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När Ulf Thörnevik pratar om hur han ser
på sina arbetsuppgifter, både tidigare och
de kommande på Blomsterfonden, slås
man av hans engagemang och arbetslust.

– Jag har alltid varit intresserad av sam-
hällsfrågor och jag har en ganska gedigen
erfarenhet både från olika delar av vård
och omsorg, och av ledningsfrågor inom
offentlig sektor. Närmast kommer jag ifrån
Brommageriatriken i västra Stockholm
som har 130 vårdplatser. Det var en spän-
nande erfarenhet, i synnerhet som verk-
samheten 2002 gick från att vara ägt av
Stockholms läns landsting till att bli ett
personalkooperativ - faktiskt Sveriges
största. Under mina fem år där arbetade vi
hårt med att t ex bli mer kostnadseffektiva,

vilket lyckades bl a tack vare nya sätt att
tänka och ett stort engagemang från alla.

Landsting och kommun

Ulf är född 1959 i Värmland, närmare
bestämt Karlstad. Där arbetade han på
Televerket vilket han förblev trogen när
han 1988 flyttade till Stockholm. 

I början av 90-talet kom han till
Katarina-Sofias socialdistrikt, lagom för att
arbeta med ekonomin i den då nya bestäl-
larproducentorganisationen. 

– Det var då som jag för första gången
kom i kontakt med Blomsterfonden, säger
Ulf. Jag fick mycket positiva intryck av
verksamheten, vilka stärktes under åren.
Innan jag sedan kom till Stockholms läns
landsting som biträdande produktions-
chef, arbetade jag som budgetschef i
Södertälje kommun. 

Viktiga pusselbitar

Den 15 november är den första dagen på
det nya jobbet och Ulf tillträder officiellt
som verkställande direktör  den 1 januari.
Men han har naturligtvis redan varit där
och förberett tillträdet.

– Det ska verkligen bli roligt, säger han.
Jag tror mycket på Blomsterfondens idé,
bl a att äga sina egna fastigheter. Det kom-
mer att bli allt viktigare att kunna erbjuda
olika typer av vård och omsorg i kombina-
tion med rätt service. Jag menar att många
av de pusselbitarna ska Blomsterfonden
kunna erbjuda. När jag känner verksam-
heten och medarbetarna bättre kan jag bli
mer detaljerad och tydligare i hur det ska
gå till, säger Ulf.

Ledarstil

Som organisation måste man ligga steget
före samhällsförändringarna och aldrig slå
sig till ro.

– Kunskapskällan är ett utmärkt exem-
pel på det. Här ska vi ständigt utveckla vår
kunskap och kompetens för att bli ännu
bättre. Det är också viktigt att medarbetar-
na är stolta över organisationen. För mig
som VD är det viktigt att ha en situations-
anpassad ledarstil, dvs att vara beredd att
möta de situationer och händelser som vi
hela tiden ställs inför.

Liknelser mellan idrott och yrkesliv kan
kännas lite utslitet, men faktum är att erfa-
renheter från idrottsvärlden, i synnerhet
lagidrotter, har en hel del gemensamt med
ledarskap i en organisation. För Ulf

Thörneviks del ligger liknelsen nära till
hands. Idrott har nämligen alltid varit ett
av hans stora intressen och i yngre dagar
spelade han allsvensk bandy med
Karlstads-Göta hemma i Värmland.  

Idrotten är fortfarande ett stort intresse,
fast i dag blir det mest motionsidrott för
egen del. Och så tränar han den 12-årige
sonens fotbollslag hemma i Huddinge:

– Det är ett jättebra tillfälle att träffa
barnens kompisar och hålla kontakten,
säger Ulf. Förutom sonen Nils, 12 år består
familjen av fru och dottern Olga, 9 år. 

Liknelserna mellan fågelskådning (ett
annat av Ulfs stora intressen) och ledar-
skap är dock inte lika givna, tvärtom: att
stå på långt håll och betrakta verksamhe-
ten igenom en kikare låter som rena mot-
satsen till hur Blomsterfondens nye VD
tänker arbeta!  

Blomsterfondens nye VD:

– Vi ska erbjuda rätt 
kombination av 

VÅRD 
OCH 

OMSORG 
OCH 

SERVICE
– BOENDET  KOMMER

DEF IN IT IVT  ATT  VARA

EN AV DE STORA FRAM-

TIDSFRÅGORNA när det
gäller våra äldre, säger
Blomsterfondens tillträdan-
de VD Ulf Thörnevik. Här
har Blomsterfonden myck-
et att erbjuda och vi ska
fortsätta att utveckla vår
verksamhet.

 



VÅR ATTITYD TILL VÅRD OCH OMSORG HAR

under lång tid präglats av någon form av underdånig-
het. Det är klart att om man är gammal, trött och sjuk,
så kan man känna stor tacksamhet över att få hjälp och
trygghet. Men att för den sakens skull bli av med sin rätt
att välja hur och var man vill ha den, har vi nog inte tänkt
oss. 
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Ledare:

Vilka val är det frågan om?
Det kan handla om att få flytta till ett särskilt boende när man

känner att man inte orkar bo kvar hemma. Det kan vara rätten att
välja plats och utförare när man beviljats möjligheten att bo i sär-
skilt boende. Det kan vara möjligheten att tillsammans få flytta till
ett boende som ger mindre ensamhet och mer trygghet och vård
än i den egna bostaden.

