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Ferdinand Boberg (1860-
1946) är en av Sveriges mest
kända arkitekter och man-

nen bakom storslagna bygg-
nader som Rosenbad, NK-huset,
Centralposthuset, Waldemars
udde, Thielska villan och Uppen-
barelsekyrkan i Saltsjöbaden, för
att bara nämna några. Han rita-
de även ett antal privatvillor, bl
a Villa Tallbacken och Villa
Luthagen i Djursholm.

Under tiden kring sekelskif-
tet sägs Ferdinand Boberg ha lett
utvecklingen inom svensk arki-
tektur mot ett nytt formspråk.
Han hämtade inspiration på
sina många resor, bl a till USA;
elverket i Hjorthagen är ett gott
exempel på detta.

Hedin och Boberg

Karl Erik Åman, styrelseordfö-
rande i Blomsterfonden har for-
skat en hel del om paret Boberg
och i synnerhet om Ferdinand
Boberg:

– En av anledningarna till
utställningen är att paret Boberg
var vänner med familjen Hedin,
de båda familjerna var en del av
dåtidens innersta kulturkretsar i
Stockholm. Ferdinand testamen-
terade ett antal verk till Alma och
Blomsterfonden. Han ville på så
sätt visa sitt erkännande för Alma
och hennes arbete. 

En annan anledning till utställ-
ningen är att regeringen på kul-
turminister Marita Ulvskogs initi-
ativ har proklamerat 2001 som
arkitekturens år. Bobergutställ-
ningen är Blomsterfondens sätt att
uppmärksamma arkitekturens
stora betydelse i vårt samhälle.

Utställningarnas store man

Under 1890-talet blev arkitekter-
na något av mångsysslare, så
även Ferdinand Boberg. Han
utvidgade sitt arkitektuppdrag
och började även rita och designa
textilier, keramik, glas, silver,
möbler mm.

Sekelskiftet är tiden för de
stora världsutställningarna. Inför
den stora Stockholmsutställning-
en 1887 blev Ferdinand Boberg
den ledande arkitekten och rita-
de många av hallbyggnaderna
och paviljongerna. Tillsammans
med Fredrik Liljekvist ritade han
t ex industrihallen med sin ljusa

Boberg 
på Blomster-
fonden
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väldiga mittkupol omgiven av
fyra minareter. Denna storslagna
byggnad blev en symbol för hela
utställningen och den fantasirika
framtidstro som utställningen
ville spegla. 

Under de kommande åren
kom utställningsuppdragen i
strid ström och Ferdinand
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I  DECEMBER INVIGS en unik utställning på
Svalnäs med verk av en av Sveriges största arkitek-
ter; Ferdinand Boberg. Även hans hustru Anna
Boberg kommer att vara representerad. 

I DETTA 
NUMMER.

NK-HUSET PÅ
HAMNGATAN I
STOCKHOLM
ÄR EN AV
FERDINAND
BOBERGS
MEST KÄNDA
BYGGNADER.

DEN VACKRA LJUSGÅRDEN I NK-HUSET IMPONERAR. DET GÖR OCKSÅ LISTAN
ÖVER BYGGNADSVERK SOM FERDINAND BOBERG STÅR BAKOM: LO-BORGEN,
ROSENBAD, WALDEMARSUDDE, THIELSKA VILLAN OCH MÅNGA FLER. 
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Vår tidigare överty-
gelse , om att det goda
samhället skulle klara

det mesta, är ingen sanning
längre. Successivt har fokus flyt-
tats från kollektivet till den
enskilde individen. Beror det på
att vi så i grunden, i vår livsfilo-

sofi, fjärmat oss från gemensam-
ma lösningar? Troligen inte.
Samhället bygger i grunden på
gemensamma värderingar, regel-
verk, demokratiska spelregler;
vi kan klara vissa saker bättre
om vi går samman, än om vi för-
söker lösa dem på egen hand.

Större kunskap ger större
engagemang

Det allt större informationsflö-
det i samhället ger oss tillgång
till ökad kunskap, vilket ger oss
möjlighet till ett allt större per-
sonligt engagemang i samhälls-
frågor. Vi ifrågasätter tidigare

Boberg ritade en mängd pavil-
jonger till utställningar över hela
världen. 

