden chefen som bestämmer. Han delar ut
arbetsuppgifterna och så utför man det, även om arbetstiden hin-
ner ta slut. Man går aldrig hem före chefen, säger Etsuko och
skrattar. Hon tycker att det är bra att man i Sverige kan påverka
sitt arbete mer. I Japan borde vi också tänka mer på den enskilde
boende/patienten, vad han eller hon vill och önskar. Det har jag
lärt mig mycket om under min tid på Blomsterfonden i Sverige.

Sedan tre år tillbaka har Blomster-
fonden ett samarbete och ett utbyte
med Kinoko Espoir Hospital, en
anläggning som erbjuder ett brett
spektrum av tjänster inom den
japanska äldrevården. 

Med hjärtat i Japan

NÅGRA FAKTA OM JAPAN

•  I Japan bor 180 miljoner invånare på ungefär samma yta
som Sverige.

•  Pensionsåldern är 65 år.

•  3,5 miljoner personer är över 80 år. 
De vårdas av familjerna som är hårt ansträngda.  

•  25 000 personer är över 100 år.

•  Alla äldre får en ”äldrepeng” av kommunen. De får själva
söka plats på äldreboende alternativt får hjälp av bistånds-
handläggare.

•  Från och med 40 års ålder betalar varje medborgare en
avgift för den kommande åldringsvården.

•  Egenavgiften för sjukvårdsinsatser är 30%.

•  Ett läkarbesök kostar 150 kronor.

Ny           utseddVD

Föreningsstämman 2006:

Då gick vi till MAXIM…Blomsterfondens medlemmar trotsade
regn och mörka skyar för att i slutet av
maj vara med på föreningsstämman.

vägen och om det aktuella köläget. När det gäller tillsättningen av
Blomsterfondens nye VD poängterades också vikten av att även
nästa VD kännetecknas av ”medmänsklighet och värme”, vilka

varit Sven Erik Petersons personliga känne-
tecken. Synpunkten underströks av intensiva
applåder från auditoriet.

Efter 25 år i Blomsterfonden fick Anna
Svensson på Liseberg mottaga ett vackert
guldsmycke samt ett stort tack och en lika stor
blomsterbukett. Sven Erik Peterson passade
även på att tacka alla medarbetare för det
gångna året.

Musikaliskt avslut

Föreningsstämman 2006 avslutades med ett mycket uppskattat
musikaliskt inslag av Blomsterfondens ”egna” Torsten J Arnbro
och Amanda Hoffman Bang. Torsten är hovmästare på Svalnäs
och tillika mottagare av Nils Ferlin-Sällskapets trubadurpris 2005
och Amanda arbetar dagligdags inom hemtjänsten på Svalnäs. 

Väl ute på gatan kunde vi konstatera att DN och Aftonbladet
redan hunnit skriva snabba recensioner av årets stämma: ”Över-
dådigt och minnesvärt!”, Aftonbladet, ”Slösande lyxig underhåll-
ning!” skrev Dagens Nyheter. Fast, det kanske gällde musikalen
Skönheten och Odjuret som just nu spelas på Maximteatern på
kvällarna…? Eller?

I år var det anrika Maximteatern vid Karlaplan som fick utgöra
skådeplatsen för dramat.

Nåja, så mycket dramatik var det ju nu inte. VD Sven Erik
Petersons redogörelse för året visade på samma stabila verksam-
het som under tidigare år. Verksamheten utvecklas och visar goda
resultat. Hemtjänsten är t ex ett område som växer och som kom-
mer att bli allt viktigare för allt fler i framtiden.

Glädjande är också att Blomsterfonden och dess arbete intres-
serar fler och fler. Det får positiva konsekvenser i form av insam-
lade medel och fler medlemmar som på olika sätt stöder verksam-
heten. Antalet medlemmar är för närvarande nästan 12 000.

Vikten av medmänsklighet

I övrigt avhandlades föreningsstämmans alla punkter som sig
bör. Styrelsen behöll samma ”besättning”, vilket innebar omval
av Nina Rehnqvist och Sven Åkerstrand som ordinarie ledamöter
och omval av Sven Erik Peterson som suppleant. Årsavgiften för-
blev densamma som för 2005.

