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Det var kronprinssan av Thailand som besökte blomstergården i
Djursholm. Kerstin Lundin, verksamhetschef på Svalnäs var en av

dem som förberedde besöket och
som var med under rundtu-

ren.
– Kronprinssessan

tillbringade två måna-
der i Sverige för att på
sin regerings uppdrag
bland annat studera
svensk äldrevård,
både i kommunal och
statlig regi, berättar
Kerstin. I sitt hemland
arbetar hon med
sociala frågor; det
märktes tydligt på

hennes kunskap och
intresse. Hennes besök

hade noggrant planerats
och organiserats av den thai-

ländska ambassaden som vi hade
haft kontakt med några veckor
tidigare. Och vi hade också  för-
berett oss så att hennes besök
skulle bli så givande som möjligt. 

Respekt och värdighet

Blomsterfondens VD Ulf
Thörnevik inledde besöket med
en muntlig presentation av
Blomsterfonden. Sen följde en
rundvandring i 2,5 timmar på
Svalnäs där kronprinsessan

bland annat besökte sjuk-
hemmet

Kungligt besök på Svalnäs
DET  ÄR  INTE  VARJE  DAG som
Blomsterfonden får kungligt besök, men i
juli lyste det kunglig glans över Svalnäs. 

och träffade boende där. Hon besökte också de andra boendefor-
merna och kunde konstatera att Blomsterfonden kunde erbjuda
ett brett spektra av boende, service och
omsorg. 

– När vi passerade det egna
boendet mötte vi en hyres-
gäst som hon genast bör-
jade samtala med. Hon
träffade också Sven
Alfort, 102 år, som
bor på Svalnäs.

Kronprinssesan
tog sig tid, lyssnade
och visade stor
respekt för de äldre.
I Thailand har de
gamla hög status
och behandlas däref-
ter; med stor respekt och
värdighet.

Allsång på Svalnäs

Kronprinsessan imponerades
också av aktiviteterna för
Svalnäsborna, inte minst
motions- och rehabiliterings-
möjligheterna i gymnastiksa-
len och i bassängen. Parken
på Svalnäs stod i grönskan-
de prakt och rundvand-
ringen inkluderade
naturligtvis en pro-
menad genom
parken ner
till vattnet
då bou-
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”De som mest längta efter en lugn och
trivsam bostad äro nog de gamla, som i
helst vistas inom hemmets väggar. De
ha alltid önskat sig en lugn vrå, där de
kunna få vila ut efter sina mödor, men
för de allra flesta blir drömmen om eget
hem aldrig verklighet. De tvingas av
omständigheterna att bo på nåd hos
anhöriga, ofta hos de gifta barnen.
Ibland går det bra och de gamla kan bli
till hjälp och nytta. Men ofta skär det

sig mellan generationerna, som ha olika krav på livet, och sådant
har förstört många äktenskap. För de gamla känns det tungt att
vara i vägen och bo på nåd ”.

Lika aktuellt idag

Så skrev Alma Hedin 1950 i sin bok ” I minnets blomstergårdar”
om förutsättningarna för de äldre i 1920-talets Sverige. Detta var
de behov som då fanns och grunden till att Föreningen
Blomsterfonden skapades. Alma Hedins ord och tankar är idag
2007 lika viktiga och aktuella som då för vårt samhälle. För att
blicka in i framtiden är det bra att förstå sin historia. Självklart har
samhällsutvecklingen givit oss ett välstånd så att många av 1920-
talets problem inte längre finns kvar. Däremot finns det mycket
kvar att göra för alla oss som arbetar med de behov och önskemål
som finns när vi blir äldre. 

Medmänsklighet

För Blomsterfonden är det viktigt att de som bor hos oss eller får
vård, omsorg och service av oss upplever att de får en trivsam och
värdig ålderdom utifrån sina behov och önskemål. För att lyckas
med detta är det viktigt att vi som dagligen arbetar i
Blomsterfonden har ett bra förhållningssätt. Det handlar om att
lyssna och att vara lyhörd, bemöta och att sätta oss in i den andras
situation. Det handlar helt enkelt om ett medmänskligt förhåll-
ningssätt och att ibland vara ställföreträdande anhörig.
Blomsterfonden kommer kontinuerligt att undersöka och fråga
vad våra boende, medlemmar och kunder tycker om oss i dessa
frågor. Detta för att alltid kunna förbättra oss och utveckla boen-
det, servicen och omsorgen för de som vi är till för.

Trygghet och trivsel genom valfrihet

Som VD för Blomsterfonden ser jag framför allt två stora utma-
ningar och möjligheter de kommande åren. Den första handlar om
den valfrihetsreform inom äldreomsorgen som kommer att införas
i Stockholmsområdet och i övriga Sverige inom några år. 
Den 1 juli 2008 kommer det i Stockholm att bli möjligt att själv få
välja var man vill bo när man inte längre orkar och kan bo kvar
hemma. Detta kallas särskilt boende och kräver en s k biståndsbe-
dömning av kommunens biståndsbedömmare. Detta är bra efter-
som man nu själv eller genom anhöriga får bestämma om sitt
framtida boende. Valet handlar om att själv få avgöra var man vill
ha sin trygghet och omsorg på äldre dagar. Idag kan
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Ledare:

ULF THÖRNEVIK

VD för Blomsterfonden.