Farväl till arkitekturen

När Stockholm på nytt skulle ha
en utställning 1909 fick han upp-
draget att ensam forma arkitek-
turen för hela utställningen. Men,
i detta nationalromantiska tide-
varv, fick han kritik av sina kolle-
gor; de efterlyste mer ”svensk-
het”, dvs tydligare återspeglingar
av landets eget kynne och stil.
Detta tog han igen när han ritade
för Baltiska utställningen i
Malmö 1914. Men nu fick han
höra att han var för regional.
Trots den stora framgången blev
Ferdinand Bobergs insatser för

Baltiska Utställningen hans far-
väl till arkitekturen. Han vände
sitt intresse mot äldre svensk
byggnadskonst som nu blev
något av en livsuppgift för
honom. 

Svenska bilder

Under de närmaste åren åkte han
och hustru Anna runt i bil och båt

i Sverige och studerade svensk
byggnadskonst. Anna, dotter till
arkitekt Scholander, var själv
konstnärinna och hade haft
utställningar i bl a London och
Paris. Men på resorna var det
Ferdinand som tecknade och
Anna noterade reseintrycken i en
dagbok. De började sina resor
1915, och 1925 fanns ca 3 000 bly-

ertsteckningar av vilka 1 200
bearbetats till kolteckningar. En
del av dem publicerades i serien
Svenska Bilder som utkom 1917-
1925.

Fyrtio bilder

Det är en del av dessa svenska
bilder, ca 40 stycken, som
Blomsterfonden har glädjen att
visa på decemberutställningen.
Här ingår även två oljemålningar
av Anna Boberg. Egentligen skul-
le vi haft 9 oljemålningar av
Anna, men sju av dem stals från
lokalerna på Ringvägen förra
året, se separat notis.

Så välkomna att njuta av en av
Sveriges största arkitekter
Ferdinand Boberg. Utställningen
kommer att äga rum på Svalnäs.

sanningar; i vilken utsträckning
ska det kollektiva ha inflytande
över vår tillvaro och är det verk-
ligen möjligt för samhället att
lösa alla problem?

Pay as you go

I dag vet vi alla hur åldersför-
delningen ser ut i Sverige. Den
kunskapen var tidigare ett
arbetsinstrument för forskare,
samhällsvetare och politiker. Vi
har också förstått att samhället
inte kommer att klara allt när vi
blir gamla. Det gäller framför
allt pensionssystemet. 80 pro-
cent av befolkningen har lågt
förtroende eller är tveksamma
till om samhället kommer att
klara vår försörjning när vi blir
gamla. 

De flesta pensionssystem i
världen bygger på ”pay as you
go”-principen, nämligen att den
produktiva generationen betalar
pensionerna för dem som är
gamla. Så fungerar de flesta
pensionssysteme i världen och
Sverige är inget undantag. 

18 personer försörjer 100

Enligt tillgänglig statistik kom-
mer försörjningskvoten att sjun-
ka från nuvarande ca 38 procent
till 18 procent år 2030. Att dessa
18 procent av befolkningen skul-
le klara hela försörjningsbördan
är osannolikt. Övriga länder har
i stort sett samma utveckling. 

Premiepensionssystemet är
ett försök att få oss att sätta av
pengar till vår egen ålderdom
och inte förlita oss på dem kom-
mande generationen. Vi kom-

SAMHÄLLET BEFINNER SIG mitt i en förändrings-
process. Det som tidigare var grundläggande vär-
deringar förändras och det som gällde för 15 år
sedan gäller inte längre. Kollektiva lösningar på t ex
samhällsservice måste lämna plats för nytt tänkande
och nya modeller.

mer också att behöva fler män-
niskor på arbetsmarknaden, och
att förlita sig på att invandring
klarar det är knappast realis-
tiskt. 

Rätt till arbete oavsett ålder

Den mest naturliga arbetskraf-
treserven vi har är våra friska
pensionärer. Nästa stora stimul-
ansåtgärd blir därför troligtvis
att göra arbete, arbetstider, skat-
ter, arbetsgivaravgifter och
andra förutsättningar så goda
att det känns meningsfullt för
dem att ta ytterligare ett tag i
förvärvslivet. Våra äldre har
mycket mer att ge, dagens pen-
sionsålder på 67 år fastställdes
1913 när man normalt levde till
65 år. I dag lever vi mycket läng-
re, till ca 80 år, men slutar arbeta
vid 59 år. Många vill inte sluta
men blir tvingade till det. Att
inte ha den valfriheten, är ett
uttryck för ”den grymma välvil-
jan”. 