När medlemmarna fick tillfälle att begära ordet ställdes ett par
frågor till styrelsen, bl a om skötseln av fastigheten på Körsbärs-

Blomsterfonden den 15 november 2006.
Ulf är 46 år, gift och har två barn. Civilekonom blev han

1988. Under ungdomsåren i Värmland spelade Ulf allsvensk
bandy med Karlstad-Göta.

Ulf har arbetat inom vård- och omsorgsverksamhet under
många år. Närmast kommer han från det privatägda företaget
Brommageriatriken AB, där han varit VD sedan företaget bil-
dades 2001. En intervju med Ulf Thörnevik kommer i nästa
nummer av Blomstergårdar.

Till Sven Erik Petersons efterträdare som
verkställande direktör för Föreningen
Blomsterfonden och AB Blomstergårdar har
styrelsen utsett Ulf Thörnevik. Han börjar hos



Det är mer än 20 år sedan Per-Olof lämna-
de Malmö och kommunalpolitiken, men
trots det är skånskan alltjämt genuin och
ofördärvad. 

Att han intresserar sig för och tillvaratar
konsumentens intresse verkar självklart
när han berättar mer om sin bakgrund.
Under ett antal år arbetade Per-Olof med
sociala entreprenader inom HSB. Sen gick
han till Kooperativa institutet, en bransch-
organisation för det kooperativa företa-
gandet. Han var med när KF blev COOP
och utvecklade där medlemsförmånerna,
bl a inom hälsoområdet. 

Det är under denna period som Per-
Olof kom i kontakt med Blomsterfondens
styrelsearbete:

– Jag visste sedan tidigare att Blomster-
fonden var en stiftelse med ideellt syfte, att
man ville ”stödja verksamhet, inte för-
gänglighet”. Kooperativa Förbundet har
sedan Blomsterfonden startade haft en

representant i styrelsen och när jag blev
tillfrågad om jag ville efterträda den dåva-
rande representanten accepterade jag. 

Samhällsintresse

Per-Olof har under många år arbetat med
privatiseringen av vården och omsorgen
för våra äldre. Här finns många frågor som
engagerar honom, t ex konkurrenssituatio-
nen på markanden.

– I dag finns ett par stora privata aktö-
rer som dominerar marknaden helt, i syn-
nerhet vid upphandlingar, säger Per-Olof.
Det borde vara bättre balans och det ligger
faktiskt ett samhällsintresse i att det finnas
aktörer som Blomsterfonden på markna-
den. Med sin stora kompetens och sin
inriktning kan Blomsterfonden vara en
stark aktör. Efterfrågan kommer dessutom
bara att bli större och större i takt med att
40- och 50-talisterna blir äldre. De kommer
att ha stora problem att lösa sina behov av

vård och omsorg. 

Framtidsfrågor

Och den stora kompetensen inom
Blomsterfonden är något Per-Olof gärna
återkommer till:

– Vi är jätteduktiga, men vi får inte slå
oss till ro. Därför är Kunskapskällan en
fantastisk satsning; det är ett av de styrel-
sebeslut som jag är mest stolt över att ha
varit med och fattat. Att vi dessutom kan
sälja vår kunskap externt är verkligen ett
bra sätt att förvalta och utveckla verksam-
heten. Per-Olof ser också gärna nya
Blomstergårdar i andra delar av landet, i
Malmö och Göteborg till exempel.

Per-Olofs hund, dvärgschnauzern
Plexus som snällt legat och tagit igen sig
under intervjun börjar nu bli otålig. Han
tycker att husse pratat färdigt och att fram-
tidsfrågorna just nu bör ha ett kortare per-
spektiv – ut i solen. Nu.

Egentligen började Karin på Televerket
som telefonist. Hon jobbade också som
montör av telefoner på olika distrikt i
Norrland och klättrade i telefonstolpar!
Sedan kom några år i bankvärlden med
aktiehandel och ett par år som företagare i
hotell- och restaurangbranschen.  Efter en
tid på hemtjänsten i Stocksund kom hon så
till Blomsterfonden i början av 90-talet.