Blomsterfonden erbjuda sådana boenden på våra anläggningar
vid Liseberg i Älvsjö och Svalnäs i Djursholm samt vid Tallgården
i Danderyds kommun. Vårt mål är att Blomsterfonden i framtiden
alltid skall vara förstahandsvalet och att vi skall vara så attraktiva
att vi hela tiden kan erbjuda flera boenden vid anläggningar i
Blomsterfondens regi.

Äga och driva bostäder

Av ideella föreningen Blomsterfondens stadgar framgår att det
övergripande målet är att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de
dödas minne. Detta kan t ex göras genom minneshyllningar och
gåvor. Av stadgarna framgår också att Blomsterfonden ska ha till
uppgift att äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla
och behövande. Att äga, uppföra och driva bostäder är den andra
stora utmaningen och möjligheten för Föreningen Blomster-
fonden. Det handlar då om att på sikt successivt kunna erbjuda
modernare lägenheter i befintliga fastigheter och fler boenden och
lägenheter för äldre.

Bokön

Blomsterfonden har idag ca 14.000 medlemmar. Av dessa har
11.800 genom att dela föreningens övergripande mål och uppgift
som förmån valt att stå i den interna bokön. Av dessa är det idag
knappt 6.300 som är över 60 år och som uppfyller gränsen för att
få flytta in i en ledig lägenhet. Idag förfogar föreningen över ca
1.100 lägenheter och kötiderna till våra lägenheter är varierande
beroende på var man vill bo. Under hösten kommer ytterligare
analyser av bokön att göras.

Nya sätt att finansiera

Blomsterfonden kan idag inte jämföra sig med de stora företagen
som agerar på bostadsmarknaden. Att bygga och investera i fastig-
heter och lägenheter kräver kapital och långsiktighet. Att enbart
låna pengar för att bygga och utveckla kan inte vara den enda
vägen. Vi måste alltså hitta fler finansieringslösningar för att lyck-
as med att förbättra och modernisera våra bostäder och för att på
sikt också skapa nya bostäder för äldre. Genom åren har donatio-
ner, gåvor och ideella insatser varit en betydande del i finansie-
ringen och utvecklingen av vår verksamhet. Även fortsättningsvis
kommer detta att vara en mycket viktig del för vår verksamhet.

Jag kan också avslutningsvis påminna om innehållet i Alma
Hedins tankar om de utmaningar och möjligheter som fanns i
1920-talets Sverige och som hon i sin bok ”I minnets Blomster-
gårdar” beskrev på följande sätt: ”Det plågade mig att tänka på
dessa ensamma gamla och jag grubblade mycket på hur jag skulle
kunna skaffa pengar till att bygga hus för så många av dem som
möjligt”. 

Det är tankar som jag till fullo delar då de är lika aktuella idag.
Tänk på Blomsterfonden!

VD Ulf Thörnevik
Föreningen Blomsterfonden

En trygg, trivsam och värdig
ålderdom i Blomsterfonden
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Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  

i samband med
Blomstergårdar.

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 Ulf Thörnevik
Tel: 08-555 94 510
ulf.thornevik@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Blomstergårdar
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…

lebanorna passerades. För att visa på aktivitet,
entusiasm och något ”genuint svenskt” bjöd
Svalnäsborna prinsessan och hennes följe på en
uppskattad allsång.

Kronprinsessan och hennes sällskap var myck-
et imponerade av vad de såg, i synnerhet intres-
serade de sig för de boendes delaktighet i boende
och service.

Genuint 
intresse

– Det var en
fantastiskt spän-
nande dag för
oss alla, säger
Kerstin Lundin.
Jag blev impo-
nerad dels av
kronprinssessan
som person –
hennes genuina
intresse och
vilja att lära sig
något nytt, men
också av den
precision som
ett sådant här
besök kräver
när det gäller
t ex organisa-
tion och säker-

het. Det blev ju ganska många personer när man
räknar in hovdamer, livvakter och ambassad-
tjänstemän. 

Men allt flöt tillfredsställande och gästerna från
Thailand var mycket nöjda när kortegen så små-
ningom lämnade Svalnäs.

Forts Kungligt besök
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– Här har vi ungefär 160 kunder och det är vi väldigt glada och
stolta över, säger verksamhetschef Christina Reichenberg

Blomsterfondens hemtjänst växer. Från starten i mitten av 90-
talet har antalet hemtjänstkunder ständigt ökat. Det beror i
huvudsak på att antalet äldre i särskilt boende har minskat och
fler och fler får vård och omsorg i bostaden. Man bor kvar längre
hemma.  Trots detta har antalet beviljade hemtjänsttimmar inte
ökat i samma takt, tvärtom – på många håll har de minskat.
Samtidigt har behoven blivit större och hemtjänstens uppgifter
allt tyngre.  