Vi kommer att behöva en lag
som ger oss rätt till arbete oav-
sett ålder. Då kan arbetsgivarna
värdera livserfarenhet och kom-
petens i stället för att skicka hög-
produktiva människor ur
arbetslivet i förtid.

De äldre – en
outnyttjad

resurs

Forts.
från 
sidan 1
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sina tillgångar, kan ingå avtal
osv, säger Gudrun. Jag kan t ex
som god man inte ta ut pengar
på huvudmannens konto, utan
det sker via ett speciellt transak-
tionskonto.

Omfattningen av god mans-
uppdraget kan variera beroende
på huvudmannens behov. I

” ”

huvudsak är uppgiften att sköta
ekonomin (t ex att betala räk-
ningar), att bevaka huvudman-
nens rättigheter och se till att
huvudmannen får den vård och
omsorgs han/hon behöver.

– Själv tycker jag nästan det är
det viktigaste - att vardagen fun-
gerar bra, att min huvudman får

rätt vård och omsorg. Det gäller
naturligtvis i synnerhet de som
inte har egna anhöriga, säger
Gudrun.      

Årlig redovisning

Gode man ska spara alla kvitton
och föra kassabok regelbundet.
Större transaktioner, t ex köp
och försäljning av fastighet och
bostadsrätt, bodelning eller
arvsskifte, upptagande av lån
etc kräver alltid överförmynda-
rens godkännande. En gång per
år redovisar gode man sin för-
valtning för överförmyndaren.

Ofta anhörig

Huvudmannen själv eller
hans/hennes anhöriga kan
ansöka om god man. God man
utses av tingsrätten efter förslag
från överförmyndaren och är
ofta en anhörig. I andra fall kan
överförmyndaren föreslå annan
utomstående lämplig person.

Givande

– För mig är godmanskapet
mycket givande, säger Gudrun.
Det finns så många som inte har
anhöriga och för dem är det
naturligtvis extra viktigt att de
får stöd och hjälp. Det är också
viktigt att personalen på t ex ett
äldreboende, har god kontakt
med den boendes gode man.
Det är ju vår gemensamma upp-
gift; att se till att våra gamla har
det bra och är trygga, avslutar
Gudrun Hårdänge.

§Jur id i ska  
spörsmål

En god man fungerar
som ett stöd, en ställföre-
trädare för den som inte

själv kan tillvarata sina intres-
sen. I lagtexten står: ”Om någon
på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotill-
stånd eller liknande förhållan-
den behöver hjälp med att beva-
ka sin rätt, förvalta sin egendom
eller sörja för sin person skall
rätten, om så behövs, förordna
god man för honom eller henne.”
Den som får god man kallas
huvudman.

Syftet med god man systemet
är alltså ett skydd; ett sätt att för-
hindra att personer som inte
själv kan tillvarata sin rätt ska
drabbas av rättsförluster. 

I varje kommun finns en
Överförmyndare eller Överför-
myndarnämnd som ansvarar för
tillsynen av god man-systemet.

God mans uppgifter

Gudrun Hårdänge, tidigare
kurator på Blomsterfonden, är
god man: 

– Det är viktigt att påpeka att
även om man fått en god man
behåller man sin rättsliga hand-
lingsförmåga. Det innebär att
huvudmannen förfogar över

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skriv-
na av Gabriella Signäs om inte annat anges.

C i t a t e t  

VEM FÅR GOD MAN och hur går det till? Om jag får
en god man, förlorar jag då min beslutanderätt?
Frågorna kan vara många kring godmanskapet. Vi
rätar ut några frågetecken.

God man
– till stöd
och hjälp

TILL VÅR STORA GLÄDJE kommer det alltid

in väldigt många generösa gåvor och donationer i

samband med att Tidningen kommer ut. Vi vill på

detta sätt, i stället för via tackkort, framföra vårt

varma tack. De kommer till stor nytta och innebär

ett ännu bättre boende och en ökad livskvalitet för

våra boende. 

