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BLOMSTERFONDENS HEMTJÄNST

VÄXER och utvecklas i takt med att
hyresgästerna väljer Blomsterfondens
hemtjänst och/eller att behovet hos
de boende ökar. I sökandet efter
personal visar sig återigen
Blomsterfondens goda rykte vara en
stöttesten. Vi har kunniga och 
duktiga undersköterskor på alla 
tjänster och vi har en fast grupp av
timanställda.

I DETTA 
NUMMER.

Medlemskap som förpliktar…  . . . . . . . . . . . . . . 2
När Blomsterfonden grundades 1921, var det för att få del av den
generositet som människor visar när någon gått bort.

När våras det för äldre?…  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

En morgon med Hemtjänsten … . . . . . . . . . . . . 6
Klockan är 8 på morgonen när vi ringer på hos Märta K.

Flitig Förening Firar 70 år … . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Födelsedagskalasen duggar tätt i dessa tider.

Returadress: 
Box 114, 182 05 Djursholm.

Mona Beck-Andersson,
t f verksamhetschef och
ansvarig för utveck-

lingen av Blomsterfondens hem-
tjänst:

– Med bakgrund inom medi-
cinsk vård och vårdutveckling
och i kombination med de vär-
den som Blomsterfonden står för,
kände jag att jag bara inte kunde
tacka nej när jag blev erbjuden att
arbeta med uppbyggnaden av
hemtjänsten på Norr och Söder.
Det är två hemtjänster där perso-
nalen samverkar för att kunna
erbjuda mesta möjliga service. Vi
vill erbjuda våra kunder bra ser-
vice och omvårdnad i hemmet
och efter inskolning och intrim-
ning av personal tillsammans
med hyresgästerna är vi nu en
bra bit på väg mot våra mål. 

Omsorg i hemmet
– Hemtjänst är på många sätt en
komplicerad vård- och omsorgs-
form, fortsätter Mona. Inom sjuk-
vården exempelvis finns hela
tiden kunnig personal runt
omkring en som man kan rådfrå-
ga. Patienten befinner sig inte i sitt
eget hem och kan inte heller bibe-
hålla sina alldeles speciella vanor. 

Hemtjänsten har andra förut-
sättningar och här krävs mycket
kunskap och känsla för att kunna
arbeta på rätt sätt. Vi kommer
hem till människor i deras hem
och måste vara lyhörda för hur
personen i fråga vill ha det; beho-
ven kan ju variera mycket och
den boende har alltid rätt att bli
bemött med respekt och vänlig-
het. Ålder är en merit inom hem-
tjänstarbete. 

Arbetar på uppdrag

Blomsterfondens hemtjänst arbe-
tar på uppdrag av stadsdels-
nämnderna eller kommunerna.
Just nu har Blomsterfonden avtal
med stadsdelarna Maria Gamla
Stan, Norrmalm, Älvsjö, Öster-
malm och Danderyds kommun.
Det är biståndshandläggaren
inom stadsdelsförvaltningen/
kommunen, som beslutar om vil-
ken hjälp den boende ska få och
definierar sedan uppdraget. Den
boende har sedan rätt att välja
vem som ska utföra uppdraget;
stadsdelens egen hemtjänst,
Blomsterfondens hemtjänst eller
någon av de andra hemtjänstut-
förarna som har avtal med aktu-
ell stadsdel. 

– Det innebär att vi, t ex här på
Ringvägen, samsas i huset med
kollegor från Maria Gamla Stans
hemtjänst. Men det är inget pro-
blem; vi har en bra relation. Det
är också stadsdelsförvaltning-

en/kommunen som beslutar till
vilken kostnad hemtjänsten ska
utföras. Vi arbetar alltså, formellt
sett, på uppdrag av stadsde-
len/kommunen, säger Mona
Beck-Andersson.  Om en boende
t ex vill diskutera omfattningen
av sin hemtjänst ska de tala med
biståndshandläggaren.

Tilläggstjänster

Vill man ha tilläggstjänster
beställer man däremot dem direkt
av hemtjänsten. Det är egna tjän-
ster, som Blomsterfondens hem-
tjänst erbjuder och kostar 230 kr
per timme. De kan bestå av näst-
an vad som helst; städning, pro-
menader, sällskap mm och utförs
av den ordinarie hemtjänstperso-
nalen.