Rätten att välja är en mänsklig rättighet och en värdighetsfråga.
Nåja, säger en del, det är väl bra att samhället ställer upp och gör
en god insats när man behöver den. Självfallet är det så, men man
måste ändå ha möjligheten att påverka sin egen livssituation. Det
faktum att man lyckats bli äldre, kan inte vara skäl nog att man
omyndigförklaras. Man skall inte misstro samhället och de hand-
läggande tjänstemännen, men låt oss slippa den grymma välvil-
jan!

Vi skall inte glömma att det är mindre än tio år sedan som vi
fick rätten att flytta inom det egna landet. Var man gammal och
sjuk och var beviljad ett särskilt boende, fick man allt lov att stan-
na där man var, oavsett bevekelsegrunderna. Att man inte fick
flytta inom det egna landet är vanligtvis vad vi kritiserar de mest
totalitära staterna för. Utvecklingen går med andra ord framåt.

Ett nästa steg är valfrihet på det lokala planet. Det har vi inte i
dag. I de fall någon haft önskemål om särskilt sjukhem men inte
fått det och sedan överklagat, lyder oftast motivet i avslaget från
våra rättsinstanser att ”vårdbehovet anses tillfredsställt” och med
detta är frågan utagerad.

Det finns många skäl till att vi som med-
borgare måste få fullständig valfrihet.
Söker man trygghet och omvårdnad, är det
en manifestation av sitt människovärde att
få bestämma själv. Naturligtvis kan man vara så sjuk att man inte
längre har förmågan att göra ett eget val. Men det är lika viktigt att
anhöriga – makar, barn, e.t.c. – får ha möjlighet att göra ett val. De
möjligheterna bör också ligga i händerna på de gode män som har
sådana uppdrag. 

Valfrihet ger också en rad andra effekter. Om man får välja, vill
man ha det boende där man uppfattar att kvalitén är den bästa. Är
ett sjukhem eller gruppboende inte bra, får det inte heller några
kunder. Valfrihet och konkurrens skapar högre kvalitet. Det gäller
både lokaler, bemötande, attityder, mat, omsorg, medicinsk kom-
petens – ja, i stort sett allt. 

För oss som är privata utförare, skulle det skapa en välbehövlig
jämförelsesituation med anläggningar som drivs av våra beställa-
re, kommunerna. Som privata utförare är vi vana vid att ha sträng-
are tillsyn och kontroll från myndigheterna än vad kommunalt
drivna verksamheter har.

Så låt oss nu se substansen i regeringsdeklarationen. Ett löfte
gavs att införa ett fritt val för särskilt boende och hemtjänstinsat-
ser. Nu måste man upp till bevis. Det är bråttom. Våra gamla och
sköra medborgare, som byggt upp dagens samhälle, har rätt att
kräva det. 

Valfrihet – 
en fråga om människovärde.

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.

A D R E S S Ä N D R I N G

Föreningen Blomsterfonden

Svarspost 

110869600

182 20 STOCKSUND

Namn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuvarande adress----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ev medlemsnummer/personnummer-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny adress-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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…

Utveckling av verk-
samheten kan bety-
da så många olika
saker. Minst lika
viktig som utveck-
ling av Blomster-
fondens tjänster, är
utvecklingen av
metoder, rutiner
och verktyg i det
dagliga arbetet såväl för de boende, som på kon-
tor och i arbete med t ex fastighetsskötsel. 

Språk

En stor del av utvecklingsarbetet sker i pro-
jektform och för närvarande arbetar man med
några olika projekt. Ett exempel är språkutbild-
ning för att underlätta och förbättra kommunika-
tionen mellan personal och boende. Här under-
söker man nu möjligheterna att ansöka om eko-
nomiskt bidrag från EU:s Mål 3-programmet
som syftar just till kompetensutveckling av per-
sonal inom små och medelstora företag.
Blomsterfonden har tidigare erfarenhet av
Växtkraft Mål 4-programmet som fanns i slutet
på 90-talet. Då som nu innebär ansökningsförfa-
randet att företaget själv arbetar fram omfattan-
de analyser av verksamhet och kompetensbehov. 

Så blir vi bättre - 

aktuella
projekt

IT-lösningar

Ett annat projekt är
utveckling av IT-
lösningar, dvs hur
kan Blomster-
fonden  använda
datorer i arbetet till
fördel för både per-
sonal och boende.
Användandet av IT,

informationsteknologi, i samhället går ju framåt
med en otrolig hastighet och här finns många
kloka och bra idéer för att förbättra och utveckla
t ex hemsjukvården. Blomsterfonden följer konti-
nuerligt utvecklingen och möjligheterna att finna
bra och lämpliga samarbetspartners och finansie-
ringsmöjligheter.

Solvärme

Med de goda erfarenheterna från bergvärmepro-
jektet på Svalnäs i bagaget, pågår ett projekt om
liknande lösningar, dvs miljövänlig uppvärm-
ning, för andra Blomstergårdar. Denna form av
uppvärmning kan tänkas bli aktuell för de lägen-
heter i Liseberg som snart står inför ombyggna-
tion. Även för detta projekt undersöks finansie-
ringsmöjligheter, bl a från länsstyrelsen.