DET FINNS TUSEN SJUKDOMAR.
MEN BARA EN HÄLSA.

Tack!



Varför 
Blomsterfonden?

Fräck 
tavel-
stöld 
på Ringvägen

Blomsterfonden erbjuder
en rad olika boendefor-
mer. Vi tycker att det är en

självklarhet att man på äldre
dagar själv ska få bestämma hur
man vill ha det. I många av våra
lägenheter kan du flytta in mel-
lan 60-80 års ålder och leva som
i vilken annan lägenhet som
helst. Du utnyttjar den service
som finns bl a i form av restau-
rang, värdinna eller sjuksköter-
ska - allt efter behov och lust. I
restaurangen kan du äta dina
måltider, bjuda in vänner eller
be att få maten hemsänd. 

Guldkant

Tack vare vår insamlingsverk-
samhet ( basarer, gåvor och
donationer) kan Blomster-
fonden också erbjuda lite av en
guldkant på tillvaron. Den guld-
kanten är unik och vi är mycket
stolta över att kunna erbjuda
den. Om man t ex behöver lite
extra hjälp och omsorg när man
kommit hem från sjukhuset
hjälper vi till, kostnadsfritt. Det
är en del av den trygghet
Blomsterfonden vill ge sina
boende och vi vet att det är
mycket uppskattat. 

Värdinnorna finns om du
behöver hjälp med frågor som
rör ditt boende och sjuksköter-
skan finns tillgänglig för råd och
enklare medicinska spörsmål, t
ex inför ett läkarbesök. Även vår
kuratorverksamhet finansieras
via insamlade medel. 

Hjälp och sällskap

Vår hemtjänst erbjuder hjälp
med städning, måltider, tvätt
och annat som kan vara svårt att
sköta om man inte känner sig
stark.

På Blomsterfonden ska man
så långt som möjligt i livet
kunna bo med sina egna saker
och minnen omkring sig. Kan
man inte det har vi även egna

sjukhem och gästhem med heli-
nackordering. Tryggheten att bo
i Blomsterfonden innebär att ha
tillgång till såväl sällskap som
kvalificerad hjälp när så behövs. 

Ännu bättre

Det viktigaste med Blomster-

fonden är naturligtvis verksam-
heten runt omkring på våra
blomstergårdar. Men mycket
och viktigt arbete sker ”bakom
kulisserna”. Vi arbetar ständigt
med att bli bättre; t ex genom ett
intensivt vård- och kvalitetsut-
vecklingsarbete.

Sidan 4 Nummer 6

- Det var en kollega på mitt arbete som tipsade
mig om Blomsterfonden, 1989. Då bodde jag bra 
i Täby, men jag ville planera för mitt boende på
äldre dar. Vi anmälde oss båda till kön och den 
1 juni förra året flyttade jag in. Min lägenhet är
jättefin och passar mig perfekt. Vi har en hel del
aktiviteter här (Solveig underhöll de andra hyres-
gästerna på senaste kräftskivan med pianospel)
och vi kan också påverka hur vi vill ha det i huset
och i trädgårdarna. Jag trivs jättebra, avslutar
Solveig. Katten Pelle ville inte vara med på bild. “

Natten till den 22
augusti förra året
stals fem tavlor från
samlingslokalen på
Ringvägen 107.

Det var sju oljemål-
ningar av konstnärin-
nan Anna Boberg, hus-

tru till Ferdinand Boberg som
forslades bort i sommarnatten.
Sammanlagt nio tavlor skänktes
av paret Boberg till Alma Hedin
och Blomsterfonden som ett
tecken på uppskattning för
Alma och hennes arbete. Nu
återstår alltså två. Motiven har
till största del havs- och fiske-
anknytning. Tavlorna är av
medelstorlek; ca 20-35 cm i höjd
och 28-50 cm i bredd och alla
utom en har guldram.

Blomsterfonden tar tacksamt
emot upplysningar som leder
till tavlornas återfinnande.
Hittelön utlovas.