– Jag har varit på Svalnäs hela tiden,
säger Karin. Först var jag på sjukhemmet,
sedan i gästhemmet och i köket. Sedan
2004 är jag värdinna och jag har även
administrativa uppgifter. Att jag har varit
här så länge gör att jag kan det mesta och
som värdinna tar jag ju hand om både
stora och små problem. Jag har mycket
kontakt med vår bostadskö och visar
lägenheter och skriver hyreskontrakt.
Jag har också kontakt med externa hant-
verkare och varje morgon träffar jag
våra egna fastighetsskötare för att se
vad som behövs göras under dagen.

Att finnas till

Telefontiden är mellan klockan 8 och 9
varje dag och besökstiden mellan 9.30 och
11.30. Men det kommer ju hyresgäster och
andra hela dagen, det är svårt att säga nej. 

– Vår huvudsakliga uppgift är att serva,
säger Karin med eftertryck, man kan inte
ha en helt stängd dörr. Och det är ju också
det som är det roliga med jobbet – att hjäl-
pa till och att finnas här för hyresgästerna.
Jag önskar att jag hade haft mer tid för de
boende, t ex att kunna titta förbi på ett
besök eller så.

Aktiva hyresgäster

På Svalnäs finns många aktiva hyresgäs-
ter. Värdinnan håller i luciafirandet, mid-
sommarfirandet och en bussresa på hös-
ten. Hyresgästerna 
arrangerar 
t ex vin-
prov-

ning, CD-konserter, modevisningar,
brädspel, gökotta, bridge och mycket
annat.

I höstas reste Karin tillsammans med ett
antal hyresgäster och Stina Kujala, värdin-
na på Liseberg, till Spanien. 

– Trots att vädret inte var det bästa hade
vi en härlig tid, med bra mat och bra

boende, berättar Karin. Det var
också roligt att träffa boende

från olika anläggningar i en
lite annorlunda miljö.

Sprallig

– Nu är vi alla så glada för
ljuset och värmen som
kommer, säger Karin. Och
att det blir lite vackert i

vår fina park. Det har
varit en tuff tid på
Svalnäs med grävskopor,
lera och gropar överallt.

Men nu är bergvärmen
installerad och vi får det

fint igen, säger Karin och lik-
som glittrar. 
Man ser att hon trivs med

sitt jobb och energin känns
lång väg. Karin beskriver sig
själv som nyfiken och sprallig.
Kanske lite för sprallig. I vint-
ras föll hon och skadade axel,
höft, knä och fot.

– Ibland kan det vara svårt
att sakta ner farten i kurvorna,

säger Karin och skrattar. Och glitt-
rar.
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Han bevakar Värdinnan på Svalnäs Karin Olsson: 

Med hög fart i kurvorna
KARIN OLSSON LEVER OCH ANDAS BLOMSTERFONDEN.

Hon har arbetat inom organisationen i nästan 15 år.

– Jag ser mig som kon-
sumenternas företrädare
i styrelsen, säger Per-
Olof Jönsson. Och med
sin bakgrund inom bland
annat KF/COOP och
Kooperativa Institutet är
han onekligen rätt man
för jobbet.

konsumentens
intresse

R Ö S T E R  F R Å N  S T Y R E L S E N :

Per Olof och Plexus 
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Kunskapskällan är Blomsterfondens nyetablerade kompetenscen-
trum. Här erbjuds utbildning och program för kompetensutveck-
ling till omsorgspersonal och anhörigvårdare.

Under tre kvällar i februari höll Kunskapskällan Öppet Hus.
Förutom tillfälle att se lokalerna på Svalnäs nyrenoverade vind
och lyssna till en konsert i visans tecken, bjöds gästerna att lyssna
till inbjudna talare. De gav sin syn på äldreomsorgen och kraven
på framtida kompetens. Först ut var Ann Lindgren, VD på Äldre-
omsorgsföretagarna och ordförande i Sveriges Pensionärs-
förbund. En annan föreläsare var Bengt Westerberg, ordförande i
Röda Korset och fd partiledare och socialminister. Också
Blomsterfondens VD Sven Eriks Peterson tog tillfället i akt och
redovisade sin syn på framtida krav på äldreomsorgen.  