Nu även i Täby

Blomsterfonden kan idag erbjuda hemtjänst till boende i
Danderyd och Täby kommun. 

– Vi fanns tidigare i Stockholm men tyvärr innebar deras ersätt-
ningssystem att vi inte kunde driva verksamheten med lönsam-
het. Därför var vi tvungna att avveckla verksamheten när avtalet
löpte ut den sista december 2006.  Men i Danderyd fortsätter vi.
Här har vi funnits i 15 år och nu tillfredsställer vi cirka 20 procent
av behovet i kommunen. Och sedan mars i år kan vi även erbjuda
hemtjänst i Täby kommun, berättar Christina Reichenberg. Vi har
redan nu drygt 15 kunder i Täby.

Man kan också komplettera sin hemtjänst med tilläggstjänster,
t ex fönsterputsning, städning, gräsklippning, strykning, mat-
inköp eller promenader. Dessa tjänster kan köpas av alla, oavsett
om man har Blomsterfondens eller annan hemtjänst eller helt pri-
vat av vem som helst. 

– Vi tror att efterfrågan på våra typer av tjänster kommer att
öka nu när avdragen för hushållsnära tjänster har trätt i kraft i
sommar.

”Körkort”

Totalt arbetar cirka 35 personer (exklusive vikarier) inom
Blomsterfondens hemtjänst. Alla anställda genomgår utbildnings-
programmet som leder fram till Blomsterfondens eget ”körkort” i
äldreomsorg; det s k Äldreomsorgskortet™. På utbildningscentrat
Kunskapskällan finns även andra utbildningar som vänder sig
såväl internt som externt till äldreomsorgspersonal och till anhö-
riga. 

Läs mer om två som arbetar inom Blomsterfondens hemtjänst,
Joanna Sadowniczyk och Pelle Sten i andra artiklar i det här num-
ret av Blomstergårdar. 

Har du frågor om hemtjänsten? Välkommen att ringa 08-
555 94 540 eller titta på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

VISSTE DU ATT HELA 44 NATIONER FINNS

REPRESENTERADE bland Blomsterfondens
anställda? 

Vi har personal som talar engelska, franska, spanska, polska, 
finska, kurdiska, persiska, estniska och ryska. Joanna
Sadowniczyk kommer ursprungligen från Polen och har arbetat
inom Blomsterfondens hemtjänst sedan februari 2007. 

– Jag började som sjuksköterska men jag tycker att det är roliga-
re att möta de gamla i deras hem än på ett sjukhus, säger Joanna.
När jag växte upp i Polen, levde min farmor med oss i familjen så
jag är van att ha äldre nära mig. Det lärde mig mycket som jag nu
har nytta av i mitt arbete inom hemtjänsten.

– Många av de äldre som jag hjälper säger att vi i hemtjänsten
är som deras familj. Och det är klart; till några gamla kommer vi
ju tre eller fyra gånger om dagen och då kommer man ibland nära
varandra. Det känns verkligen bra när jag märker att de blir glada-
re och piggare av att jag kommer.

Många vänner

Resten av Joannas familj, föräldrar och sex syskon bor kvar i Polen.
Ibland reser hon hem och hälsar på och då träffas man i stora säll-
skap.  

– Här i Sverige är man lite försiktig när man umgås. Hemma i
Polen hälsar vi på lite när andan faller på. Ofta lagar vi mat och
äter tillsammans, t ex kan vi laga en traditionell grönsakssoppa
med olika rotfrukter, surgurka, majonnäs och ägg. Och så piroger,
naturligtvis.

Det brukar jag bjuda mina vänner på här i Sverige också.
Hemma hos mig är alltid min katt Sylvester med. Honom känner
många av ”mina” äldre, för honom pratar jag mycket om, skrattar
Joanna.

farmor

Blomsterfonden

STÖRST 
bland privata
i Danderyd

BLOMSTERFONDEN ÄR NU DEN

STÖRSTA privata utföraren av hem-
tjänst i Danderyds kommun. 

- Jag lärde av min
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Men vad räknas respektive räknas inte som hushållsnära tjänst?
Här kommer en liten hjälpreda.

Du får skattelättnad om du anlitar någon för att:
• Komma hem och städa.
• Storstäda.
• Putsa fönster, diska.
• Byta glödlampor, sätta upp gardiner.
• Tvätta kläder och stryka.
• Laga kläder och putsa skorna.
• Laga mat.
• På- och avklädning, hjälp med personlig hygien och andra per-

sonliga bestyr.
• Hjälp vid promenader och enklare ärenden till exempel besök

vid bank eller vårdcentral.

Det här arbetet ingår inte:

• Snickeriarbeten, montering av möbler, reparation av hushålls-
maskiner, tv-installation.

• Hämtning av mat eller catering.
• Trädbeskärning, trädfällning, anläggningsarbeten, frisörtjänster,

manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling.
• Vård och omsorg som kan betraktas som hälso- och sjukvård.