Som service till hyresgästerna
hjälper hemtjänsten till med

Forts på sid 2.

HEMTJÄNSTEN MÅSTE VARA LYHÖRD FÖR HUR VARJE PERSON VILL HA DET.
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beställning och utdelning av
matlådor, som beställs och leve-
reras från Blomstergårdar AB,
restaurangverksamheten i Blomster-
fondens egen regi.

Kontinuitet och närhet

Om nu Blomsterfonden arbetar i
konkurrens med andra hem-
tjänstleverantörer – varför ska
boende på t ex Ringvägen välja
just Blomsterfonden?

– Förutom en bra service och
kunnig personal kan vi erbjuda
en god kontinuitet. Det är viktigt
att de boende känner personalen,
understryker Mona. Nyanställda
presenteras för de boende och
efter provanställning och i sam-
band med fast anställning skall
all personal bära namnbricka.
Ny personal skall alltid presente-
ras av känd personal, allt för att
man ska känna sig trygg när
hemtjänsten ringer på dörren. Vi

finns ju dessutom i huset hela
tiden - det är nära till hemtjän-
sten. 

Bra system för god kvalitet

– Vi har också ett bra system för
att följa upp och utveckla kvali-
teten inom hemtjänsten. Vi har
bra rutiner när det gäller arbetet
med den individuella vård- och
arbetsplaneringen där ju såväl
biståndshandläggaren, som den
boende och an-
höriga deltar.
Förutom korta
träffar varje mor-
gon har dessut-
om arbetslagen
en mer omfattan-
de genomgång
varje vecka. En
gång per månad
har vi en skriftlig
kvalitetsrevision.
Sen frågar vi, bl a

via enkäter, de boende och anhö-
riga vad de tycker. 

När hemtjänsten får större
omfattning kommer vi att kunna
organisera det så att den som så

önskar skall kunna få ”sina flick-
or”. Blomsterfondens hemtjänst
har goda möjligheter att växa -
man skall kunna känna sig trygg
i sin bostad till livets slut. 

Att i stället ge en pen-
ninggåva till Blomster-
fonden, som för dessa

medel skulle kunna skapa
bostäder och vård åt gamla,
föreföll vara en briljant idé. 

Idén var förvisso briljant,
men att introducera något nytt
som konkurrerade med en så
stark tradition var inte lätt. 

Det som bar Blomsterfonden
framåt, var de entusiastiska
medlemmarna. De tog sitt med-
lemskap med stort allvar, sände
sina bidrag till Blomsterfonden
och propagerade för dess verk-
samhet. Att vara medlem för-
pliktade. Man till och med skrev
en sorts avtal om att man vid sin
egen bortgång avsade sig blom-
mor till förmån för gåvor  till
Blomsterfonden. 

Syftet med att vara medlem

Man kan konstatera att syftet
med medlemskap var mer
framträdande då än det är nu,
trots att stadgarna inte har
ändrats i nämnvärd omfattning.

Det övergripande målet för
föreningen är att på ett värdigt
och varaktigt sätt hedra de
dödas minne. Genom att äga,
uppföra och driva bostäder och
sjukhem för gamla och behö-
vande skall det ske. 

Det är alltså därför man är
medlem i Föreningen Blomster-
fonden.

I stadgarnas paragraf 4 kan
vi därför läsa följande:

Medlem av Blomsterfonden
är var och en, som genom inbe-
talning av föreningsstämman,
från tid till annan, fastställd

medlemsavgift anslutet sig till
föreningens syfte och som där-
med tillkännagivit sin önskan
att vid dödsfall påkalla intresse
för fonden.

Vi ger hellre bidrag 
till andra saker

I dag finns en mängd organisa-
tioner som arbetar med Blomster-
fondens idé för att samla in
pengar till sina verksamheter.
Flera av dem har mycket stor
framgång. Det beror troligtvis
på att vi som enskilda individer
hellre ger ett bidrag till medi-
cinsk forskning eller till behö-
vande i samband med katastro-
fer, än att vi ger något till en
verksamhet som vi tycker ligger
nära vårt trygghetssystem i det
allmännas regi.  