Utbildning och stöd

Kunskapskällan erbjuder utbildningar och kurser, både internt
och externt, till offentlig och privat verksamhet. 

– Vi ser att det finns ett stort intresse, inte minst externt, av
denna typ av kompetensutveckling, säger projektchef Björn

Sandström. Vi har t ex tagit fram ett ”äldreomsorgskort™”. Det är
ett skräddarsytt utvecklingsprogram som riktar sig till underskö-
terskor och vårdbiträden. Utbildningen innehåller såväl teori som
praktik och ger deltagarna en helhetssyn på omsorgsarbetet. Vi
har också tagit fram en motsvarande kurs för nattpersonal.

Kunskapskällan erbjuder färdiga utbildningar, men skräddar-
syr också program utifrån uppdragsgivarens speciella önskemål
och behov.

– Det finns också ett mycket stort behov av program och utbild-
ningar för anhörigvårdare, säger Björn Sandström. För tillfället
diskuterar vi ett upplägg med kurser och studiecirklar för kom-
muner och för pensionärsorganisationerna. 

Kompetensstegen

Fram till och med 2007 satsar regeringen drygt en miljard kronor
för kommunernas utbildning av personal inom äldreomsorgen.
Satsningen kallas för Kompetensstegen. Kunskapsskällans inten-
tioner och olika utvecklingsprogram ligger väl i linje med kommu-
nernas behov inom detta område. 

Medan snön fortfarande låg vit på Svalnäs gårdsplan
bjöd Blomsterfonden och Kunskapskällan in till Öppet
Hus. Inbjudna var representanter från bl a kommuner
och organisationer och andra samarbetspartners.

För mer information om Kunskapskälla och vår verksamhet, ring kursansvarig sjuksköterska Kristina Bergström, tel 08-555 94 520 eller 
skicka e-post till kristina.bergstrom@blomsterfonden.se. Du hittar också mer information på vår hemsida www.blomsterfonden.se

OppetHus
påKunskapskällan 

Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening. Till skillnad från
aktiebolag och ekonomiska föreningar finns det inte någon sär-
skild lag som reglerar verksamheten i en ideell förening. Däremot
finns ju lagstiftning som i högsta grad berör olika delar av verk-
samheten, t ex bokföringslagen, miljölagen och lagen om anställ-
ningsskydd. 

– I en ideell förening är det i stället stadgarna som är grunden,
säger Karl Erik Åman. Här finner man t ex föreningens mål, som i
Blomsterfondens fall är att ”på ett värdigt och varaktigt sätt hedra
de dödas minne” (§ 1) och att ”äga, uppföra och driva bostäder
och sjukhem för gamla och behövande personer” (§ 2).

Ska förverkliga målen

Styrelsens uppgift är att förverkliga målen och se till att verksam-
hetens drivs enligt stadgarna. Den ska också se till att det löpande
arbetet och därmed organisationen fungerar bra och effektivt. 

För att kontinuerligt belysa Blomsterfondens aktiviteter arbetar
styrelsen efter fastställda och dokumenterade rutiner, t ex att ta
fram månadsbokslut och kvartalsrapporter. Den arbetar också
fram en investeringsbudget och beslutar om investeringar som
överstiger 200 000 kronor. Tydliga och dokumenterade instruktio-
ner och policies som omfattar hela koncernen, skapar hög säker-
het, inte minst i den finansiella rapporteringen.

Mångsidig belysning

Blomsterfondens styrelse består av nio ledamöter och sju supple-
anter. Fem av dem bildar ett Arbetsutskott (AU) vars uppgift är att
förbereda styrelsens sammanträde, t ex genom att ta fram under-
lag i olika frågor som ska behandlas. Under ett år har AU ungefär
sex möten och styrelsen lika många. Dessutom deltar ledamöterna
i arbetsgrupper för speciella projekt.

