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I tidigare nummer av Tidnigen
har vi berättat om Blomsterfon-
dens blomstergårdar på Röda-
bergsgatan, Ringvägen och
Liseberg. Denna gång vill vi be-
rätta om och presentera Svalnäs.
Historien om Svalnäs utgör
också sista delen av vår histo-
riska exposé över Blomster-
fonden.

Köpet av Svalnäs i
Djursholm 1973 inleder
Blomsterfondens moder-

na historia. Gårdsnamnet
Svalnäs går tillbaka till järnål-
dern (500 f Kr – 1050 e Kr) och
egendomen blev på 1500-talet
en del av storgodset Djursholm.  

Villastaden växer fram
Mot slutet av 1800 -talet är

Djursholm en lantlig idyll som
lockade många från storstaden, i
synnerhet på somrarna. Runt
1885 byggdes den första järn-
vägsbron, vilket var en förutsätt-
ning för den framväxande villa-
staden. En av initiativtagarna var
bankdirektör Henrik Palme. 1898
bildade han tomt- och villabola-
get Djursholm AB och köpte upp
det som då var kvar av Djurs-
holmsgodset. Syftet var att efter
anglo-sachsisk förebild bygga en
trädgårds- och villastad.

Åter till landet
Redan 1870 hade han haft

denna idé och då köpt mark,
dåvarande tobaksodlingar, söder
om Humlegården och norr om
Djurgården. Som nygift byggde
han sig en villa på det som kom
att bli Villagatan. Här avsåg han
att tillsammans med sin familj
tillbringa livet i »lantliga och

fridfulla omgivningar«. 
Men snart gjorde det växande

Stockholm sig påmint och »täta
rader av hyreskaserner började
marschera  upp mot den lilla vil-
lastaden och till och med över
dess gränser«. Bankdirektör
Palme såg sig om efter en ny
lantlig idyll och valet stannade
vid »den lilla lantgården«
Svalnäs. 1883 köpte så paret
Palme Svalnäs som vid denna
tid var ett lågt envånings trähus
»tätt omsluten av slingerväxter
och liggande i skuggan av äre-
vördiga hundraåriga lindar«. 

25 år av Stadsmission
Men huset var i dåligt skick

och man beslöt att riva huset och
bygga ett nytt. Det nya Svalnäs,
som vi ser idag, placerades 500
meter längre söderut och kunde
då erbjuda den fantastiska utsik-
ten över Stora Värtans vatten-
spegel. 1886 stod huset färdigt.
Härifrån utvecklade sedan
Henrik Palme Djursholms vil-

lastad, vars idéer alltjämt prä-
glar bebyggelsen i Danderyd.

1948 övertog Stadsmissionen
Svalnäs och drev ett gäst- och
vilohem för äldre och ensamstå-
ende damer och herrar. 1957
renoverades Svalnäs och bygg-
des delvis om och man fick även
en välbehövlig ny ytterligare
byggnad. 

Lantlig idyll än i dag
1973 köpte Blomsterfonden

Svalnäs. Under de kommande
åren förbättrades Henrik Palmes
corps de logi och utgör idag
Blomsterfondens huvudkontor.
Ytterligare byggnader har till-
kommit och erbjuder i dag ett
lägenhetsboende, sjukhem och
gästhem. 

Svalnäs kan än i dag beskri-
vas som en lantlig idyll. Det lig-
ger i en lugn härlig natur med
utsikt över Näsbyviken och ett
stenkast från Djursholms golf-
bana. På 15 minuters bussav-
stånd finns Mörby Centrum,

Svalnäs – lantlig idyll 
än i våra dagar

2001

och på Svalnäs finns också affär,
restaurang, bibliotek, frisör, sim-
bassäng, bastu och verksam-
hetslokaler.

Mitt i naturen
Äldreboendet har 142 lägen-

heter, varav de flesta är två- och
trerumslägenheter på mellan 52
och 92 m2. Lägenheterna är
inrymda i tvåvåningshus, om-
givna - som hela Svalnäs - av
lummig natur. Här bor man som
i en vanlig lägenhet med eget
hushåll. Vill man, finns det till-
gång till hemtjänst, trygghets-
larm, restaurang och Blomster-
fondens övriga service.  Det är
inte konstigt att kön är lång.