BLOMSTERFONDEN  ARBETAR STÄN-

DIGT MED ATT UTVECKLA VERKSAMHE-

TEN. Ett tydligt bevis för detta är starten av
Kunskapskällan, vars uppgift är just att
utveckla arbetsmetoder och tjänster inom
Blomsterfonden.
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Nina Rehnqvist sitter i Blomster-
fondens styrelse sedan 2003 och
det är för andra gången. Första
gången var under början av 90-
talet. 

– Men när jag började på
Socialstyrelsen tog jag en paus
och återkom alltså för några år
sedan.

Fortsatt stora behov

Nu är Nina Rehnqvist chef på SBU, Statens beredning för
Medicinsk utvärdering. Blomstergårdar träffar henne i SBUs vack-
ra lokaler i Lärkstaden på Östermalm.

– Jag kom i kontakt med Blomsterfonden genom Louis 
d ´Otrante och Sven Åkerstrand som jag känner sedan tidigare. De
sitter båda med i Blomsterfondens styrelse och frågade om jag
ville vara med. Det är mycket spännande att arbeta med en verk-
samhet som är lika viktig i dag som på Alma Hedins tid. Trots att
världen är så totalt förändrad är behoven fortfarande stora. Hos
Blomsterfonden finner jag också något som är så otroligt angelä-
get idag, nämligen genuin medmänsklighet, säger Nina
Rehnqvist.

Beskriva och mäta

– Men man kan inte slå sig till ro. Blomsterfonden verkar på en
marknad med konkurrens. Därför är det mycket viktigt att vi fort-

sätter arbetet med att utveckla
vårt kvalitetstänkande bl a med
de sk kvalitetsindikatorerna. Det
betyder att vi ska bli bättre på att
beskriva och mäta de olika delar-
na i vår verksamhet. Det under-
lättar också när man ska välja
boende eller t ex leverantör av
hemtjänst.  

Viktig guldkant

En annan framtidfråga för Blomsterfonden är ekonomi och finan-
siering.

– Vi måste verkligen förvalta våra resurser väl och hela tiden
arbeta för att öka de insamlade medlen. De är så viktiga eftersom
de skänker guldkant till många av våra boende.

Maten till de äldre är också en fråga som engagerar Nina:
– Den ska naturligtvis vara näringsrik men den måste också

smaka gott. Här behövs både kunskap och fantasi!

Nyttiga perspektiv

Vad ger styrelsearbetet i Blomsterfonden?
– Det ger mig mycket. Det är mycket inspirerande att träffa

duktiga människor med andra yrken och kunskaper. Det ger mig
vidare och nyttiga perspektiv som jag sedan återkopplar i mitt
arbete på SBU, avslutar Nina Rehnqvist.

Röster från styrelsen:

Nina Rehnqvist: 

Kvalitet och finansiering 
viktiga framtidsfrågor

– Det är kombinationen av den delvis ideella verk-
samheten och professionalismen i Blomsterfonden
som jag tycker är så värdefull och tilltalande, säger
Nina Rehnqvist.
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OFTAST FINNER MAN HONOM

PÅ R INGVÄGEN 107 ,  DÄR

HAN OCH VÄRDINNAN

COLETTE  AHLBERG HAR

SINA RUM. Men han är också
ofta på ”hembesök”;

– Ibland kan det kännas trygga-
re att vara hemma och då kom-
mer jag dit, säger Claes
Bondefeldt, kurator på Blomster-
fonden.

För Blomsterfonden är ”trygghet” ett cen-
tralt begrepp. Trygghet i boendet innebär
också trygghet när det gäller andra fakto-
rer än själva den fysiska lägenheten. Det
kan handla om personliga sociala, ekono-
miska och juridiska spörsmål. Enkelt
uttryckt kan man säga att ”trygghet” är att
ha någon att vända sig till med små eller
stora frågor. 

– Det är faktiskt det som är min uppgift,
att hjälpa till att bygga upp den trygghe-
ten. Jag ska vara ett stöd för de boende och
deras anhöriga, säger Claes Bondefeldt.
Jag har mycket kontakt med myndigheter
och också med vår egen personal. Claes
poängterar att han har tystnadsplikt när
det gäller all kontakt.

Stort och smått

Kontakten kan ske per telefon, genom att
den boende kommer till Claes på
Ringvägen eller att han kommer på hem-
besök. Frågorna är mycket varierande i
både storlek och innehåll:

– Ibland behöver man t ex hjälp med att
skapa lite ordning i den personliga ekono-
min, man kan behöva information om
olika avgifter (t ex hemtjänst) eller hjälp i
kontakten med någon myndighet. Har
man kommit i betalningssvårigheter kan

man behöva hjälp att lägga upp en plan
för återbetalning.  Jag kan också svara på
frågor i samband med att man skriver ett
testamente eller i samband med en boupp-
täckning.

En god man är ett stöd om man behöver
lite extra hjälp och kan för många betyda
mycket. Även om man har en god man,
förlorar men inte rätten att fatta sina egna
beslut i livet. Skulle god man vara aktuellt,
hjälper jag till att initiera kontakt med rätt
myndigheter.