Källa: Svenska Dagbladet

Vi är och hälsar på hemma hos Elisabeth Ruhden som bor i
Danderyd. Pelle Sten, som arbetar inom Blomsterfondens hem-
tjänst kommer regelbundet till Elisabeth och de känner varandra
väl. 

– Vi är ju alla olika, men det finns alltid någon gemensam berö-
ringspunkt som man kan prata om. I Elisabeths fall upptäckte vi
att Elisabeth var född på den orten dit jag nyss flyttat med min
familj. Så vi har mycket att prata om, säger Pelle.

Tre gånger per dag

Elisabeth har bott här i fyra år och trivs bra med hemtjänsten: 
– Jag får ju mycket hjälp eftersom jag har så dåliga knän och

ben, säger hon. Tre gånger om dagen kommer de och hjälper mig
med att handla och städa. Det fungerar bra, tycker jag.

Pelle har värmt maten som vi haft med oss och ropar från köket
att det är serverat. Idag bjuds det på kassler med kokos, ananas
och ris. Han hjälper Elisabeth fram till bordet och slår sig ner bred-
vid. 

Viktigt sällskap

– Sällskapet är minst lika viktigt, eller hur, Elisabeth? säger Pelle.
Elisabeth nickar:

- Oh ja.
– Ibland när jag kommer på kvällen kan vi sitta en stund till-

På hembesök
DET ÄR GANSKA VARMT I  LUFTEN även
om det blåser en smula och sommaren går mot
sitt slut. Men än brummar gräsklipparen över
gräsmattorna i Mörbyskogen och det är fortfa-
rande lummigt och grönt. 

sammans och bara titta på TV, fortsätter Pelle.  Det är just variatio-
nen som gör detta jobbet så roligt. Någon behöver mer handfast
hjälp medan andra har större behov av sällskapet. Och man lär ju
som sagt känna varandra så man vet vad de äldre behöver och hur
de vill ha det. 

Nu är lunchen avslutad och Pelle diskar upp, vattnar blommor-
na i köksfönstret och ställer i ordning på köksbänken.
Balkongdörren är öppen och Pelle konstaterar att Elisabeth inte

Vad är HUSHÅLLSNÄRA tjänster?

FRÅN 1 JULI  

2007 FÅR MAN

SKATTELÄTTNAD

för sk hushållsnära
tjänster. 

fått hjälp med en tröskel ut på balkongen som hon var lovad.
Eftersom Elisabeth har svårt att gå vill hon inte gärna gå ut så ofta,
men att få lite frisk luft på balkongen vore bra. Pelle ska ta upp det
med rätt person.

När vi går återgår Elisabeth till TV:n. Bäst tycker hon om de
gamla filmerna men hon ser det mesta.

– Jag kan snart bygga en bil själv, skrattar hon. Jag har sett på så
många program där de bygger både bilar och motorcyklar.
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Clara har suttit i styrelsen som suppleant sedan 2003 och blir nu
ordinarie ledamot. 

– Jag engagerade mig i Blomsterfonden för att jag tycker att äld-
refrågorna försummas i samhället, säger Clara. Vi borde ta bättre
hand om våra äldre och visa dem den respekt de förtjänar. I
dagens samhälle finns en tendens att ”räkna ut” de som inte läng-
re är aktiva i  yrkeslivet. I stället bör vi ta tillvara deras erfarenhet
och lära oss av den. Att bo tryggt och bra när man blir gammal
borde vara en självklarhet. Förutom ett bra boende är den övriga
livskvaliteten viktig; att maten är god och att man har trevliga och
stimulerade aktiviteter i tillvaron. Det är ju på äldre dagar man
har tid att njuta av ”livets goda” och stimulans behöver vi genom
alla livets faser.

Familjerätt

Clara Tengbom har arbetat som advokat i mer än 20 år och är spe-
cialiserad på familjerätt. 
– Jag får ofta förtroendet att hjälpa klienter i en svår situation i
livet, t ex vid en skilsmässa eller i en arvstvist. Det är då viktigt att
försöka lösa tvisterna på ett bra sätt och kanske därmed undvika
processande under lång tid, säger Clara. För klienten känns en
process i domstol ofta påfrestande och långdragen. Det kan emel-
lanåt uppfattas som ett problem att den som ”har rätt” inte alltid

NÄR ”MONSIUR BLOMSTER-

FONDEN”, LOUIS D’OTRANTE, i
år avslutar sitt arbete som styrel-
seledamot i Blomsterfonden, läm-
nar han över till  advokat Clara
Tengbom. 

”får rätt” för att rättsmaskineriet maler så långsamt. En frivillig
uppgörelse, en förlikning, kan därför ofta, men inte alltid, vara en
bra lösning.

En situation där det kan vara bra att ta hjälp av en advokat är
vid upprättande av testamente. Det kan förefalla vara enkelt att
skriva sitt testamente men så är det inte. Arvsrätten är komplice-
rad och det är mycket viktigt att ett testamente är formulerat av
någon som är kunnig på området. Ett enda ord som använts på fel
sätt kan få stora konsekvenser för de efterlevande. 