– Här på Svalnäs har vi vår
egna hemtjänst »Allt Hemma«,
berättar Yvonne Öijerholm,
värdinna på Svalnäs. Det är
mycket uppskattat och en stor
trygghet för våra boende, att det
alltid är samma personer som
kommer hem till en. 
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Sven Erik Peterson
VD för Blomsterfonden och ordför-
ande i HELA, branschorganisatio-
nen för Sveriges vård- och omsorgs-
företag

När man fått några
extra år på nacken behö-
ver man som regel lite

stöd och hjälp. Men väldigt
många klarar sig på egen hand.
Och det är väl det som vi alla
vill, klara oss på egen hand. Att
ständigt vara beroende av en
omvärld som är ekonomiskt och
tidsmässigt pressad, kan göra
vem som helst både ledsen och
uppgiven. För många känns det
också som att man måste göra
avkall på sin värdighet. Har
man under ett långt liv klarat sig
själv och satt en ära i det, kan det
vara svårt att be om hjälp för att
klara sin vardag. Det är inte
ovanligt att det känns förne-
drande att kontakta kommu-
nens eller stadsdelsnämndens
äldreomsorgsenhet för att be om
hjälp.

Så skall det inte behöva vara. 

Det finns flera sätt att tackla det
här problemet på. 

Först skall den som behöver
hjälp ha klart för sig att det inte
är frågan om att på nåder få ta
del av välfärdssystemet. Den
generation som i dag tillhör de
äldres skara, är förmodligen den
generation som, historiskt sett,
beskattats hårdast under sin
produktiva tid. Belöningen för
den insatsen skall inte vara att
känna sig mindervärdig för att
man behöver hjälp. Det är en
rättighet som är lagstadgad och
som alla har bidragit till att
skapa.

Så måste den ”kommunala atti-
tyden” förändras. Inom vissa
delar av vår offentliga förvalt-
ning skulle verksamheten och
därmed kommuninvånarna må
bra av att man mer poängterade
att man har ett serviceuppdrag
än en myndighetsroll. För mig
är den kommunala verksamhe-
ten att jämställa med vilken ser-
vice- och tjänsteverksamhet som
helst. Det är ju inte heller så att
samhällets insats är kostnadsfri.
Får man hemtjänst eller bor på
sjukhem får man betala en avgift
för insatserna. Och då är man
faktiskt kund, vare sig politiker
eller andra tycker om begreppet

Forts. från s. 1
Gästhem med omsorg

Svalnäs Gästhem har 30 plat-
ser. Här erbjuds helinackorde-
ring i ett-, två- eller trerumslä-
genheter som man inreder efter
eget behag. Lägenheterna är
mellan 52 och 70 m2 och de
boende kan få hjälp och omsorg
eller »bara« sällskap när det
behövs. I priset ingår, förutom
hyran, tillsyn, städning, medi-
cin, bäddning, fönstertvätt och
inte minst samtliga måltider.
Frukost äter man i bostaden,
medan lunch och middag intas i
restaurangen.

– Dygnet runt finns personal
i tjänst och de kan alltid nås via
larmsystem, berättar, Yvonne
Öijerholm.

Serviceboende och sjukhem
Det finns också ett mindre

antal platser i s k serviceboende
i servicelägenheter. De boende
äter oftast lunch och middag i
matsalen (matkuponger ingår i
priset), och naturligtvis kan man
även här få hemtjänst och den
övriga servicen som Blomster-
fonden erbjuder.

Sjukhemmet drivs, liksom
delar av gästhemmet, på entre-
prenad åt kommunen och erbju-
der med sina 30 platser vård för
bl a dementa.

Gökotta, någon?
– Som på övriga av Blomster-

fondens anläggningar bor på
Svalnäs många mycket aktiva

äldre, säger Yvonne. En del av
aktiviteterna arrangerar Bloms-
terfonden och andra initiativ tas
av Svalnäs intresseförening.
Listan över aktiviteter kan göras
lång; vi erbjuder bastu, pool,
gymnastiksal, vävstuga, målar-
verkstad mm. På tisdagarna är
bridgen stående, på onsdagar
spelas det brädspel, föredrag
avnjutes på torsdagar och på fre-
dagar CD-konserter. Sporadiskt
förekommer t ex mannekäng-
uppvisningar, grillaftnar och
datakurser. Den årliga utflykten
är välbesökt och vem kan stå
emot en gökotta med kaffe nere
på bryggan?