IDAG BOR ÖVER 2 000 äldre i Blomsterfondens hus runt
om i Stockholm. Våra blomstergårdar ser olika ut, med varie-
rande utbud av service och faciliteter, men alla arbetar efter
samma grundläggande värderingar och kvalitetsprinciper.

SOLVEIG CALISSENDORFF,  RÖDABERGSGATAN

”

HÄR PÅ BLOMSTERFONDENS
ANLÄGGNING PÅ RINGVÄGEN
107 STALS TAVLORNA.  
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- Ja, jag ser att vi har utvecklat
vår verksamhet ytterligare och
att vi kan erbjuda ännu fler
bostäder. Jag hoppas också att vi
fullt ut har anpassat hela vårt
bostadsbestånd för t ex vård i
hemmet och jag ser framför mig
gruppboende på fler anlägg-
ningar än i dag. Tallgården i
Täby är vår första verksamhet i
lokaler som inte är våra egna.
Där har vi lyckats bra och kan-
ske kommer denna typ av verk-
samhet att öka framöver. Tack
vare satsningen på vårdutveck-
ling inom Blomsterfonden, ser
jag framför mig hur vi ökar vår
kunskap och stärker kvalitets-
profilen.

Önskningar?

- Skulle jag få önska något så
vore det nog att vår insamlings-
verksamhet tog fart. Det är ju
tack vare den som vi, kostnads-
fritt för våra boende, kan erbju-
da en rad serviceinslag som
bidrar till att höja kvaliteten på
boendet. Här ingår vår kurator,
sjuksköterska, sjukvårdsbiträ-
dena och våra värdinnor. De
boende kan t ex få några dagars
extra omsorg när de kommer
hem från sjukhus eller blir säng-
liggande i influensan. Det är
mycket uppskattat, men kräver
finansiering. Det visste redan
Alma Hedin för 80 år sedan. 

Med de befolknings-
prognoser som nu pre-
senteras finns det anled-
ning för alla FÖDDA PÅ

FYRTIOTALET och sena-
re att planera. Och det
händer mycket på äldre-
boendefronten.

- Vi vet att Blomsterfonden är på
rätt väg, säger Blomsterfondens
VD Sven Erik Peterson. Med
Alma Hedins ideal och tankar
som bas, utvecklar vi och anpas-
sar verksamheten hela tiden.
Ålderspyramiden framöver
visar ju att antalet äldre kommer
att öka drastiskt och vi måste
planera för det idag.

Delat ansvar genom Ädel

Ädelreformen, som infördes
1992, innebar att ansvaret för de

äldre blev tydligare. Landstinget
fick ansvaret för att de äldre får
sin medicinska behandling och
kommunerna övertog ansvaret
för äldreboende och sjukhem.
Det var ett helt nytt sätt att han-
tera äldreomsorgsfrågan. För
den enskilde innebar det bl a att
kostnaden för att bo på sjukhem
ökade; nu var det kommunerna
som bestämde avgiften som
också blev inkomstprövad.

En annan konsekvens blev att
de äldre i allmänhet är vid
sämre hälsa än tidigare när de
kommer till sjukhemmet och har
därmed relativt stora behov av
såväl vård som omsorg.

Liseberg på 90-talet

- Utvecklingen innebar att vi
gjorde stora satsningar på bl a
Liseberg, som för Blomster-
fonden blev det största enskilda
investeringsobjektet på 90-talet.
Sjukhemmet byggdes om,
moderniserades och fick större
rum. Hygienutrymmen förbätt-
rades och de anställda fick en
bättre arbetsmiljö. Lägenheterna
har blivit fler. Vi byggde också
ut restaurangverksamheten och

kunde på så sätt förse våra boen-
de med mat levererad hem till
bostaden.

- Den framförhållning och
framtidstro som präglar Lise-
berg vill vi hålla fast vid i hela
vår verksamhet, fortsätter Sven
Erik Peterson.

Nu väljer kunden

Nästa steg i utvecklingen av
äldreomsorgen är kundvals-
principen, som nu successivt
införs i Stockholms stad. Den
stärker den äldres rätt att välja
var man vill få vård och omsorg
och här vill naturligtvis
Blomsterfonden vara med.