Stark styrelse

– Styrelsearbetet inom Blomsterfonden är stimulerande, tycker
Clara. Vi har en stark styrelse som med erfarenheter från olika
kompetensområden kan ta sig an de olika frågor som krävs för
framtiden. Ett bra styrelsearbete bygger på en balans av erfaren-
het, tradition och nytänkande. I kombination med den stora kom-
petens som finns hos Blomsterfondens personal kan vi absolut, i
Alma Hedins anda, åstadkomma en bra verksamhet för våra
boende, menar Clara Tengbom. Vårt utbildningscentrum
Kunskapskällan är ju ett utmärkt exempel på hur vi arbetar med
kvalitetstänkande. Här kan både våra egna anställda och andra
som arbetar inom vård och omsorg utveckla sin kompetens. Och
seminarier och kurser för anhöriga har visat sig vara en god idé.

– Blomsterfondens verksamhet är betydelsefull för konkurren-
sen mellan olika utövare i Stockholmsområdet och förhoppnings-
vis bidrar detta till en kvalitetshöjning som gagnar de boende,
menar Clara Tengbom.

Det goda

Och själv, då? Varifrån får Clara sin egen stimulans förutom från
familj och arbete? Svaret kommer snabbt: på golfbanan, gärna vid
sommarstället på Kullaberg i Skåne. Och det är ju också att slå ett
slag för det goda i livet.

BALANS & STIMULANS

Personalen på 26:an har tidigare gått Föreningen
Blomsterfondens bemötande-utbildning Cape Momentum®
med bland annat metoden Reminiscens-erinring-hågkomst.

Syftet med reminiscens är att odla och bevara relationer
och att skapa en känsla av samhörighet och vänskap. Andra
positiva resultat av reminiscens är förmågan till att ge kogni-
tiv och social stimulans, samt att hjälpa den boende till att
behålla sin identitet och självkänsla. 

Reminiscensmetoden innebär att man genom olika min-
nesväckare, sk triggers, stimulerar de fem sinnena så att man
hos den boende eller kunden väcker gamla trevliga minnen.
Exempel på minnesväckare kan vara musik, fotografier och
smakupplevelser.

En av damerna hade i sin barndom varit på kalas med sin
mormor på Svalnäs hos dåvarande ägaren Henrik Palme, så
här fick vi verkligen prata reminiscens. 

Alla deltagare var överens om att de hade haft en härlig
dag och vill gärna träffas igen.

Reminiscens-

LUNCH
DANDERYDS KOMMUNS DAG-

VERKSAMHET 26:AN med gäs-
ter och personal, har varit på lunch
hos Blomsterfondens Etik & bemö-
tandeledare, AnneLie Svensson.
AnneLie har tidigare varit inbjuden
till 26:an.
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Den första Blomstergården byggdes på Rödabergsgatan och invig-
des 1925. Men behovet av bostäder var enormt och snart var Alma
Hedin, Blomsterfondens grundare, i färd med att bygga en ny och
stor Blomstergård på Ringvägen. De sex husen, Ringvägen 99-109,
stod färdiga 1932. På 60- och 70-talen renoverades alla lägenheter-
na och ett antal tvåor slogs ihop till treor. Samtliga hus fick också
ett extra våningsplan. 

Bra utrymmen

Idag har Ringvägen 389 lägenheter. De flesta lägenheterna har två
rum och en yta på mellan 41 och 70 m2. Det finns ca 20 st treor. Alla
lägenheterna har kokmöjligheter och dusch. Vaktmästare Kent
finns till hands och hjälper till med lite av varje, bla byter han
glödlampor och proppar. För gästande anhöriga finns två gästlä-
genheter på vardera ett rum och kokmöjligheter.

På de fem gårdarna mellan husen finns gräsmattor och plante-
ringar med plats för kaffedrickning,  picknickar eller grillkvällar.

– Vi har tre tvättstugor med torktumlare, torkskåp, mangel- och
strykmöjligheter, berättar värdinnan Colette Ahlberg. Vi har också
fina samlingslokaler och ett bibliotek. Här kan man ha födelse-
dagskalas, spela bridge eller bara sitta och läsa tidningen eller låna
böcker. På hösten har vi en stor och populär basar. Då kommer
besökare från hela stan och det brukar vara lång kö innan vi öpp-
nar. Den kräver mycket arbete och då är det många av hyresgäs-
terna som hjälper till. Basaren är förresten ett bra tillfälle att
komma och hälsa på och se hur vi har det, hälsar Colette.

Aktivitet och rörelse

Aktiviteterna för hyresgästerna är många. Man kan välja mellan
studiecirklar och olika former av motion, t ex gymnastik och stav-

VÄLKOMNA TILL
RINGVÄGEN!

I DETTA OCH KOMMANDE NUMMER AV BLOMSTERGÅRDAR

kommer vi att presentera några av våra anläggningar lite närmare. Vi börjar
med Blomstergården på Ringvägen.

gång. Egna förslag är alltid välkomna.
På Ringvägen, som på andra Blomstergårdar, finns en trivsel-

kommitté som tillsammans med Colette arrangerar gemensamma
fester.