Ett tryggt boende på äldre
dar låter mer som en uppgift för
samhället, men vår snabbt väx-
ande bostadskö visar att många
inser att systemet inte räcker till
och att man måste ta ett eget
ansvar för att nå det målet. 

Som medlem måste man
främst hålla Blomsterfondens
idé levande. Att stå i vår bo-
stadskö är en förmån som man
får som medlem, men det skall
inte vara dominerande motiv till

medlemskap.
Blomsterfondens ursprungs-

idé, minneshyllningen vid döds-
fall, utgör tillsammans med
gåvor, donationer och testame-
tariska förordnanden, grunden
för fortsatt utveckling.

För att nå framgång behöver
vi, precis som när Blomster-
fonden startade, medlemmar-
nas stöd. 

I stället för blommor – tänk
på Blomsterfonden.

Att vara medlem förpliktar. 

NÄR BLOMSTERFONDEN GRUNDADES 1921,  var
det för att få del av den generositet som människor
visar när någon gått bort. En blomsterhyllning var
då som nu en kostsam gest med kort varaktighet. 

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden
och orförande i HELA
branschorganisationen
för Sveriges vård- och
omsorgsföretag.

Medlemskap som
förpliktar

F a k t a r u t a :

Du är alltid välkommen att ta kontakt med hemtjänsten.
På Norr, Röda Bergsgatan 3 är mottagningen öppen på torsdagar mellan kl 10.00
och 11.00. Tel: 08-555 94 821, verksamhetschefen.
Mobil undersköterska, vårdbiträde 070-600 30 34 
På Söder, Ringvägen 107 n b är det mottagning tisdagar mellan kl 10.00 och 11.00.
Tel 08 – 555 94 821, verksamhetschefen.
Mobil undersköterska, vårdbiträde 070-600 30 79.
Mottagningen är öppen för alla hyresgäster, både de som har eller så småningom
önskar hemtjänst. Önskemål om hembesök bokas per telefon.

F O R T S  F R Å N  S I D  1 .
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När Lena Gutberg talar om
”skeppsbrutna” menar hon
de många äldre som (oftast)

ofrivilligt lämnat sitt eget hem för
ett annat och nytt boende och i
många fall ett liv med helt nya för-
utsättningar. Man är inte längre
omgiven av de egna sakerna och
man får många gånger överge livs-
vanor som tidigare varit avgörande
för livskvaliteten. Då är det mycket
viktigt att boendet/vården präglas
av väl genomtänkta etiska principer
och klara ställningstaganden för en
värdig vård och omsorg.  

– Jag har genom åren
fascinerats av Alma
och hennes livsverk,
säger Gun Lorraine,
och jag tycker att, i syn-
nerhet för oss som bor
på Blomsterfonden,
vore det av stort intres-
se att få ytterligare
kunskap om vem hon
var och vad hon uträt-
tade. 

Gun har en bakgrund som journalist i Eskilstuna och
grep sig an det lustfyllda uppdraget att gå igenom de 36
kartongerna med Almas korrespondens och dagböcker
som finns arkiverat på Göteborgs universitetet. 

– Under tio dagar gick jag igenom Almas korrespondens
med sin familj och vänner. Eftersom varken skrivmaskin
eller dator var tillåten i universitetets forskarrum blev det
till att anteckna för hand.

Arbete och flit
Utan att vilja föregripa Guns egna berättelse om vad mate-
rialet har berättat för henne, frågar Blomsterfondens
Tidning om hon ändå kan ge oss en liten vink om innehål-
let.

– Materialet förstärker bilden av Almas familj som en
familj med en mycket stark sammanhållning där flit och
arbete är tydiga karaktärsdrag. Att brodern Svens liv och
gärning var en central del i familjens liv visste vi och kor-
respondensen och dagböckerna ger ytterligare inblick i hur
alla, i synnerhet Alma, hans ”hjärtesyster och finansminis-
ter” hjälpte honom i hans forskargärning. 

Ytterligare forskning
Men Gun Lorraines egen forskargärning är inte slut. Nu
går hon vidare och ska studera protokoll och handlingar
från Stockholms stad, vilka kan sprida ytterligare sken
över Alma i rollen som ledamot i kommunfullmäktige i
Stockholm. 