För många kan oförutsedda utgifter t ex
ett par nya glasögon bli ett problem. Då
kan kuratorn hjälpa till att ansöka om
fondmedel.

Nätverk

Nu är det viktigt att komma ihåg att det
inte är Claes som själv löser alla problem:

– Jag kan många gånger svara på frågan
direkt, men ibland är det min uppgift att
ge råd om hur frågan eller ärendet ska
hanteras och framförallt av vem, vilken
instans eller myndighet. Det är framförallt
att ha denna kunskap och detta nätverk
som är så viktigt. I många fall kan jag
också vara med i kontakten med t ex bis-
tåndshandläggaren eller annan tjänste-
man, dvs just vara länken mellan den
boende och myndigheten.

Rikare

Kuratorstjänsten är en del av den ideella
verksamhet som Blomsterfonden kan
erbjuda tack vare de insamlade medlen. 

– Jag vet att många tycker att det känns
tryggt att kunna ringa till mig med sina
frågor. Jag får ibland uppskattande ord för
det jag gör och det gör arbetet ännu roliga-
re.  Och kontakten kan ibland ge oanade
konsekvenser. Man kan t ex hitta någon
som har samma intresse som en själv,
säger Claes och sneglar mot samlingen av
Stockholmslitteratur (Stockholm i allmän-
het och Söder i synnerhet). Då tar kontak-
ten en ny vändning med delvis nytt inne-
håll – och båda parter har blivit rikare.

Kurator Claes Bondefeldt
– till hands 
för hjälp och 
goda råd 

Varmt
tack för
alla 
gåvor

I ett par utgåvor av tidningen
har jag tagit upp frågan om
varför man är medlem i
Föreningen Blomsterfonden,
väl medveten om att det stora
intresset var att kunna stå i
vår bostadskö.

Mina frågor väckte avsedd debatt, flera
hörde av sig och tyckte att det var mer eller
mindre oförskämt att väcka frågan och att
jag borde förstått att det var bostadskön
som var enda motivet.

Nu kan jag konstatera att frågorna slagit
djupare rot i många av våra medlemmar.
Allt fler tänker på Blomsterfonden och bara
i år har vi fått ca 800 direkta penningbidrag
och via autogiro kommer ca 220.000.- kr
per år. Vi ser också klart och tydligt att vi
får insamlingstoppar varje gång tidningen
eller vår verksamhetsberättelse skickas ut.
Vi tar det som ett tecken på att tidningen är
en välkommen läsning och en värdefull
kontakt mellan föreningen och dess med-
lemmar.

Det förbättrade insamlingsresultatet gör
att vi kan utöka vår service till våra hyres-
gäster. De personella resurserna har kunnat
förstärkas och våra tidigare fastighetsskö-
tare har fått mer serviceinriktade vaktmäs-
tarroller. Det är alldeles nödvändigt, efter-
som man bor kvar hemma upp i hög ålder,
men för att klara det måste man ha lite mer
stöd och hjälp än man behövt tidigare. Med
förbättrade insamlingsresultat kan vi lätta-
re ta oss an uppgiften att komplettera den
service som man skall få från samhället.

Föreningen Blomsterfonden framför
därför sitt allra varmaste tack till alla dem
som stöder verksamheten och, med gene-
rositet och ett varmt hjärta för våra gamla,
tänker på vårt syfte. Alma Hedins
ursprungstanke tycks vara lika aktuell i
dag som 1921 när föreningen bildades. 

Sven Erik Peterson
VD
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Vi har, på ett antikvariat via Internet, hittat
en liten bok med titeln ”Arbetsglädje.
Lärdomar från Amerika”. Den är tryckt
1920 och skriven av Alma Hedin.
Samtidigt som den erbjuder inblickar i
Almas liv och erfarenheter, ger den också
en intressant bakgrund till bildandet av
Blomsterfonden några år senare. I ett par
artiklar kommer vi i Blomstergårdar att
skilda några glimtar av Almas resa till
Amerika. 

På lunch

Att resan till Amerika blev av och boken
därmed kom till, har sin upprinnelse i en
lunchbjudning strax före årsskiftet
1919/1920. Alma har, i sin lilla våning på
Govenii Minne, bjudit in några vänner på

lunch. Gästerna är bland andra den dans-
ke upptäcktsresande Knud Rasmussen,
doktor Hjalmar Lundbohm, disponent
från Kiruna samt  broder Sven. Almas sys-
terdotter Märta och hennes väninna hjäl-
per som många gånger tidigare till att ser-
vera. Efter lunchen ställer doktor
Lundbohm frågan: ”Varför reser inte frö-
ken till Amerika?”