– På Nationaldagen har vi en uppskattad fest med mat, bubbel
i glasen, musikunderhållning och flaggor naturligtvis. Och i sur-
strömingstider njuter vi tillsammans; den festen är mycket pop-
pis. Det kan också hända att vi träffas en kväll och spelar lite dart
och ibland gör vi bussutflykter tillsammans med hyresgäster från
de andra Blomstergårdarna.

Centralt

En annan fördel är ju att vi bor så centralt, säger Colette. Här finns
allt; affärer, bageri, Eriksdalsbadet, fotvård, frisör, vårdcentral,
tandläkare, tunnelbana och bussar alldeles nära och sen har vi ju
resten av Söder runt knuten. Många tycker om att promenera i
Årstaviken och Tantolunden på andra sidan Ringvägen.

Förutom värdinnan Colette finns kuratorn, Claes Bondefeldt
och Nora Elofsson. Nora är ”lots” och hjälper till med kontakter-
na med vården om man behöver det. Vill man träffa Claes eller
Colette är det säkrast att ringa och kanske boka en tid (se faktaru-
ta).

– Alla är jättevälkomna att ringa eller titta förbi, hälsar Colette
som sitter på Ringvägen 107. Finns möjligheten visar vi gärna en
lägenhet för den som är intresserad. 

Värdinnan Colette Ahlberg har expeditionstid 
måndagar till fredagar mellan kl 09-11, tel 08-555 94 801. 
Kuratorn Claes Bondefeldt har tel 08-555 94 810. 
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I två tidigare nummer av
Blomstergårdar har vi följt
Alma och hennes ressäll-
skap, systerdottern Märta
på deras resa i det stora lan-
det i väst. Här kommer den
sista delen av berättelsen

I slutet av maj lämnar
Alma och Märta New York
och beger sig till Niagara.
Här beundrar man de
berömda vattenfallen.
Utrustade med skyddsklä-
der följer man med den gui-
dade turen, trots att ”rese-
handböckerna varna nervö-
sa fruntimmer för denna
promenad”. Vilken tur att
Alma och Märta inte kan
räknas till denna kategori!

Det lönar sig

Men det är inte bara vatten-
fallen som lockar i Niagara.
Här fortsätter man att besö-
ka fabriker som satsar stora
resurser på att förbättra
arbetsförhållandena för de
anställda. Fabrikerna erbju-
der vilorum för läsning,
samlingssalar för föredrag,
fester och teaterföreställ-
ningar mm. Här erbjuds
läkarvård, tandvård, hår-,
ansikts- och fotbehandling.
En ”factory mother” är all-
tid till hands för att ”hjälpa
och råda arbeterskorna.”
Mycket tid och resurser
läggs ner på att arbetarna
ska bo och äta bra, må bra
och odla kulturella intres-
sen för en ökad bildning.
Överallt där Alma ställer
frågan om kostnaderna får
hon samma svar: ”It pays”,
”Det lönar sig” och man
presenterar mängder av
statistik och uträkningar
som stöder argumenten.
Alma imponeras.

Upprörd

Men visst finns det saker i Amerika som
upprör henne. Hon ser de usla förhållan-
den som råder för dem som bor på

”skuggsidan” i de stora städerna; hon vet
att de fabriker hon besöker är utvalda och
inte representativa för hela USA. Åsynen

av hur djuren behandlas i
Chicagos slakterier gör att
hon önskar att ”alla männi-
skor skulle bli vegetaria-
ner”! Och hon upprörs av
hur man slösar med maten
i personalrestaurangerna.
Hon har själv krigsårens
ransoneringar i friskt
minne och konstaterar att
stora delar av Europa fort-
farande svälter. 

Så ska vi bo

I det sista kapitlet av boken
”Arbetsglädje” konstaterar
Alma att syftet med hennes
resa egentligen inte var att
specifikt studera bostads-
frågan, men hennes upple-
velser har visat på just hur
denna fråga intimt sam-
manhänger med ”hela
mänsklighetens liv, hälsa
och arbetsförmåga”. Hon
understryker hur moderni-
teter som t ex dammsugare
och elektriska tvättmaski-
ner underlättar för männi-
skor i både tid och energi.
Och hon ger i boken
många praktiska råd om
hur vi bör bygga våra
bostäder; vilka material vi
bör använda, att solljus
måste nå in i varje bostad,
hur vi bör ordna vår upp-
värmning, hur vi bör måla
våra väggar och innertak
mm. Bra bostäder, menar
Alma är en bit av vägen till
lycka och välstånd.

”Världen har gått igenom
en förfärlig tid, en ned-
rivande tid. Nu måste upp-
byggandet börja. Ingen får
dra sig undan från det
arbetet. Varje kraft behö-
ves, varje arm, varje klok
och god tanke. Självisk-
heten, hatet, mörkret, små-
sinnet måste vika. Målet är
att se jorden befolkad med

lyckligare, bättre människor.”
Väl hemma i Sverige startar Alma

Blomsterfonden.