Målsättningen är att publicera resultaten och därmed
bidra till att sprida kunskap om Alma Hedin och hennes
livsverk. Och nog är Gun Lorraine rätt person. När hon
säger att hon inte är rädd för att börja på något nytt eller för
själva arbetsinsatsen, ler nog Alma Hedin igenkännande i
sin himmel.

De ”skeppsbrutna” har också ett
mycket stort behov av trygghet och
stabilitet.

– Det är naturligtvis lätt att
”bara” ropa på mer personal, men
jag tror inte att det är hela lösningen,
säger Lena Gutberg. Det är minst
lika viktigt att det är rätt personal
och att vården och omsorgen om de
äldre genomsyras av hög kvalitet
när det gäller bemötande, integritet
och synen på människovärdet. Livet
är ju alltid 100 % liv och människo-
värdet ska alltid vara 100 %  värdigt!

Beröring
Lena ger exempel på de många rela-
tivt enkla redskap som finns att
använda i arbetet, t ex musik, vänlig
och stimulerande beröring i form av
massage och samtal mm. Men det
handlar också om förhållningssätt
som t ex öppenhet och ärlighet om
sjukdomstillståndet, rätt för den
enskilde att ta ställning i frågor som
rör den egna behandlingen och att

betrakta de anhöriga och närståen-
de som viktiga resurser. 

– När vi talar om hospicevård -
vård i livets slutskede - tänker vi
ofta på en vård som präglas av extra
omtanke och en starkt individuell
anpassning till den enskilda patien-
ten för att underlätta och lindra.
Egentligen borde hospicevårdens
principer genomsyra all vård och
omsorg, menar Lena Gutberg.

Livet får mer liv
I vårt samhälle idag är döden starkt
tabubelagd. Vi pratar inte gärna om
döden och planerar än mindre för
den. Den medicinska vetenskapen
betraktar döden som ett misslyck-
ande. 

– Jag menar att livet får mer liv
när döden är nära och vi måste som
personal, anhöriga och medmännis-
kor lära oss att respektera och erkän-
na livets slut, för såväl den enskilda
patienten/boende som för omgiv-
ningen, avslutar Lena Gutberg.

VI  VET EN HEL DEL om Alma Hedin,
Blomsterfondens grundare, men snart kom-
mer det att skrivas ytterligare ett kapitel om
henne. Gun Lorraine, boende på Svalnäs,
har ägnat många timmar åt att tränga djupa-
re in i Almas liv. 

”SKEPPSBRUTEN – ordet ger associationer till en öde ö
och en Robinson Cruse-figur som måste överleva med få
eller inga redskap och som måste försaka allt det som han
tidigare haft tillgång till. TIDNINGEN har träffat Lena
Gutberg, komminister i Oscars församling och styrelse-
ledamot i Blomsterfonden för att samtala om etikfrågor i
äldreomsorgen.

Nytt 

Etik för
skepps-
brutna

kapitel om      Alma Hedin
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Årsmötet tog bl a upp och
diskuterade
Blomsterfondens framti-

da inriktning; t ex frågor kring
sjukhemsverksamheten, vård i
bostaden och möjligheter att
skaffa personal. 

Tufft för sjukhemmen
I redogörelsen för det gånga året
gav verkställande direktör Sven
Erik Peterson bakgrunden till
det ekonomiska utfallet. Sjuk-
hemsverksamheten har liksom
tidigare år haft stora lönsam-
hetsproblem eftersom den er-
sättning som beställaren betalar
för sjukhemsplatserna inte har
varit tillräckliga. Svårigheten att
upprätthålla en hög kvalitet i
verksamheten i kombination
med krav på lönsamhet är där-
för delar av förklaringen till
årets underskott.

Eftersom Blomsterfonden inte
vill göra avkall på sina kvalitets-
krav och beställarens ersättning
inte täcker kostnaderna, kan det
komma dithän att Blomster-
fonden måste överväga om man
i fortsättningen över huvud
taget ska kunna bedriva sjuk-
hemsverksamhet. Detta utreds
nu i en projektgrupp vars slut-
satser kommer att redovisas för
styrelsen under 2002.

Nyhet: familjemedlemsskap
Årsmötet beslutade att årsavgif-
ten för 2003 skulle vara de oför-
ändrad; 200 kronor för enskilda
personer. En nyhet är familje-
medlemsskapet där make/
maka/sambo betalar 100 kro-
nor. För ett par blir alltså årsav-
giften 300 kronor. Enligt beslut
från årsmötet 2000 är medlem-
skap en förutsättning för att stå
i Blomsterfondens bostadskö.