Omsorg om de unga

Alma Hedin hade ett stort och genuint
intresse för människor. Hon upprördes av
armod och dåliga förhållanden och mena-
de att människan inte borde dela upp sig i
partier och kämpa mot varandra, utan
gemensamt strida mot dåliga levnadsför-
hållanden. Omsorg om de svagare är vik-
tigt. Hon efterlyser samhällsmoderlighet;
dvs en slags kollektiv omsorg för de unga:
”Hemmens inflytande har upphört, reli-
gionen motarbetas och hånas, ungdomen
kastas handlöst ut i livet och får reda sig
bäst den kan”. Hon fortsätter: ”I industria-
lismens dagar har dessa familjeliknande
institutioner försvunnit. Nu känna ej
arbetsgivaren och personalen vid ett verk
varandra”.  Och det var detta, arbetsgivar-
nas förhållande till och omsorgen om sin
arbetskraft, som skulle bli huvudintresset
för resan. 

Sponsorer engageras

Doktor Hjalmar Lundbohm hade enligt
Alma, även han ett stort intresse för arbe-
tarna och deras levnadsförhållanden. Han
uppmuntrade Alma och föreslog alltså
under den där decemberlunchen att Alma
skulle resa till Amerika. Doktor
Lundbohm utövade sitt inflytande och

fick ett antal företag, bl a Gränges-
bergsbolaget, Separator, Svenska Socker-
fabriks AB och Uddeholms AB att formellt
ge Alma i uppdrag att resa över och stude-
ra ”welfare work vid fabriker och andra
stora inrättningar och sedan avlägga rap-
port…”.,

Bildningens makt

Den 22 april 1920 lämnade Alma
Stockholm. Med sig på resan hade hon sin
systerdotter Märta, även hon intresserad
av att studera de amerikanska förhållan-
dena. Märta stannade faktiskt kvar i
Amerika när Alma åkte hem efter två
månader. Hon, Märta, ville ”under sex
veckor gå som arbeterska på en fabrik, där
systemet med bildade kvinnor som mel-
lanhänder praktiserades.” Detta var näm-
ligen en stark övertygelse hos Alma; att
just bildning var en nyckelfaktor i arbetet
med att förbättra förhållanden för såväl
ungdomar som arbetare. ”I fabrikssamhäl-
len och överallt där talrik ungdom samlas,
tilltar råheten, såsom den ofelbart måste
göra där intet förädlande och förmildran-
de inflytande får göra sig gällande. Därför
vill jag, att överallt där det finns ungdom,
skall det vid sidan av dess arbete finnas
tillfällen till sunda och uppfriskande
nöjen. Sådana nöjen kunna bäst ordnas av
bildade, begåvade, varmhjärtade kvinnor
med modersinstinkt.”

Resan över Atlanten är angenäm och
avkopplande. När Alma ser jättestaden
New Yorks skyskrapor avteckna sig mot
en blodröd himmel blir hon ”gränslöst
imponerad”. Alma är framme i Amerika. 

Fortsättning följer i nästa nummer.

”VARFÖR RESER INTE

FRÖKEN TILL AMERIKA?

Fröken har ju så många
amerikanska idéer.” Den frå-
gan var inledningen till Alma
Hedins Amerikaresa 1920.
Resan bekräftade hennes
tidigare tankar och visar vil-
ken föregångare Alma var.
Några år senare grundade
hon Blomsterfonden.

MERIKARESAAlmas
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Blomsterfonden en folkrörelse?

Det är väl att ta i om vi skulle påstå att
Blomsterfonden numera är en folkrörelse.
Men det stora och ökade antalet medlem-
mar ställer både nya krav och ger oss nya
möjligheter.

Är Blomsterfonden verkligen en fond?

Blomsterfondens uppgift är inte att samla
pengar i fonder för att placera pengarna i
värdepapper. Vår uppgift är att arbeta så
att vi är ett förstahandsval för äldre som
söker ett tryggt och medmänskligt boende.

Ordet ”fond” för så pass ofta tankarna i
fel riktning, att det finns skäl att fundera
på om vi skulle ändra namnet, trots att
varumärket är starkt. Vår tidning heter
Blomstergårdar. Alma Hedin föreskrev att
våra bostadshus alltid ska bära namnet
Blomstergårdar ”och vara rikligt prydda
med blommor”. Blomsterfondens dotter-
bolag heter AB Blomstergårdar. Så varför
inte föreningen Blomstergårdar?

Flera medlemmar – flera medlemsröster

I varje ideell förening är kontakten med
medlemmarna en prioriterad uppgift. Så
också i Blomsterfonden.

BLOMSTERFONDEN

blir fler och 

fler
VI  BLOMSTERFONDARE BLIR FLER OCH FLER. Under den
senaste femårsperioden har vårt antal tredubblats, från ungefär 
4 000 till 12 000. Vilket visar, att Alma Hedins idéer är lika upp-
skattade på 2000-talet som när hon förde fram dem 1921.

Föreningsstämman är föreningens högs-
ta beslutande organ. Alla medlemmar kan
där vara med och besluta. Glädjande för
oss, att våra föreningsstämmor blir mer och
mer välbesökta. I vår tidning Blomster-
gårdar kan medlemmarna framföra sina
åsikter. Dessutom har varje anläggning en
Intresseförening för hyresgästerna, där
lokala problem kan få en snabb lösning.

Fler medlemmar – ökat 

samhällsinflytande?

Det ökade antalet medlemmar betyder, att
beslutsfattarna inom kommuner och land-
sting bör beakta våra önskemål. Att vi är en
helt opolitisk förening betyder, att vi är fria
att framföra synpunker beträffande boende
och omsorg för äldre hur än den politiska
majoriteten ser ut.