1920 RESER ALMA TILL AMERIKA. Hon vill stu-
dera de sociala förhållandena i den amerikanska
industrin. Det kommer att ge henne viktiga insikter.

Vägen till välstånd
Alma i  Amerika:
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Och vi kan konstatera att Blomsterfondens
laguppställning ser annorlunda ut efter
stämman; några tongivande personer läm-
nar organisationen och några nya kommer
till.

En stor förändring i ledningen är natur-
ligtvis att Blomsterfonden har fått en ny
verkställande direktör - Ulf Thörnevik. Ulf
påminde om Alma Hedins framsynthet
när hon tog itu med några av den tidens
viktiga samhällsfrågor – att förse äldre
med vård, omsorg och ett bra boende. Den
enskilde klarade sig inte själv.

– Vi ser samma behov idag och det visar
att hennes mål gäller lika väl idag som då,
menade Ulf Thörnevik. Och vi har spän-
nande år framför oss. Det kommer att
hända mycket vad gäller valfrihet och
bostäder för äldre, och här ska
Blomsterfonden fortsätta att vara en stark
aktör.

Fridolin

Att en ny VD kommer betyder att en
annan lämnar. Efter 19 år i Blomsterfonden
deltog Sven Erik Peterson på sin sista
stämma som VD: 

– Det har varit 19 fantastiska år som jag
inte skulle vilja vara utan. Såväl ledningen
som övriga medarbetare fick mycket
beröm. Han har, genom åren, även upp-
skattat all kontakt med Blomsterfondens
hyresgäster.

Under Sven Eriks tid i Blomsterfonden
har samhällets regler för hur vård och
omsorg ska bedrivas starkt förändrats. Det
har krävt en klok och handlingskraftig
ledare och Sven Erik har fullt ut motsvarat
den rollen. När Blomsterfondens ordföran-
de Karl Erik Åman fortsatte att  beskriva
Sven Erik var det hans ständiga omtanke
om människor runt omkring honom och
förmåga att kommunicera som framhölls -
en ”Fridolin”; dvs en glad, öppen och
omtänksam person som kan tala med alla.
Stämmodeltagarnas varma applåder kom-
municerade också en mycket stor upp-
skattning av den avgående VD:n. 

Monsiuer Blomsterfonden

På stämman avtackades också, efter mer
än 50 år inom Blomsterfondens verksam-
het, advokaten Louis d’Otrante. Karl Erik
Åman har beskrivt Louis d’Otrante som

”Monsiuer Blomsterfonden” och Alma
Hedin skulle då vara Madame
Blomsterfonden. Louis d’Otrante beskrivs
också som ”eldsjäl” och ”vägvisare”; en
person som med sin  klokskap, kunskap
och engagemang kommit att personifiera
Blomsterfondsidén.  Till att efterträda
Louis d’Otrante och representera Sveriges
Advokatsamfund utsågs advokat Clara
Tengbom, tidigare suppleant i styrelsen.
Som ny suppleant utsågs Per Nordensson.

Båda styrelseledamöterna utsedda av
Stockholms Läkarförening, Björn Meder
och Lars Vestersköld avgick och ersätts av
Thomas Flodin som ordinarie ledamot och
Eva Dencker-Vansvik som suppleant. 

Riksdagsledamot Ternström

Årets stämma gästades av skådespelers-
kan Solveig Ternström som nu även fram-
träder på en ny scen; riksdagen. Som riks-
dagskvinna arbetar hon i huvudsak med
frågor som rör vård och omsorg, kultur
och småföretagande. Hennes budskap vad
gäller omsorgen av de äldre baseras myck-
et på hennes egna erfarenheter när hon tog
hand om sin mor i 8 år.

Rapport från  

NÄR ORDFÖRANDE KARL ERIK ÅMAN hälsade medlemmarna väl-
komna till årets stämma använda han uttrycker ”personförändringarnas år”. 

STÄMMAN
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nu närmar sig 
höstens basarer. 

Den 27 oktober är det dags 
på Ringvägen, mellan 
kl 11.00 och 16.00.
Svalnäs har sin basar 
den 17 november mellan 
kl 10 och 15. Välkomna!

Inom Blomsterfonden kommer Bertil att ha ansvar för drift, under-
håll och skötsel av fastigheterna samt nybyggnation.

– Blomsterfonden står för ett långsiktigt ägande av sina fastighe-
ter, så underhåll är naturligtvis ett viktigt område. Men det är också
viktigt att vi arbetar vidare med våra nybyggnationsprojekt – efter-
frågan på bostäder hos Blomsterfonden fortsätter att öka.

Bertil bor med fru och två barn i Tyresö. I nästa nummer av
Blomstergårdar kommer en längre intervju med Blomsterfondens
nye fastighetschef.

En av frågorna som behandlades på årets stämma gällde den övre
åldersgränsen för inflyttning i Blomsterfondens bostäder. Det har
tidigare funnits en sådan gräns på 80 år. Baserat på att många äldre
fortsätter att leva aktiva liv med egna boenden, föreslog styrelsen
att denna gräns tas bort. Det finns dessutom inget stöd för en sådan
gräns i Blomsterfondens stadgar. Utfallet av omröstningen på års-
stämman blev att den övre åldersgränsen, med stöd av en stark
majoritet avskaffades.