- Jag tycker det är en viktig
samhällsfråga; hur vi ser på våra
gamla i stort. I USA har man
lyckats behålla många fler kvar i
ett aktivt arbetsliv. Det tror jag
dels har stor betydelse för den
enskilde och dennes livskvalitet,
men det är också mycket bra för
samhället och samhällsekono-
min.

Fler och bättre bostäder

Men hur ser det då ut; Blomster-
fonden om 25 år?

& framtidstro
Framförhållning

NÄR 40-TALISTERNA BLIR PEN-
SIONÄRER KOMMER ANTALET
ÄLDRE ATT ÖKA DRASTISKT.  
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Utflykten till Vaxholm

MYCKET HAR HÄNT sedan Alma
Hedins 1920-tal. Blomsterfonden är
idag ett företag som använder avance-
rad teknik och moderna arbetssätt för
att förse de äldre med ett bra boende. 

PÅ ÅRETS UTFLYKT åkte
Blomsterfonden till Gustavsbergs pors-
linsfabrik. Därefter fortsatte man över
Värmdölandet till Vaxholm där det var
tid för lunch och shopping.

Alma Hedins första kon-
tor låg på Hamngatan.
Hit bar hon skrivmaski-

nen som hon tiggt ihop och här
raspade stålpennorna i snirkliga
handstilar. Så småningom flytta-
de huvudkontoret till
Sibyllegatan. Verksamheten var
fortfarande centraliserad; kösys-
tem och andra rutiner sköttes
manuellt från kontoret på Öster-
malm. Personer som ville ställa
sig i kö eller få svar på frågor fick
skriva brev, ringa  eller bege sig
till huvudkontoret.

Decentralisering

De senaste tio årens tekniska
utveckling har inneburit en
utveckling till en effektiv och

decentraliserad verksamhet med
bättre kommunikation och ökad
närhet. Varje blomstergård an-
svarar nu för den egna verksam-
heten och kan därmed lättare svara
på frågor och ge besked om t ex
kötider, tillgång till bostäder etc.

Via avancerade datasystem
hanteras nu dagliga rapporter,
kösystem, redovisning, personal-
och tidrapportering och kvali-
tetsrapportering. Såväl huvud-
kontor som den enskilda blom-
stergården har fått en tydligare
bild över det egna arbetet.
Genom flytten till Svalnäs på
1990-talet placerades huvudkon-
toret mitt i verksamheten, vilket
ytterligare ökade närheten till de
boende.

Service via hemsidan
E-post och Internet har också
inneburit att information och
kunskap i form av publikationer
och rapporter lättare kan spridas,
vilket ökar kompetensen hos alla
personalgrupper.

De interna vinsterna av ett
större och snabbare informa-
tionsflöde är uppenbara, men det
finns även stora externa fördelar.
Blomsterfondens hemsida är ett
bra exempel. Här kan utomståen-
de få mycket information om
verksamheten; de olika anlägg-
ningarna är beskrivna i ord och
bild, man kan ställa sig i kö, söka
anställning inom Blomsterfonden
osv. E-post är också ett nytt sätt
att komma i kontakt med

Blomsterfonden, men här finns
också namn på kontaktpersoner,
telefonnummer etc, om man före-
drar en mer personlig kontakt.

Välkommen

Naturligtvis är man alltid väl-
kommen att besöka blomstergår-
darnas värdinnor eller  huvud-
kontoret i Svalnäs, även om ras-
pet från stålpennorna har ersatts
av klicket från datorernas tan-
gentbord. Men det viktigaste är
sig likt från Almas dagar - här
finns människor med stort enga-
gemang och kunskap.
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”- De kommer kvittrande på
morgonen”. Nej, det handlar
inte om småfåglar. Det är Erna
Hamrén på Svalnäs som beskri-
ver personalen från Blomster-
fondens hemtjänst.
– Jag får hjälp varje morgon med
bäddning och sen kommer de
tillbaka på eftermiddagen och
hjälper mig med middagsmålet.
Jag får städning ett par gånger i
månaden och hjälp med tvätten
när jag behöver. Skulle jag vara
borta på eftermiddagen, säger
jag bara till på morgonen, så
antecknar de i sitt lilla block att
de inte behöver komma mer den
dagen. Det är så bra och det är ju
viktigt att man är med och be-
stämmer själv hur man vill ha det.