Arkitektur som imponerar
Huvudbyggandens interiör

minner med sin arkitektur om
svunna tider med utländska im-
pulser. På nedre våningen hittar
man bl a den magnifika matsa-
len och fru Palmes skrivrum (ur-
sprungligen ett gymnastikrum)
som numera är bibliotek med
såväl litteratur som dagstidning-
ar. 

Utan tvivel hade Henrik Palme
varit nöjd om han hade kunnat
blicka ner på dagens Svalnäs.
Här lever och bor människor
som dagligen njuter av detta,
hans Svalnäs. Trädgården och
marken runt byggnaderna har
genom året vårdats väl. Rabatter
har anlagts och ansats och väl
motiverar Svalnäs som
Blomsterfondens »flaggskepp«.

SVALNÄS

Adress: Svalnäs Allé 4, 
182 67 Djursholm
Telefon: växel 08-622 18 80
Verksamhetschef: Inga-Lill Skogqvist
Värdinna: Yvonne Öijerholm, telefon-
och besökstid: mån – tors 
kl 09.00 – 12.00
Antal lägenheter: Äldreboende 142
lägenheter, gästhem 30 platser och 
30 sjukhemsplatser

eller ej. Det verkar ändå som att
den här frågan är under tryck.
De kundvalssystem som i större
skala kommer att introduceras,
poängterar den enskilde indivi-
dens rätt att välja var och av
vem som tjänsterna skall utfö-
ras.

Men väldigt viktigt är att vi får
en riktig valfrihet. Vi måste få
fler företag och organisationer
som med den äldre – kunden – i
centrum kan utföra och utveck-
la tjänster. I dag har en ogynn-
sam ersättningsnivå slagit ut
många små och även mycket
stora företag har fått kännas vid
förluster. De som i dag är verk-
samma som kommunalt anställ-
da inom äldrevården, har i prak-
tiken inga som helst möjligheter
att starta eget och till exempel
driva ett litet sjukhem. Enbart
det kommunala betalningssys-
temet gör att en start av ett nytt
företag inom vård och omsorg
blir så kapitalkrävande att det
blir omöjligt att starta. Vi måste
få bättre förutsättningar för att
få en mångfald utförare. Annars
får vi ingen valfrihet. I valfrihe-
ten ligger också att kunna välja
hemtjänst eller sjukhemsplats

som inte är kommunalt finansi-
erad. Det kommer sannolikt att
bli allt fler som vill välja att köpa
tjänsterna utanför samhällets. I
dag har vi praktiskt taget inget
utbud av tjänster för den som
skulle vilja köpa dem. 

Blomsterfonden tillhör dock
de få undantagen. Vi kan erbju-
da både hemtjänst och sjuk-
hemsplatser till dem som har
behov. Vi avgör inte hur tjänsten
skall se ut, det gör kunden.

Genom att erbjuda tjänster
som kan vara egenfinansierade
eller ingå i samhällets åtagande,
har vi avdramatiserat tjänstebe-
hovet. 

Och det behövs. Trygghet
skall man ha och man skall
också ha sin värdighet och själv-
känsla intakt.

Gästhemmet invigdes 1958
och har idag fått nytt däck

Midsommar 1955 Salongen 1948

Trygghet och värdighet
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Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Tryckcentrum

Uppgifter före 1991 finns hos
respektive pastorsexpedition.
1991 övergick ansvaret för folk-
bokföringen till skattemyndig-
hetens folkbokföringsenhet. På
skattemyndigheten finns även
tillgång till Riksregistret som
spänner över hela landet.
Behöver man söka utanför
Sverige kan man också få hjälp
av Frälsningsarmén.

Särkullbarn
Ett tillfälle när man kan behö-

va använda sig av dessa sökvä-

»Om man exakt vet vad man vill göra, 

varför ska man då göra det? Eftersom man 

redan vet det är det ointressant. 