Avslutningsvis serverades
goda smörgåsar, kaffe och kaka
och stämmodeltagarna avnjöt
sång av Annika Risberg, ackom-
panjerad av Christer Ejdebo på
piano.

Förbryllande är också att
media så ofta beskriver
äldrevården som vanvård.

”Äldreomsorgen är på väg att
haverera”, ”Valet kan ge äldre-
revolt”, är exempel på rubriker
till negativa, generella beskriv-
ningar.

Ett berömvärt undantag är
den serie artiklar om äldrevår-
den som Dagens Nyheter nyli-
gen genomförde. Där gavs en
nyanserad bild av äldrevården
av journalister med kunskap i
ämnet. Där blev även den
åldrande människans problem
beskrivna.

Långt ifrån allt är dåligt
Allt är förvisso inte bra inom

äldrevården. Tiden, till exem-
pel, tillhör de stora problemen.
Men långt ifrån allt är dåligt. Jag

vågar påstå att de allra flesta
som jobbar inom äldrevården
strävar efter att ta hand om de
äldre på ett värdigt och komplett
sätt. Så mycket tiden medger.

Valstrategerna är kanske för
unga för att kunna sätta sig in i
äldrefrågorna. Kanske har de
inte heller klart för sig vad
Ädelreformen från 1992 fört
med sig. Ett politiskt beslut som
delade upp sjukvård och
omsorg mellan två huvudmän:
landstingen för akutsjukvård
och kommunerna för äldrevård
och för vården av medicinskt
färdigbehandlande.

En uppdelning som enligt
Socialstyrelsen åstadkom en del
”systemfel”. Så här står det i
rapporten: ”Bland systemfelen
kan nämnas en splittrad finan-
siering, oklar rollfördelning,

brister i ledarskap, kompetens
och samordning mellan olika
vårdgivare samt felaktiga (kon-
traproduktiva) incitament.” Har
politikerna tagit till sig något av
sådana synpunkter?

Privata vårdgivare ses med
ogillande

Många politiker förefaller
mer intresserade av ägandefrå-
gor än av de äldres välbefin-
nande. Har de inte noterat, att
de företag som är framgångsri-
ka lever efter parollen ”kunden
i centrum”? för den äldre och
även för många av de anställda
förefaller inte det viktigaste
vara vem som driver vården.
Men många politiker tycker att
”vinst” inom vården är fult.
Därför ses privata vårdgivare
med ogillande.

Från köket på Liseberg
levereras dagligen ca 100
portioner mat, dels till

Blomsterfondens anläggningar
via hemtjänsten och dels till
kunder med annan hemtjänst.
På helgen lagas mellan 230 och
250 portioner.

När vi besöker köket i
Liseberg råder full aktivitet
med dagens matlådor. Just idag
är det bl a fisk på menyn och
kockarna skyndar fram och till-
baka. Efter att maten lagats,
portioneras den upp i lådor, för-
sluts, märks och ställs in i

avsvalningsskåpet. Fram till dess
att den ska levereras förvaras
den i kylskåp. 

– Kunderna kan i veckan
välja mellan två olika rätter och
på fredagen tre, säger köksmäs-
tare Lars Olsson på Liseberg. Vi
lagar i huvudsak husmanskost

DEN 29 MAJ mötte 89 
föreningsmedlemmar upp i
samlingssalen på Liseberg
för att delta i Blomsterfondens
årsmöte 2002.

Rapport 
från 

årsmötet

ÄLDREVÅRDSFRÅGORNA FÖRBRYLLAR.  Medborgarna/väljarna placerar vård
och omsorg bland det viktigaste frågorna. Politikerna glömde i stort sett bort
äldrefrågorna i valdebatten. Varför så få besked till de äldre?

FÖR MÅNGA BOENDE på Blomsterfonden innebär lunchen
en leverans från Blomstergårdar AB – Blomsterfondens
restaurangverksamhet.

När våras d

LDags för
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och man kan även få lak-
tos- och glutenfri mat.
Kunden beställer själv via
en blankett med komman-
de veckas matsedel och
betalar en gång i månaden
genom faktura från Blomster-
gårdar AB. En låda kostar

38 kronor och för 5 kronor
extra får man även sallad.