Erna har bott på Svalnäs i 19
år och är en av de boende på
Svalnäs som får hjälp av ”Allt
hemma”, Blomsterfondens egen
hemtjänst. Den är tillgänglig för
boende i hela Danderyds kom-
mun och i Älvsjö stadsdel.

Full service

”Allt hemma” har just nu ett tju-
gotal anställda och verksamhe-

ten leds av Christina Reichen-
berg: 

– Man kan få hemtjänst på två
sätt. Antingen genom kommu-
nens biståndsbedömare efter
ansökan om hemtjänst eller så
kan man ta av egna pengar och
bekosta tjänsten själv. Vi hjälper
till med tvätt, städning, stryk-
ning, matinköp, personlig om-
vårdnad mm, men också prome-
nader och högläsning. 

Planering och mål

– Vi har mycket god kontakt med
kommunen. När hemtjänst är
aktuellt går vi, tillsammans med
anhöriga, igenom behov, önske-
mål och livssituation. Vi planerar
verksamheten och sätter upp
mål. Det kan gälla individuella
rutiner med medicinering, mat,
hjälpmedel och andra saker som
är viktiga för den personen.
Sedan träffas vi regelbundet och
stämmer av hur hjälpen funge-
rar.

Varje person som utnyttjar vår
hemtjänst har en pärm i sin
bostad där personalen skrivet
upp det som är viktigt för den
boende. Om det t ex sker förän-

”Allt 
hemma”
– Blomsterfondens
egen hemtjänst

Den möjliggör en guldkant på
tillvaron för många boende, bl a

i form av extra vård och omsorg
från sjuksköterska och värdinnor

och även råd och stöd från vår
kurator. Dessa uppskattade tjän-
ster möjliggörs uteslutande av
insamlade medel. 

De insamlade medlen bekos-
tar även andra saker som gör
boendet trevligare; renoveringen
av trapphallen på Svalnäs är ett

tydligt exempel.
Insamlade medel, t ex i form av

basarförsäljning, går till respek-
tive blomstergård för att öka triv-
sel och trygghet. Intäkterna från
försäljningen av minneshyll-
ningar går också tillbaka direkt
till den egna anläggningen.

Många av de boende på
Blomsterfonden är kunder hos 

Färdtjänsten. I nästa nummer
kommer vi att göra en liten sam-
manfattning av de viktigaste för-
ändringarna som gäller för färd-
tjänstresor från årsskiftet.

Nyheter från
Färdtjänsten !

INSAMLINGSVERKSAMHETEN är något som lig-
ger oss på Blomsterfonden varmt om hjärtat. Vi
skriver ganska ofta om den här i vår Tidning, och
det är för att den är mycket viktig. 

dringar i rutiner eller önskemål
måste det antecknas så att ingen
information går förlorad. 

Stor efterfrågan

– Vi bygger just nu upp verk-
samheten, fortsätter Christina
och efterfrågan på våra tjänster
är stor. Ibland när personal är
sjuk, måste vi snabbt lägga om
scheman, och då kan det ibland
vara svårt att se till att det alltid
är samma person som kommer
till samma kund. Men vi tycker

att det är viktigt och gör vad vi
kan.

Röstresurser

Erna Hamréns beskrivning av
att personalen ”kommer kvitt-
rande på morgonen” stämmer
faktiskt. Här finns oanade resur-
ser. När det var Öppet hus på
Svalnäs under jubileumsfestlig-
heterna i våras, bidrog persona-
len i ”Allt hemma” med en beju-
blad 20-talskavalkad. Då sopade
de mattan med mången artist. 

Trivsel och trygghet

ERNA HAMRÉN HAR BOTT PÅ SVALNÄS I  19 ÅR OCH ÄR EN AV DE
BOENDE PÅ SVALNÄS SOM FÅR HJÄLP AV ”ALLT HEMMA”



Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 10 december 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.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Sidan 8 Nummer 6

Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 5. Vi har dragit fyra vin-
nare som vi skickar matkuponger till.
Grattis!

1:a pris Lars Lundgren, Nacka

2:a pris Emil Charpentier, Sollentuna

3:e pris Ulva Dennholt, Solna

4:e pris Ulla Dalén, Danderyd