Är Blomsterfonden för mångfald?

Självklart. Blomsterfonden gör en värdefull
insats i det svenska samhället. Fler utförare
ökar valmöjligheterna. Vår existens är
beroende av att vi tillhör de bästa utförar-
na. Eventuella överskott lämnar inte
Blomsterfonden utan används till kvalitets-
förbättringar och expansion.

Hur ser Blomsterfonden på boende-

formerna?

Trenden mot att låta äldre bo kvar hemma
måste diskuteras. Det gäller inte bara den
kommunala ekonomin. Bo kvar hemma
kan betyda otrygghet och ensamhet. Även
de anhöriga måste komma till tals vad
avser kvarboendet eftersom det ofta vilar
på mycket stora insatser från de anhöriga.
Det måste finnas möjligheter att välja boen-
deform.

Varför omvägar till privata utförare?

Samhällets kontakter med privata utförare
bör förenklas. Vi möter problem på grund
av vårdens uppdelning mellan landsting
och kommuner. Vi möter också problem
när staten ställer upp med medel för att
stärka äldreomsorgen. Exempelvis måste vi
gå via kommunen för att få del av statens
medel till kompetenshöjande åtgärder.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra
anställde till nya kunskaper. Det sker inom
ramen för den tack vare donationer skapa-
de Kunskapskällan. Den står också öppen
för andra organisationer.

Dessa förbättrade kunskaper höjer kvali-
tén på våra arbetsinsatser och de lockar
fram flera att arbeta inom Blomsterfonden.
Planering och genomförande skulle under-
lättas genom direktkontakter.

Måste byggnadsärenden dras i långbänk?

Ja, dessvärre. Byggnader står kvar länge,
länge. Grannar och service påverkas.
Samråd behövs. Men visst tycker vi – när vi
fulla av entusiasm presenterar nya projekt
– att tiden från idé till bygglov borde kunna
kortas avsevärt.

Enade vi stå

När jag ingick i styrelsen för Norrlands-
förbundet hade vi som ordförande den
högt aktade fil dr Harald Wik. Han avsluta-
de varje stämma med: ”Enade vi stå- sönd-
rade vi falla”. Denna appell kan väl överfö-
ras till Blomsterfonden med: ”Ju fler vi blir,
desto mer pressar vi oss själva att bli allt
bättre och bättre och desto mer beaktas
våra önskemål”. För styrelse och ledning är
det därför med glädje och stolthet vi ser att
Blomsterfonderna blir fler och fler.

Karl E Åman
Styrelseordförande
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Huset har idag drygt 50 lägenheter på 30 m2. Men efterfrågan på
dessa mindre lägenheter är liten, och allt fler hyresgäster efterly-
ser större lägenheter. Nu slår man ihop två lägenheter och får då
26 lägenheter med varierande storlek, 55, 60, 70 och 75 m2 .

– Vi behåller den bärande stommen och fasaderna som är i bra
skick, men huset får ett helt nytt innandöme, säger Leif Cannier,
konsult och fastighetsansvarig. Det innebär att allt invändigt blir
nytt, alla väggar, alla installationer och maskiner, och hissen
naturligtvis. 

Balkong till alla

Varje lägenhet får egen tvättmaskin och torktumlare och på plan
1 kommer det att finnas en gemensam tvättstuga för de större
tvättarna. Alla lägenheterna kommer också att vara handikappan-
passade med breda dörröppningar utan trösklar samt rymliga
WC/duschrum..

Idag har vissa lägenheter balkong och andra inte. Efter
ombyggnaden kommer de som idag har en balkong att ha två,
och de som idag inte har balkong kommer att få varsin rymlig bal-
kong.

Annebodavägen 31 är det första höghuset som byggs om för
större lägenheter. Successivt  kommer de övriga tre höghusen att
följa efter, i en ungefärlig takt av ett hus per år. Under ombyggna-
tionerna planeras för att alla hyresgäster ska kunna erbjudas eva-
kueringslägenheter inom området.

Två små blir en

Samarbetet och utby-
tet med Kinoko
Espoir Hospital i
Japan har nu pågått i

tre år. Kinoko Espoir
erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom äldrevården och man
har länge studerat den svenska äldrevården: 

– I Japan är man i synnerhet intresserad av hur vi arbetar med
demensvård och vård i livets slutskede, berättar Christel Jansson,
vårdutvecklingschef på Blomsterfonden.  Och det är just med
tanke på demensvården som vi utvecklat ett utbildningsprogram
som vi kallar Carpe Momentum, som ju betyder ”fånga ögonblick-
et”. Här är bemötande och bekräftelse viktiga nyckelord. När det
gäller vård av dementa är det just detta som är så viktigt; att
bemöta den dementa personen på rätt sätt; att fånga ögonblicket
genom att t ex titta på foto och på så sätt kanske få honom eller
henne att minnas. Att vila i minnet av tidigare perioder eller hän-
delser i livet kan bidra till ett lugn och en större trygghet. 