BASAR
DAGS

Övre gräns 

BORT

I  MITTEN AV AUGUSTI BÖRJADE BLOMSTER-

FONDENS NYA FASTIGHETSCHEF, BERTIL

EKVALL. Han kommer närmast från Stockholms
koopertiva bostadsförening där han arbetat som
marknadschef.

Sven Erik Petersons
Kompetensfond

Under sina 19 år som verkställande direktör i
Blomsterfonden fanns ett område som engagerade
Sven Erik Peterson extra mycket; ett intresse för
medarbetarnas kunskap och kompetens. Skapandet
av utbildningscentrat Kunskapskällan manifesterar
just detta; här utvecklar medarbetarna sin kunskap
och stärker därmed sin yrkesstolthet. 

För att visa sin uppskattning av Sven Eriks arbe-
te i Blomsterfonden, skapar nu styrelsen ”Sven Erik
Petersons kompetensfond”. Den ska uppmuntra
och stimulera medarbetarna till att ytterligare
utveckla sin kompetens. Fonden vänder sig till alla
anställda inom Blomsterfonden. 
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Blomsterfondens samarbetspartner är researrangören LMH
Partner, dvs Lars och Marianne Hjalmarsson. De har lång erfaren-
het inom äldre- och handikappomsorgen och tycker att anlägg-
ningen strax väster om Marbella passar mycket bra för de svenska
gästerna.

– Den heter CFS, Centro Forestal Sueco och byggdes egentligen
för den svenska skogsnäringen, berättar Marianne. Här kan deras
anställda rekreera och rehabilitera sig och njuta av den spanska
solen och värmen. Sedan några år tillbaka är den även öppen  för
andra, t ex boende och medlemmar i Blomsterfonden. 

Härliga minnen

– Våra resenärer får en trygg och säker resa både vad det gäller
själva resan som vistelsen på plats. Boendet och aktiviteterna är

anpassade efter våra resenärers behov och det finns svensk perso-
nal på plats. Vi kan också erbjuda en stor variation på aktiviteter,
både hälsoinriktade på anläggningen och kulturella, t ex utflykter.
De senaste åren har många nöjda Blomsterfondsboende kommit
tillbaka med härliga minnen från stadsvandringar, promenader,
poolbad, vinprovningar, shoppingrundor och mycket mer.

Med på resorna finns alltid en värdinna från Blomsterfonden.
Hon hjälper till med det mesta, allt ifrån att se till att alla trivs till
kontakter med t ex sjukvård om det skulle behövas.

Boka resan nu 

Avresedagarna är den 2 respektive 16 februari 2008. Vi behöver din
bokning före den 15 november 2007. Välkomna till solen!

Följ med till Solen
NÄR SOL OCH LJUS ÄR EN BRISTVARA HÄR I  NORR

kan Blomsterfondens hyresgäster och medlemmar resa ner till
den spanska sydkusten och där njuta lite sol och värme.

Var och en av oss väljer hur mycket kontakt och
umgänge vi vill ha med våra grannar. Men när man blir
äldre kan det också vara en stor trygghet att veta att
andra i ens närhet har lite uppsikt, både för den enskil-
de och för de anhöriga. 

På några av Blomsterfondens Blomstergårdar, till exempel på
Svalnäs och Ringvägen tillämpas ett enkelt och bra trygghets-
system som uppskattas av många boende och anhöriga. Så här
fungerar det: Blomsterfonden tillhandahåller en bricka som den
boende sätter på dörrkarmen utanför sin lägenhetsdörr. Brickan
har en vit och en brun sida. Genom att vända brickan en gång om
dagen så att den vita sidan kommer utåt visar man att man är uppe
och allt är som det ska. 

När kontrollanten kommer förbi vän-
der han/hon tillbaka brickan så att den
bruna sidan kommer fram. Om den vita
sidan inte skulle vara vänd utåt finns det
rutiner för vad kontrollanten gör för att
försäkra sig om att allt står rätt till. Vid
behov kontaktas Blomsterfondens hem-
tjänst/personal och, om den enskilde har
valt det, anhöriga.

Trygghetssystemet innebär en trygghet och
är enkelt att använda. Det är naturligtvis helt

frivilligt att delta i systemet, men rekommenderas av många. För
mer information, ta kontakt med värdinnan.

ATT VARA GRANNE KAN INNEBÄRA

MYCKET, bland annat att man har lite ”koll”
på varandra.

Tryggt med 

BRICKA
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast 
den 16 november 2007 . 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 matkuponger. 2:a pris 3 matkuponger. 3:e pris
2 matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Förra
numrets
vinnare!
Här är lösningen på korsordet i

Blomstergårdar nr 18. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickat

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Björn Åström, Stockholm.

2:a pris Leif Lantz, Sollentuna.

3:e pris Barbro Skansfelt, Stockholm.

4:e pris Hans Rundqvist, Djursholm.