Då är det bättre att göra något annat.«

Picasso

Särkullbarn har rätt till
sin laglott vid föräldrar-
nas död precis som andra
bröstarvingar.

gar är vid arvsskifte. Vid
bouppteckningen görs alltid
en personutredning som bl a
bygger på information från
pastorsexpeditionen och
skattemyndigheten. Om det
finns barn från tidigare i livet
kallas detta på juridiskt
språk för särkullbarn och
definieras som de barn som
den avlidne har tillsammans
med någon annan person än
den han/hon varit gift med
vid sin död. 

Särkullbarn har rätt till sin
laglott vid föräldrarnas död
precis som andra bröstar-

vingar. Särkullbarns rätt att ärva
har till och med ett starkare
skydd än andra bröstarvingar
har. De kan, till skillnad mot de
andra bröstarvingarna, kräva sin
arvslott redan vid förälderns
död även om det finns en efter-
levande make/maka och behö-
ver alltså inte vänta på sitt arv till
förälderns make/maka avlider.

Råd och hjälp på
Blomsterfonden

Blomsterfondens kurator
Claes Bondefeldt kan hjälpa till
om man söker en person från
tidigare i livet. Han kan ge råd
och/eller hjälpa till med myn-
dighetskontakter.

§Juridiska 
spörsmål Pusselbit på plats…

Ett populärt TV-program är
Spårlöst försvunnen. Här
försöker personer hitta för-
äldrar, släktingar eller gamla
vänner som varit »försvunna«
i många år.

Att se människor återför-
enas efter många år är 
gripande och ger en bild

av att livet kan ta olika vänd-
ningar som vi ibland inte kan
påverka. Återseendet kan också
vara smärtsamt, men för de allra
flesta berikar det livet. Att återfå
kontakten med en person från
barndomen eller ungdomen kan
göra att »pusselbitarna faller på
plats« i ens liv.

Personakten ger tips
Vill man hitta t ex en gammal

vän eller en släkting kan man
börja med att ta kontakt med
pastorsexpeditionen i en för-
samling  där man vet att perso-
nen bott vid en tidpunkt i livet.
Sedan kan man, via personak-
ten,  följa personen om han/hon
flyttat. Personakten finns idag i
den församling där personen
bodde 1991.

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skrivna av Gabriella Signäs om inte annat anges.

» CITATET «



Rapport från årsmöte: 

»Festligt, folkligt och fullspikat«

Så beskrev styrelsens ord-
förande Karl Erik Åman
den goda uppslutningen
när han hälsade välkom-
men till årsmötet detta
jubileumsår 2001. Att
uttrycket en gång applice-
rats på dansrestaurangen
Nalen, gjorde det inte
mindre träffsäker.

Verkställande direktör
Sven Erik Peterson inled-
de med att kort beskriva

situationen för äldreboendet just
nu. Bostadsbristen för de äldre
fortsätter, byggnationen i
Stockholm är låg och det är ont
om bostäder som erbjuder boen-
de till livets slut. Inom Blomster-
fonden planeras nu slutetappen
av ombyggnaden av Liseberg
som kommer att ge fler sjuk-
hemsplatser.

Kundval 2003
Stora förändringar sker inom

äldrevården. År 2003 planerar
Stockholms stad att fullt ut in-
föra kundvalsmodellen inom
äldrevården. Blomsterfonden
fortsätter att utveckla sin verk-
samhet för att på bästa sätt och
för så många som möjligt kunna
erbjuda boende och andra tjän-
ster i Stockholm och andra kom-
muner. 

Hemtjänstverksamheten

”Allt Hemma”, som idag erbju-
der hemtjänst på Svalnäs, fort-
sätter att utvecklas.

Nytt bokningssystem
I dag producerar Blomster-

fonden 85.000 vårddagar per år.
Det kräver en organisation med
bra system och god kvalitet. Ett
datoriserat bokningssystem är
under införande och det redan
etablerade avvikelserapporte-
ringssystemet, för att säkra kva-
liteten, fortsätter. 

Kostsam bemanning
Den viktigaste faktorn för att

uppnå en god kvalitet är dock
personalen som arbetar i verk-
samheten. Blomsterfon-
dens personal lovordas
ofta, och det med alla
rätt.  