– Ledamöterna i Blomsterfondens styrelse är mycket engagera-
de och representerar många kompetenser, säger Karl Erik Åman.
Frågorna får därför en mycket mångsidig belysning och prövning.
Det är bra för verksamheten och gör styrelsearbetet mycket roligt
och intressant. 

Samarbetet med VD Sven Erik Peterson beskriver ordföranden
som synnerligen gott:

– Sven Erik är en levande symbol för det ord som är ledstjärnan
för all vår verksamhet – medmänsklighet. Han är initiativrik och
förstår dessutom att knyta till sig kompetenta personer som även
de är besjälade av att göra ett gott jobb för våra medlemmar, avslu-
tar Karl Erik Åman. 

Engagemang
och kunskap

Hur fungerar egentligen
Blomsterfonden? Och hur
arbetar styrelsen? Så här i
årsmötestider ber vi styrel-
sens ordförande Karl Erik
Åman reda ut begreppen. 

Alla är välkomna till
vår trevliga restaurang.
Så kom och njut av den
vackra miljön, den goda
maten och den fina ut-
sikten över vattnet. Vi
finns i Blomsterfondens
anläggning i Svalnäs,
Djursholm. 

Här kan du äta lunch för 65:-. 
Eller varför inte hyra vår festvåning!

Här på Restaurang
Svalnäs har vi en fest-
våning för upp till 100
personer. Passar bra för
bröllop, födelsedags-
fester och andra hög-
tider. 

Självklart serverar vi
även lunch varje dag
mellan 11.00 och 13.00.
Det är vällagad husmans-
kost för endast 65 kr.

Vi har också middag
varje dag mellan 15.30
och 18.00. Även middag
kostar 65 kr.

Kontakta restaurangchef
Jan Hedberg om du vill
veta mer, telefon 08-
555 94 530 eller e-post

jan.hedberg@blomsterfonden.se 
Smaklig måltid!

Svalnäs Allé 4 A. Box 114, 182 05 Djursholm. Tel 08-555 94 530.



– Vi hade det verkligen jätteskönt, säger en av
deltagarna, MajBritt Kjellström, nu pensionerad
efter många år inom Blomsterfonden. Boendet
och servicen på anläggningen fungerar jättebra
och det fanns möjlighet till många intressanta
utflykter. Kanske är det en av de stora fördelarna
med resan, just att man kan välja om man vill
följa med på de gemensamma aktiviteterna eller
om man vill tillbringa tid på egen hand. 

Tur till Afrika

Det var nio personer från Svalnäs, Ringvägen och
Rödabergsgatan som tillsammans med ett par
från bostadskön utgjorde en av vårens spanien-
grupper. Som vanligt stod stavgång och vatten-
gympa högt på aktivitetslistan som komplettera-
des med föreläsning i hälsa och intressanta
utflykter.

– En dag åkte vi till Tanger, berättar MajBritt.
Efter en buss- och båttur på ett par timmar nådde
vi den afrikanska kusten och Tanger. Där guida-
des vi av en lokal guide. Vi besökte en kooperativ
mattaffär och tittade på vackra mattor med för
regionen specifika mönster. Vi hann också med
ett besök i en kryddbod tillika apotek och fick en
föreläsning om kryddor.

Alhambra

Andra exempel på utflykter är turen till Ojén där
man provade vin och avnjöt goda tapas, utflykten
till Monda, där man såg på osttillverkning och
besökte hembygdsmuseet och kyrkan, och trip-
pen till Gibraltar. Som tidigare gjordes en stads-
vandring i Marbellas gamla delar med guidning
av Eva, bofast svenska och känd sedan tidigare
resor.

– Men resans höjdpunkt var definitivt när vi
åkte upp i bergen till Granada och besökte
Alhambrapalatset, säger MajBritt. Palatset bygg-
des på 1200- och 1300-talet och är berömt för sin
islamiska arkitektur med mönsterrik dekor i
kakel och sirligt utskuren stuckatur i trä. Det var
en ganska tuff resa dit som började med väckning
klockan 5, men vi fick en fantastisk dag!
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Karin tar emot i
den ljusa entrén
och visar mig in i
sin lägenhet på
bottenvåningen.
Hallen är rymlig
och ljus och bakom
s p e g e l d ö r r a r n a
döljer sig tvättma-
skin och torktum-
lare. Från hallen
kommer man ock-
så in i badrummet i
vitt och ljusblått
kakel.