Äldreomsorgskort till Japan

I Japan är man också mycket intresserade av Blomsterfondens
Äldreomsorgskort, ett utbildningsprogram och en kompe-
tensplattform som vänder sig till olika personalgrupper.
Programmet skräddarsys utifrån deltagarnas bakgrund och kun-
skapsbehov och omfattar såväl teori som praktik.

- Kinoko Espoir Hospital vill gärna att vi kommer över till
Japan och hjälper till att utbilda deras personal, berättar Christel. 

På hemmafronten är Kunskapskällans lokaler på Svalnäs gamla
vind välbesökta av både externa och interna kursdeltagare.
Målsättningen är att all personal inom Blomsterfonden ska ta
”körkort” inom äldreomsorgen - Äldreomsorgskort. 

– Vi har utvecklat utbildningen inför nästa år och vi har nu tre
nivåer, utformade som  en kompetensstege för Blomsterfondens
personal. Den ska passa alla våra anställda, oberoende av tidigare
kunskap och erfarenhet. 

Anhörigutbildning

En annan del av Kunskapskällans program handlar om anhörigut-
bildning. 

– Här planerar vi nu för en testverksamhet i form av föreläs-
ningar för anhöriga till boende med demens, säger Christel
Jansson. Här finns ett stort behov av stöd i form av kunskap, infor-
mation och inte minst kontakt med andra i liknande situationer.
Det tror vi att Blomsterfonden kan bidra med, avslutar Christel
Jansson.

Blomsterfonden
PÅ EXPORT?STOR  

NU FORTSÄTTER FÖRNYELSEN AV

LISEBERG . Före årsskiftet börjar om-
byggnaden av Annebodavägen 31. Den
väntas vara färdig inom ett år.

I  FÖRRA NUMRET BERÄTTADE VI  OM KUN-

SKAPSKÄLLAN,  Blomsterfondens eget kompeten-
scentrum som hade stor invigning i februari. Vi berät-
tade också om Japans intresse för svensk äldrevård

och i synnerhet Blomster-
fondens.
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Det är nu tredje året som Blomsterfondens boende och medlem-
mar har möjlighet att åka till den fina anläggningen Centro
Forestal Sueco på den spanska sydkusten. Anläggningen passar
Blomsterfonden  bra och motsvarar väl de behov som kan ställas
vad gäller tillgänglighet och bekvämlighet. Många är de
Blomsterfondenboende/-medlemmar som kommit hem med soli-
ga minnen av utflykter, motion, god mat, trevligt umgänge och
många andra aktiviteter. I tidigare nummer av Blomstergårdar
har vi berättat om tidigare resenärers reseminnen.

Värdinna på plats

I vår är fyra avgångar inplanerade; den 5 januari, 19 januari, 2
februari och 16 februari. Man kan välja mellan 1, 2 och 3 veckors
vistelse. Resan är bekväm med direktflyg från Arlanda till
Malaga. Värdinna från Blomsterfonden finns på plats och reser
med från Sverige vissa avgångar. Intresserad? Det finns fortfaran-
de platser kvar på vårens resor. 

FÖR BOKNING ELLER YTTERLIGARE INFORMATION, ring Marianne
Hjalmarsson på LMH Partner, tel 0176-20 63 50 eller mobil 0707-
91 93 24.

B L O M S T E R F O N D E N

FORTSÄTTER  SUCCÉN

MED RESOR T ILL  SPANSKA SOLKUSTEN.

Resorna arrangeras i samarbete med LMH Partner
och nu planeras vårvinterns resor för januari och
februari 2007.

Julen är en svår tid för många äldre. Det är då
ensamheten känns som störst. Ett besök eller
ett telefonsamtal kan betyda mycket. Vi hop-
pas att du tillsammans med oss tänker på
någon som är ensam. TÄNK PÅ BLOMSTER-

FONDEN 90 25 30-5. Ditt bidrag går oavkor-
tat till vår ideella verksamhet.

PASSA PÅ:

”Tänk på 
de gamla i
Juletid.” 

Lördagen den 18 no-
vember slås dörrarna
upp för höstens basar
på Svalnäs, Svalnäs
Allé nr 4. Basaren är
öppen för allmänheten
mellan klockan 10.00
och 15.00. 

Varmt välkomna!

Höstbasar 
på Svalnäs,
Djursholm.



Förra året utkom en bok som fångade mångas intresse,
inte bara för att själva boken är intressant utan för att
målgruppen -  fyrtiotalisterna – är många, nämligen ca
1,2 miljoner.
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Under nästan ett år har man diskuterat och
testat olika modeller och märken och till
slut föll valet på Peugeot. Åtta vinröda
Peugeot 206 och två av lite större modell
för städpersonalen, har nu köpts in. Och
sedan i somras ser man alltså tydligt när

Blomsterfonden på

Det är också det som
är själva poängen
med boken. Vad varje
40-talist bör veta! Nu
gäller det för denna
generation att planera
för hur livet ska te sig
när man lämnat yrkesli-
vet. Hur ska man bo?
Måste man sluta arbeta?
Hur är det med möjlighe-
terna till vård? Och de
juridiska bitarna med tes-
tamente, arv mm, hur fun-
gerar det? Kommer pengarna att räcka?