Problemet ligger i
konkurrensen om
arbetskraften, vilket
innebär att Blomster-
fonden alltför ofta har
varit tvingade att anlita
bemanningsföretag.
Under det gångna året
har kostnaden för detta
stigit till ca 9 miljoner
kronor, att jämföra med
3,5 miljoner kronor
under 2000. Detta bi-
drog till att 2000 blev ett
tufft år för Blomster-
fonden. Rekryteringsar-
betet har blivit allt vikti-
gare och mycket arbetet
läggs ner på att nyrekry-

tera, men även på att
behålla befintlig per-
sonal.

»En sällsynt skara«
Den alltid lika vik-

tiga insamlingsverk-
samheten fortsätter.
Konkurrensen från
stora nationella och
internationella orga-
nisationer är dock på-
taglig. På Blomster-
fonden arbetas myck-
et, av både boende
och personal, för att
den ideella delen av
verksamheten ska
kunna fortsätta, bl a
att de boende ska
kunna få hjälp och
service under de för-

sta 14 dagarna hemma efter en
sjukhusvistelse.

Årsmötet gav även en eloge
till alla boende på Blomsterfon-
den, som av Sven Erik Peterson
beskrevs som »en sällsynt skara
omtänksamma och aktiva män-
niskor«.

IT, miljö och säkerhet 
I korthet rapporterades även

om några övriga organisations-
frågor; decentraliseringen inom
verksamheten är nu genomförd
och införandet av IT som ett
hjälpmedel utvecklas bra, men
är kostsam. Arbetet med att för-
bättra sopsorteringen, som

orsakat en del irritation, fort-
sätter som en del av Blomster-
fondens totala miljöarbete. 

För att öka säkerheten för
både boende och personal fort-
sätter arbetet med säkerhetsfrå-
gorna inom Blomsterfonden, bl a
genom lämplig träning och
utbildning för personalen. 

Hyllningar med 
blommor och sång

När det var dags för reviso-
rerna att säga sitt, framkom att
»Blomsterfonden är en mycket
välskött förening«. Årsavgiften
är oförändrat 200 kr för kalen-
deråret 2002 och aviseras i
december 2001. 

Före mötets avslutande av-
tackades ekonomichef Margreth
Norlin som började inom
Blomsterfonden 1979. Även KFs
representant i styrelsen Barbro
Victorin avtackades efter 20 års
engagemang.

Dagens 80-åring; Blomster-
fonden själv, fick motta hyll-
ningar av Sveriges Pensionärs-
förbund, genom Ulf du Rietz
som överlämnade blommor och
gratulationer. 

Årsmötet avslutades med
skönsång av Suzanne Brenning
ackompanjerad av Håkan Sund
på piano.

En lättare förtäring avnjöts
sedan i de nyinvigda, ljusa och
fina dagvårdslokalerna på
Liseberg.
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Laxsmörgås avnjöts i Lisebergs nya dagvårdslokaler



Ny vårdutvecklingschef: 
Blomsterfonden utvecklas i 
samspel med de boende
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kontakt med kommuner, andra
delar av hälso- och sjukvården
och myndigheter. 

– Jag har t ex en del kontakt
med den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan i Danderyds
kommun. Vi kan också få hembe-
sök av läkare från den geriatriska
klinken vid Danderyds sjukhus.

Forskning i Hong Kong
Christel har stor erfarenhet av

arbete med att utveckla vård och
omsorg i såväl praktiken som i
teorin. Hon har bl a arbetat på
Dalens sjukhus, Stora Sköndal
och hon har forskat i omvård-
nad ur ett internationellt per-
spektiv vid Hong Kong Poly-
technic University. 

Äldrevårdens utveckling lockar
– Det roligaste i mitt arbete

här på Blomsterfonden är möj-
ligheten att påverka och göra
vården och omsorgen för våra
boende ännu bättre, säger
Christel. Just nu händer det så
mycket inom vården och äldre-
omsorgen; den enskilde kan i
allt högre grad själv välja hur
och var man vill tillbringa sin
ålderdom. Vårdgivaren måste
vara mycket lyhörd för de boen-
des önskemål och synpunkter
och för oss privata vårdgivare
innebär det att kraven ökar på
att göra vårdens mål tydliga.
Det vill jag arbeta med och att
göra det utifrån vad Blomster-
fonden står för är verkligen
roligt och spännande, avslutar
Christel. 