Blomstergårdar AB har
15 anställda som arbetar
på Svalnäs, Tallgården och
på Liseberg.

Med den grundsynen upp-
levs det säkert som ett utma-
nade att ta del av hur den
framgångsrike, självgjorde
miljardären Melker Schörling
ser på vårdsektorn. Enligt
Affärsvärden ser han vården
som en framtidsbransch. Hans
vårdföretag skall göras riktigt
lönsamt, inom några år väntar
börsen.

Men man måste se upp med
hur vårdföretagen analyseras. I
de flesta fall sker det alltför
ytligt. De stora vårdföretagen
bedriver vård i många former.
Ibland går de också utanför
Sveriges gränser. Det är inte på
äldrevården de tjänar pengar.
Nyligen rapporterade Capio,
börsen störst vårdföretag: ”vård
av äldre blir allt mindre lönsamt
för Capio. Bolaget säker därför
vinstprognosen för äldrevård-
tjänster och ser över strategin.”
Kan väl betyda, att Capio läm-
nar äldrevården på sikt.

Det finns många icke vinst-
drivande företag inom vår-
den
Politikernas blockering på grund
av vinstfrågan förbryllar också
på ett annat område. Har de
inte klart för sig, att fjärran från
planer på börsintroduktion och
stora vinster finns ett flertal
icke vinstdrivande företag inom
äldrevården. De drivs av ideel-
la föreningar, stiftelser, kyrkliga
församlingar med fler med
uppgiften att skapa bostäder,
omsorg och vård för äldre.
Till den gruppen hör den ideel-
la föreningen Blomsterfonden
bildad redan 1921. Dess uppgift
är att ge äldre människor bra
bostäder och god omsorg och
vård. Medmänsklighet är led-
stjärnan för de ungefär trehun-
dra anställda, som arbetar för
att förverkliga den uppgiften.
Över 2000 äldre bor på Blomster-
fondens Blomstergårdar. När
man inte klara sig helt på egen

hand, kan man välja att bo på
Blomsterfondens gästhem. Tre
sjukhem, varav ett drivs på
entreprenad, samt en allt mer
omfattande hemtjänst ingår.

Överskottet stannar kvar
inom rörelsen
I Blomsterfondens utvecklings-
plan ingår att göra våra sjuk-
hem till kompletta vårdgivare
för de medicinskt färdigbe-
handlade. Våra överläggningar
med Landstinget för att åstad-
komma en närmare samverkan
mellan de sjukhus som ligger
nära Blomsterfondens sjukhem
ser ut att leda till värdefulla lös-
ningar för samhället. 

Överskottet stannar kvar
inom rörelsen. Överskott som
används bland annat till kom-
petenshöjande insatser, under-
håll av utrustning och fastighe-
ter samt för utvidgning av verk-
samheten för att svara mot en
allt starkare efterfrågan.

det för äldre?

Lunch

Dessvärre har det även för
Blomsterfonden varit svårt
under senare år att åstadkom-
ma eftersträvade resultat.
Överläggningar pågår ständigt
med beställarna för att klargöra
vad god omsorg och vård kos-
tar.

Bristen på information om
de icke vinstdrivande vårdgi-
varna är stor. Som ordförande i
Blomsterfonden har jag därför
försökt ge vår syn på äldreom-
sorg och vård samt det arbete vi
utför i samhällsnyttans tjänst:
en ”privat” vårdgivare med
höga kvalitetskrav, där ett
eventuellt överskott stannar
inom rörelsen. I vår planering
räknar vi med fortsatt upp-
skattning i första hand från de
personer som bor och  vårdas
hos oss, men även av politiker
och beställare i kommuner och
landsting,

Karl E Åman, 
Ordförande Blomsterfonden

NÄR VI  BESÖ-
KER KÖKET
RÅDER FULL
AKTIVITET
MED DAGENS
MATLÅDOR.
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Hon ropar in i lägenhe-
ten:  – Hej, hej, Märta.
Det är Margit. 