Boken är skriven av Ann Lindgren och Jonas Hellman. Ann
Lindgren är bl a ordförande i Svenska Pensionärsförbundet och
projektledare vid föreningen Äldreomsorgsföretagarna. Hon har
tidigare varit journalist i 30 år på många av de stora dags- och
kvällstidningarna och inom radio och TV. Jonas Hellman arbetar
med trend- och omvärldsanalys och har också en bakgrund som
ledarskribent.

Råd och tips

Boken vänder sig alltså i första hand till de stora årskullarna födda
på 40-talet som nu börjar lämna arbetslivet. Boken är verkligen en
handbok, full av praktiska råd och handlingsalternativ som berör
ämnen som just ekonomi, juridik, hälsa och boende, i Sverige och

utomlands. Och förutom handfasta råd finner man också resone-
mang kring självförverkligande aktiviteter som t ex resor, kultur,
och andra fritidsintressen. 

I kapitlet som handlar om boendet beskriver författarna hur
bostadsmarkanden ser ut, vilka boendeformer som finns och vad
man bör tänka på när ska väljer boendeform. Förhållandena varie-
rar över landet och det kan också vara stora skillnader mellan
olika ”leverantörer” för t ex kötider och avgifter. 

Seniorbostad på fem sätt

När det gäller t ex seniorbostäder beskrivs följande former:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR som byggs och säljs som bostadsrätter till
privatpersoner. Föreningen bestämmer över t ex vilken service
som ska erbjudas.

STIFTELSER Donationer möjliggör produktion av bostäder till äldre.
Stiftelsens stadgar styr villkoren. Som ideell förening drivs
Blomsterfonden på ett liknande sätt.

KOMMUNALA BOSTADSBOLAG omvandlar hyresrätter till seniorbostä-
der.

PRIVATA FASTIGHETSÄGARE bygger seniorboenden.

KOOPERTIVA HYRESRÄTTER innebär att intresserade betalar en upplåtel-
seinsats som används som finansiering av bostadsprojektet.

Att planera, det är grundbudskapet i boken av Ann Lindgren
och Jonas Hellman. Och för att planera krävs kunskap – en hel del
av den varan hittar man i Vad varje 40-talist bör veta!

Sen i somras har de synts ofta på
vägarna, i synnerhet i Danderyds
kommun. De är vinröda och
pryds av Blomsterfondens logo-
type. Vi talar om hemtjänstens
nya bilar.

Handbok för 40-talister
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Svalnäs har varje dag många besökare. Det
är anhöriga och vänner till boende på
Svalnäs och det är besökare till
Blomsterfondens huvudkontor där ju bl a
Kunskapskällan finns. Kunskapskällan,
Blomsterfondens egna kompetenscen-
trum, fungerar även som konferenslokal
för externa deltagare och bokningarna är
många. Fler och fler har dessutom upp-
täckt Svalnäs restaurang.

För att underlätta för alla besökare

satte Blomsterfonden för några månader
sedan upp ett par skyltar på olika platser i
Djursholm. Dessa har dock inte varit lika
uppskattade av kommunen och för närva-
rande pågår en brevväxling mellan
Danderyds kommun och Blomsterfonden
om skyltarnas vara eller inte vara. Vi på
Blomsterfonden  hoppas naturligtvis att
skyltarna även i fortsättningen ska visa
alla intresserade vägen till Svalnäs och
Blomsterfonden.

När nu mamman gått bort skrev
sonen och tackade Blomsterfonden
för den vård och omsorg hans
mamma fått. Och visst blir man
stolt och glad när man får beröm…

I synnerhet uppskattades det
stora personliga engagemang som
vårdpersonalen visade i sitt dagli-
ga arbete. Detta i kombination med
all personals professionalism, en
fantastisk miljö såväl i det egna
boendet som i parken och vid vatt-
net, gjorde att mamman under sina
sista år kunde njuta av livet.

Sonen som bott utomlands i
många år berömmer också projek-
tet med Svalnäs nya bergvärmean-
läggning och Blomsterfondens
strävan att ständigt höja persona-
lens kompetens.

Vi tackar och bugar…

Blomsterfondens hemtjänst är på väg till
och från sina uppdrag.

– Vi är väldigt nöjda med bilarna, säger
Christina Reichenberg, ansvarig för hem-
tjänsten på Blomsterfonden. Det känns
trevligt att Blomsterfondens hemtjänst syns
bra, att bilarna ser trevliga ut och att vår
personal tycker att de fungerar bra.

All personal som använder bilarna har
fått en intern extra körutbildning i hur man
t ex kör ekonomiskt, hur man beter sig om
man möter vilt på vägen eller andra situa-
tioner som ställer extra krav på föraren. En
halvdag på halkbanan i Gillinge ingår
också. 

Så nu är det full fart på hemtjänsten. På
flera sätt.

väg

Blomsterfonden 
visar vägen

HÖST-rosor
Det kom ett brev
från en anhörig
vars mamma har
bott på Svalnäs
sjukhem i sju år. 
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast 
den 8 december 2006 . Adress: Blomsterfonden, 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 17. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickat

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Gun von Berlepsch, Stockholm.

2:a pris Gudrun Pålson, Stockholm.

3:e pris Eva Berglund, Stockholm.

4:e pris Monika Sandberg, Hägersten.