Blomsterfondens nya vård-
utvecklingschef heter
Christel Jansson. Vad gör en
vårdutvecklingschef på
Blomsterfonden? Vill man
vara formell kan man säga
att hon ansvarar för kvali-
tetsarbetet inom vård och
omsorg på Blomsterfonden;
kvalitetssystem ska under-
hållas och utvecklas, och
kvalitetsprocesser ska star-
tas. 

Men Christel är själv inte lika
formell när hon berättar om vad
hon gör: 

– Jag ska se till att de som bor
hos oss får en bra och säker
vård, att de boende och anhöri-
ga känner sig trygga med
Blomsterfondens vård och om-
sorg. Det betyder också att per-
sonalen ska känna sig säker och
trygg i sitt arbete; att vi använ-
der rätt metoder och har till-
räcklig kunskap för att göra det
bästa möjliga för de boende.

Ansvar för den medicinska
säkerheten

Christel, som ingår i Blomster-
fondens ledningsgrupp, är också
medicinskt ledningsansvarig
sjuksköterska, vilket är ett bra
komplement till vårdutveck-
lingsuppgifterna. Hon ansvarar
för den medicinska säkerheten
och ska se till att Blomsterfon-
den följer lagar och förordning-
ar, håller sig ajour med aktuell
forskning och förmedlar detta
till resten av organisationen. 

Christel är en viktig resurs för
personalen och ska tillsammans
med dem utveckla rutiner och
system som säkrar den kvalitet
som Blomsterfonden vill erbju-
da sina boende och sin personal.

Med de boende i fokus
– All verksamhet har de

boende i fokus, poängterar
Christel. Det är för dem vi arbe-
tar och därför är kontakten
med dem och de anhöriga en
naturlig och viktig del av mitt
arbete. Vi försöker även genom
enkäter ta reda på hur man vill
ha sin vård och omsorg, och det

är ett av de underlag som jag
kommer att arbeta med.  

Kontakter viktiga
Christel är i grunden sjukskö-

terska och arbetar ibland även
som sådan på Svalnäs. Det ger
en mycket bra inblick i verk-
samheten och är också ett bra
sätt att pröva och förankra olika
arbetssätt och rutiner. Det ger
henne också en naturlig kontakt
med såväl boende som personal.

I arbetet ingår också att ha



»Här vill jag bo när jag slutar
arbeta.« Hur många säger
det om sitt arbete? Inte
många. Men de anställda på
Blomsterfonden gör det. 

Det är det bästa betyg vi 
kan få, säger Elisabeth 
Öhrn-Kartal, ansvarig

för personalrekrytering på
Blomsterfondens anläggningar
Svalnäs och Tallgården. Och vi
är så glada för vår personal; de
är kunniga, engagerade och
mycket uppskattade av våra
boende. 

Inhyrd personal kostsam
Men Blomsterfonden behöver

anställa ytterligare medarbetare,
främst sköterskor och mycket

arbete läggs ner på att rekrytera
nya medarbetare. För att lösa
personalsituationen har Bloms-
terfonden under de senaste åren
varit tvungna att vända sig till
bemanningsföretag. Detta inne-
bär ökade kostnader; effektivite-
ten är betydligt lägre hos inhyrd
personal än hos ordinarie perso-
nal, och kostnaden dessutom
väsentligt mycket högre. Därför
är Blomsterfondens egna rekry-
teringsarbete mycket viktigt. 

Rekrytering är också ett sätt
att visa att vi finns och vad vi
står för; helt enkelt att vårda
Blomsterfonden som »varumär-
ke«, säger Elisabeth.

Positiv exponering
– Vi arbetar kontinuerligt och

strategiskt med rekrytering,

fortsätter Elisabeth och vi an-
vänder oss av en rad olika meto-
der. Under våren syntes vår
rekryteringskampanj i tunnelba-
nan och i april deltog vi på
hälso- och sjukvårdsmässan
VårdExpo i Älvsjö. Det gav
mycket bra respons. 

Men det är inte bara Stock-
holm som är intressant.

– Vi försöker locka till oss folk
från hela landet. I början av maj
gjorde vi  till exempel en rekry-
teringsresa till Norrlands större
städer vilket gav ett antal sökan-
den till sjuksköterskejobben. Vi
planerar även en resa till
Finland under vintern. 

När det gäller personer
från Norden och Sverige utanför
Stockholm är våra personalbo-
städer också ett trumfkort.
Bostadssituationen är ju svår i
Stockholm och ett hinder när
man söker arbete här. 