– Hej, hej, hör vi från
sängkammaren, kom in ni.
Märta sitter på sängkanten.
Solen faller in på sängen och på
Märta som håller handen om
sin gipsade högerarm. Gipset
kliar. För några veckor sedan
föll hon och bröt armen. Nu får
hon hjälp med ögondropparna,
städningen, att duscha och lite
till.

– Det är så bra med hemtjän-
sten, säger hon. De är så nära.
Man kan ju gå ner och hämta
dem om de inte kommer, skrat-
tar hon. 

Margit gör i ordning Märtas
frukost och serverar den till

henne i vardagsrummet där vi
sitter och pratar. 

– Jag har bott här sedan 1981
och trivs så bra. Nu ser jag fram
emot att höstens alla aktiviteter
ska börja, säger hon, vi har så
trevligt på Måndagsträffen. 

Vi låter Märta äta sin frukost
i lugn och ro. Margit ska
komma tillbaka om en stund
och hjälpa till med duschning-
en.

När alla är nöjda
En bit in på förmiddagen får vi
tillfälle att sitta en stund på den
grönskande gräsmattan. Margit
är en av två fast anställda inom
hemtjänsten på Ringvägen.
Hon har arbetat här sedan i
april och har lång erfarenhet

inom vård och omsorg.
Förutom Margit och hennes
kollega arbetar ytterligare tre
timanställda.

– Vi träffas 07.30 varje mor-
gon och går igenom dagen och
sådant som alla behöver känna
till. Det kan vara förändringar i
någon boendes behov, nya
beslut i arbetsplanen etc.

Under dagen besöker Margit
ungefär sju boende som alla har
behov av extrahjälp. Det kan
gälla städning, påklädning,
duschning, hjälp med maten
eller att handla etc. Nya behov
kan dyka upp och mycket kan
hända.

– Det är det som är det roli-
gaste med arbetet, säger Margit.
Att få ihop dagen så att alla

känner sig nöjda med den hjälp
de fått.

Välkända
Vid 10-tiden får Märta L besök
av Hemtjänsten.

– Egentligen vill jag göra all-
ting själv, men det är klart, visst
är det bra att få hjälp, säger
Märta L och sneglar leende på
Margit. Märta L får i vanliga fall
hjälp med att bädda, städa och
diska, men idag behöver hon
åka till Södersjukhuset för en
undersökning. Då får hon hjälp
med att ta sig dit och hem igen.
Man vet inte hur lång tid det
kommer att ta och de kommer
överens om att Margit ska ringa
till SÖS senare på eftermidda-
gen och höra hur det går och
om Märta behöver stanna över
natten.

– Jag trivs jättebra med hem-
tjänsten, säger Märta, man kän-
ner dem så bra. Det är viktigt att
det är samma personal som
kommer. Kommer det någon ny
presenterar Margit dem för
mig; det känns tryggt.

Flexibelt
Margit fortsätter sin dag.
Schemat har fått stuvas om lite,
men det stör inte Margit. 

– Det är viktigt att vara flexi-
bel. Vi arbetar ju efter våra
arbetsplaner, men dyker det
upp något får man lösa det och
ta eventuella diskussioner efter-
åt. Nu måste jag vidare, säger
Margit och försvinner leende
uppför trappan.

En morgon 
med 
Hemtjänsten
KLOCKAN ÄR 8 på morgonen när vi ringer på hos Märta K
på Ringvägen. Margit Grönberg-Gustafsson på
Blomsterfondens hemtjänst öppnar dörren med sin nyckel.

DET ÄR VIKTIGT ATT VARA FLEXIBEL.  VI  ARBETAR JU
EFTER VÅRA ARBETSPLANER, MEN DYKER DET UPP
NÅGOT FÅR MAN LÖSA DET,  SÄGER MARGIT GRÖN-
BERG-GUSTAFSSON.

MARGIT GÖR I  ORDNING MÄRTAS FRUKOST OCH SERVERAR DEN I  VARDAGSRUMMET. 
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Syföreningen är den
äldsta föreningen inom
Blomsterfonden och star-

tade alltså i november 1933. Då
var utbudet på aktiviteter
betydligt mer blygsamt än idag
och föreningen fick en rivstart;
98 medlemmar skrevs in i rul-
lorna.  Medlemsavgiften sattes
till 1 krona.