Det bästa vi gjort

– Visst är det här-
ligt att allt är så nytt och fint, säger Karin. Vi har bott här på
Blomsterfonden i Liseberg i 28 år. När vi flyttade hit och satt vid
köksbordet första dagen sade min man: 

– Det här är det bästa vi har gjort. Och vi har alltid trivts jättebra.
Jag är så nöjd med min nya lägenhet, även om den har ett rum
mindre än den tidigare. Och så har jag inte balkong, men jag har

nära ut på gården. Titta gärna in i klädkammaren; den är fantas-
tisk, nästan som ett helt litet eget rum. 

Allt på plats

Karins lägenhet är verkligen ljus och rymlig. Trots att det inte hun-
nit gå många veckor sen flytt-
lasset gick, är allt på plats och
i ordning i de två rummen
och köket. Karin hade före
flytten tänkt igenom och pla-
nerat var de olika möblerna
skulle placeras, även om allt
inte fick plats.

Färdigställandet av de 16
nya lägenheterna har blivit
försenat, men nu är de som
sagt på väg att befolkas.
Lägenheterna varierar mellan
65 m2 till 95 m2 och alla är
förberedda för rörelsehindra-
des behov, t ex med sänkt
handfat och breda dörrar. 
14 av de 16 lägenheterna har 
balkong.

Nu var det äntligen dags för inflyttning i de nya
lägenheterna på Liseberg! En av de nya hyres-
gästerna är Karin Hultstrand
som flyttade in den 1 april.

Årets 
höjdpunkt -
Åter igen har Blomsterfondens boende
njutit av våren på den spanska sydkus-
ten. I år erbjöds en tuff men fantastisk
tur till Alhambra-palatset.

Alhambra

Nyinflyttad på
Liseberg 

För mer information, kontakta LMH Partner, tel 0176-20 63 50 eller skriv e-post till marianne@lmhpartner.com

Anläggningen byggdes egentligen i första
hand för den svenska skogsnäringen. Här,
strax väster om Marbella, kan anställda
rekreera sig, rehabilitera sig och njuta av
den spanska solen och värmen. Nu är CFS,
Centro Forestal Sueco, även öppen för
andra och hit kommer nu bl a boende från
Blomsterfonden.

Arrangören heter LMH Partner, dvs
Lars och Marianne Hjalmarsson:

– Vi har båda lång erfarenhet inom
äldre- och handikappomsorgen och tycker
att anläggningen passar våra svenska
äldre gäster mycket bra, säger Marianne.

Våra resenärer får en trygg och säker resa,
när det gäller såväl själva resan som vistel-
sen på plats. Och man vet också att boen-
det och aktiviteterna är anpassat efter våra
resenärers behov. Vi kan också erbjuda en
stor variation på aktiviteter, både hälsoin-
riktade på anläggningen och kulturella,
t ex utflykter. 

Marianne understryker att det är viktigt
att det finnas en valfrihet när det gäller hur
man vill spendera sin tid. Ibland vill man
kanske bara koppla av på hotellet och
andra gånger känner man för sällskap och
följer med på en av utflykterna.

På resorna för Blomsterfonden finns all-
tid en värdinna med. Hon hjälper till med
kontakter med t ex sjukvård om det skulle
behövas.

– Det har fungerat jättebra och vi har
varit mycket nöjda med den spanska sjuk-
vården som vi varit i kontakt med, säger
Marianne.

Just nu håller LMH Partner på att
utveckla nya resmål.

– Kanske kan t ex Cypern vara intres-
sant. Vi tar gärna emot förslag och idéer på
nya resmål, hälsar Marianne Hjalmarsson.

Det är nu tredje året som Blomsterfondens
hyresgäster har möjlighet att resa ner till den
spanska sydkusten och njuta av solen. Nu öpp-
nas den möjligheten för alla medlemmar i
Blomsterfonden. 

Trygg resa 
till solen

Marianne Hjalmarsson