Kontakt med skolor
Blomsterfonden har även

inlett samarbete med utbild-
ningsinstanser med vårdinrikt-
ning genom att till exempel
erbjuda praktikplatser. 

– God kontakt med skolor
och högskolor är en del av vår
långsiktiga marknadsföring,
säger Elisabeth. 

Höga ideal utan vinstintresse
Vad attraherar då med

80-åring med höga ideal söker sjuksköterskor 
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slog upp portarna i slutet maj.
På Svalnäs kunde besökarna bl a
avnjuta en fantastisk musikalisk
20-talskavalkad skapad och
framförd av personalen från
Svalnäs egna hemtjänst »Allt
Hemma«.

Blomsterfonden?
– Förutom att arbetet är

spännande och viktigt, intres-
serar möjligheterna till vidare-
utbildning och kompetensut-
veckling många, menar
Elisabeth. Att vi har en liten
och informell organisation
med korta beslutsvägar och att
vi har ”högt i tak” attraherar
också och att vi är en förening
med höga ideal och utan vinst-
intresse. Det sistnämnde blir
allt viktigare för allt fler, det
märker vi tydligt när vi är ute
och möter presumtiva medar-
betare. 

Blomsterfonden arbetar
även på att utveckla ett bra
personalprogram för att stärka
sin position som arbetsgivare,
dels när det gäller att attrahera
ny personal, men även för att
uppmuntra och behålla dem
som redan arbetar hos
Blomsterfonden.

Bra satsning ger resultat
Och arbetet ger resultat;

Elisabeth har redan märkt att
fler och fler känner till
Blomsterfonden och verksam-
heten. 

– Satsningen på ett ökat
rekryteringsarbete är bra och
kommer att påverka Blomster-
fonden positivt, avslutar
Elisabeth.

Blomsterfonden jubilerar:
Ingen har väl undgått att
Blomsterfonden i år firar 80 års
jubileum. Året är fyllt med jubi-
leumsaktiviteter spridda på alla
blomstergårdarna.

För 80 år sedan, 1921 ,
stod Alma Hedin i början
av sitt arbetet med att  hjäl-

pa ensamma och utsatta till ett
bättre boende. Planerna på den
första blomstergården, den på
Rödabergsgatan som skulle
invigas 1926, hade börjat ta
form. Det blev ett påtagligt bevis
på Almas höga ideal och hennes
hårda strävan. Det är just detta
vi vill fira nu när Blomster-
fonden fyller 80 år.

Öppna blomstergårdar 
Många är de som har varit

med och firat denna pigga 80-
åring. Först ut var Liseberg som
passade på att ha Öppet Hus
samma dag som Blomsterfon-
dens årsmöte i mitten av maj.
Lika välbesökt var Rödabergs-
gatans Öppet Hus och Svalnäs



Operan eller konsert-
hus och därför är våra
CD-konserter ett bra
sätt att tillsammans
med andra njuta av
musik.

Sedan 1982 har
Margareta och Bertil
med fotografier och text
dokumenterat livet på
Svalnäs; miljön, årets
växlingar, ombyggnad
och tillbyggnad. Det
finns att avnjuta på
Svalnäs bibliotek.

Lunchträff på Svalnäs
Ibland går Margareta och

Bertil  till restaurangen och äter. 
– När vi vill ha sällskap vid

måltiden, ringer vi någon gran-
ne och får en trevlig middags-
stund tillsammans. Och det är
extra bekvämt om vi ska ha gäs-
ter, att kunna äta i vår vackra
matsal med den bedövande
utsikten. Just idag ska jag träffa
en väninna från stan och äta
lunch här på Svalnäs, berättar
Margareta.

Och när jag en stund efter
intervjun tar bilen för att åka till-
baka in mot stan, ser jag
Margareta ta emot sin väninna
vid Svalnäs magnifika huvud-
entrén: »Välkommen hem till
mig«.
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Att planering lönar sig är
paret Margareta och Bertil
Åkesson ett gott exempel på.
De ställde sig tidigt i kö och
har nu bott på Svalnäs i
nästan 20 år. Och här trivs
de mycket bra.

I trerumslägenheten
på Svalnäs är väggarna
nästan täckta med konst.