Syföreningen fyllde från star-
ten en mycket viktig funktion,
inte bara genom att man via
medlemsavgifter och försäljning
kunde hjälpa ”mindre bemedla-
de” och sjuka - den gav också
hyresgästerna ett välkommet
tillfälle att träffas och umgås.

Stor behållning
Fram till fyrtiotalet hölls symö-
ten både på tisdagar och på
torsdagar. Man sydde, stickade
och virkade och alsterna såldes
på egna basarer. Den första
basaren 1934 inbringade 2 038
kronor och föreningen betalade
ut 829 kronor till behövande
sjuka. Redan året därpå hade
medlemsantalet stigit till 265
och Alma Hedin valdes till
hedersledamot. 

1935 års basar gav en behåll-
ning på 1 996 kronor och till
behövande delades ut 1 311 kro-
nor som 83 personer fick dela på
(nästan 16 kronor vardera…..).

Mellan åren 1939 till 1950
delades sammanlagt 45 000
kronor ut till medicin och sjuk-
vårdsutrustning. I sanning en
beundransvärd prestation av
en syförening!

Under de kalla krigsvintrarna
på fyrtiotalet hade man problem
med uppvärmningen och möte-
na fick hållas i väntrummet utan-
för läkarmottagningen. Medlems-
antalet var då upp i 300.

Själslig spis
Den själsliga spisen har alltid
varit en viktig del och under
åren har medlemmarna kunnat
avnjuta vis- och sångaftnar,
föreläsningar med skioptikon-
bilder, operasång, diktläsning,
luciafirande och utfärder till
intressanta utflyktsmål och/eller
trivsamma kaffestugor mm mm.

Dagens syförening har fått till-
ägget ”Måndagsträffen” och ordfö-
rande är Anne-Marie Ingemarsson.
Hon blev själv medlem när hon

flyttade hit för sex år sedan och har
varit ordförande i tre år. 

Lika viktig idag
Föreningen har idag ett tjugotal
medlemmar.

– Medlemsantalet har visser-
ligen sjunkit jämfört med tidi-
gare, men träffarna är fortfa-
rande lika viktiga som förr,
säger Anne-Marie. Nu förtiden
syr vi inte, utan koncentrerar
oss mer på umgänget och den
”själsliga spisen”. Vi har alltid
något program på varje träff
och vi äter lunch tillsammans
några gånger per år, antingen
på utflykt eller på Liseberg. Vi
läser tillsammans om t ex
Kungsholmen, Söder eller något
annat tema och ibland håller
någon ett enkelt föredrag om en
intressant resa eller så. Men det
får inte vara för långt, det är
minst lika viktigt att vi hinner
prata med varandra.

Hur jubiléet ska firas nästa år
är ännu inte bestämt. Men nog
förtjänar denna flitiga förening
som under åren har gett så
många så mycket ett rejält kalas!

FÖDELSEDAGSKALASEN DUGGAR TÄTT i dessa tider. 2001 fyllde
Blomsterfonden 80 år och nästa år, 2003, fyller Södra Blomstergårdars
Syförening/Måndagsträffen 70 år.

Syföreningen:

Flitig Förening 
Firar 70 år

R E D A K T I O N
Blomsterfondens TIDNING.
För hyresgäster och anställda på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-555 94 500
Fax: 08-555 94 550
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se
För gåvor:
pg: 902530-5

Ansvarig utgivare:
VD Sven Erik Peterson
Tel: 08-555 94 510
sven-erik.peterson@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

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

Tack!
Vi  tackar  för  gåvor-
na i  samband  med 
Årsredovisn ingen,
Minneshyl ln ingar,
Autogi ro,  Norr  &
Söders t idn ing ” I
s tä l le t  för”  samt
givetv is  vår  Tidning.

ANNE-MARIE INGEMARSSON ÄR ORDFÖRANDE I  SYFÖRENINGEN SEDAN TRE ÅR. 
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 25 november 2002 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114,
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
som belönas med matkuponger till våra restauranger i Svalnäs och
Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger. 2:a pris 3 st matkuponger. 3:e
pris 2 st matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 6. Vi har dragit fyra vin-
nare som vi skickar matkuponger till.
Grattis!

1:a pris Alf Elman, Stockholm

2:a pris Stig och Elvy Lindström, Stockholm

3:e pris L. Lindgren, Djursholm

4:e pris Mary Ribbestad, Stockholm