Förutom ett antal kända
konstnärer bär många av bil-
derna Bertil Åkessons signa-
tur. När Margareta visar mig
lägenheten fastnar jag omedel-
bart framför  en underbar bild-
väv i arbetsrummet.  

– Jo, vi är båda intresserade
av konst och bilder, och Bertil
har ju en bakgrund från Konst-
fack. Vi väver båda, säger
Margareta, men Bertil tröttnade
snart på mattor och plädar och
började med bildvävar vilket har
resulterat i ett par utställningar.

Boende med frihet
Margareta och Bertil flyttade

hit 1982 när Svalnäs var nybyggt.
– Vi var ju förhållandevis

unga då, men vi har alltid tittat
framåt och ville hitta någon-
stans att bo på ålderns höst,
berättar Margareta. Vi ville ha
ett trevligt och fritt boende som
dessutom erbjöd trygghet och

»Vi har alltid tittat framåt«

service. Här på Svalnäs fann vi
vad vi sökte och vi trivs verkli-
gen mycket bra. Vi bor här som
i vilken annan lägenhet som
helst, sköter oss själva men har
samtidigt tillgång till mycket
annat, som till exempel vår res-
taurang, motionslokal och sim-
bassäng, vävsal och målarateljé. 

Här vänds brickor varje morgon
En extra trygghet, speciellt för

ensamstående, är vårt frivilliga
brickvändarsystem, fortsätter
Margareta. Det fungerar så att
alla i huset som vill vara med,
har en liten plastbricka hängan-
de utanför dörren. När man
hämtar in sin tidning på morgo-
nen vänder man på brickan. Om
brickan inte skulle vara vänd tar
den för veckan ansvarige kon-

takt genom att ringa på telefon
eller dörr.

Margareta tycker det är ett
utmärkt system; det är ett enkelt
och effektivt sätt att bry sig om
sina grannar och dessutom
diskret.

Musik och måleri
Paret Åkesson utnyttjar en

del av det stora utbudet av akti-
viteter. Varje morgon börjar med
motion på cyklar och andra red-
skap i motionsrummet. Bertil
håller kurser i måleri för
Svalnäsbor och Margareta till-
hör en grupp som arrangerar
CD-konserter på Svalnäs.

– Konserterna är välbesökta,
ofta kommer ca 50 personer. Det
är ju många som har svårt att ta
sig in till stan för att gå på

Hipp Hipp Hurra!

Den 11 juni var det dags för
Ringvägen att öppna dörrarna.
Här kunde gästerna besöka  en
visningslägenhet, titta på
Blomsterfondens miniutställ-
ning och få information om hela
Blomsterfonden i allmänhet och
Ringvägen i synnerhet av
MajBritt Kjellström och Colette

Ahlberg. Colette var dagen till
ära klädd i 20-talskläder och såg,
tillsammans med övrig ringvä-
genpersonal, till att gästerna 
försåg sig av de små delikata
krustaderna. Mässingssextetten
Tutingarna stod för uppskattad
underhållning i de välfyllda
lokalerna.

Gardenparty, kräftskivor mm
På Tallgården ställde man till

med gardenparty för boende
och anhöriga. Solen strålade ner
på den välbesökta tillställningen
och gästerna lät sig väl smaka av
den framdukade sommarbuf-
fén. Danderyds Blåsorkester
stod för underhållningen.

Efter sommaren fortsätter
firandet med grillpartyn, kräft-
skivor och mycket annat, bl a  en
utställning av Blomsterfondens
Ferdinand Boberg-tavlor i sep-
tember. Missa inte den.
Tidningen återkommer med
reportage. Vi fortsätter att
hurra…

Öppet hus med sommarbuffé på Tallgården Mässingssextetten Tutingarna på Ringvägen För de som firade 80-åringen

Akvarell av Bertil Åkesson.



Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 1 oktober 2001 . 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.
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Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 4. Vi fick lika många
lösningar som vanligt och de allra flesta
var rätt. Vi har dragit fyra vinnare som vi
skickar matkuponger till. Grattis!

1:a pris Dagmar Malmsten, Djursholm

2:a pris Hans Runqvist, Djursholm

3:e pris Barbro Breitholtz, Uppsala

4:e pris B. Sandin, Stockholm


