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Sex anläggningar

ÄldrePower-gym

Många medlemmar300 anställda

Värdinnor och bovärdar

Utvecklingsprojekt

Förening för alla

Medlemsresor Tidning

Blomsterfondens verksamhet är fördelad 
på sex anläggningar i Stockholm: Röda 
Bergen, Ringvägen, Körsbärsvägen, 
Liseberg/Älvsjö, Svalnäs/Djursholm, Tall-
gården/Enebyberg. 

Föreningens personal arbetar i en ständigt 
föränderlig, utbildande arbetsgemenskap 
som utgår från en värdegrund byggd på 
stadig ideell mark.

Blomsterfondarna växer i antal, under 
maj månad passerade vi 45 000-strecket. 
Samtidigt ökar föreningen i styrka, både 
som aktör inom senior- och äldreboende 
och som påverkare i samhället.

Alla kan bli medlemmar i Blomsterfonden; 
kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning eller 
ursprung spelar ingen roll i samman-
hanget.

Varje anläggning har en värdinna och en 
bovärd som hjälper till med saker som hör 
livet och boendet till.

Blomsterfonden är föregångare, vägvisare 
vad det gäller  träning för äldre. På varje 
Blomsterfondenadress finns det ett dator-
styrt gym speciellt utvecklat efter äldre 
människors behov och förmåga.

Föreningen driver ett antal projekt för 
äldres bästa: ÄldreKollo, ÄldreSupport, 
ÄldreFamn, ÄldrePower och flera andra 
idéarbeten som leder utvecklingen i håll-
bar riktning.

Som ett led i att skapa mervärden för alla 
medlemmar knyts fortlöpande kontakter 
och samarbetsavtal med externa partner. 
Ett bra exempel är våra gruppresor som 
blivit mycket populära och vänskaps-
genererande för våra medlemmar, boende 
och icke boende.

Blomsterfondens tidning Alma, med fyra 
utgåvor per år är mycket uppskattad när 
den dimper ner i medlemmarnas brevlå-
dor. Även de digitala nyhetsbreven röner 
stort intresse och hjälper föreningen att 
vara både kontinuerlig och transparent i 
vår kommunikation.



Hemmablindheten är den största fienden. Att vaggas in i en känsla av att allt är bra och vara tillfreds med det som upp-
nåtts för dagen är kortsiktig lycka. Ett ständigt stort öga och öra för omgivningens behov och krav är enda sättet att 
bygga för framtiden. Därför har vi tagit tillfället i akt och bett ett antal externa personer med olika yrkesbakgrund och 
erfarenheter att tycka till och resonera fritt kring senior- och äldrelivet i stort och smått. Läs deras tankar i verksamhets-
berättelsen. 
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Har 90-konto Medlem i FRII Granskad och godkänd

Blomsterfondens omfattande sociala verksamhet för trygghet, glädje och gemenskap i vardagen finansieras 
till största delen av insamlade medel. Vi vill därför att de som stödjer oss, våra givare, ska kunna känna sig säkra 
på att de medel de skänker oss alltid går in i verksamheten till de äldres bästa. Föreningen har 90-konto, kon-
trolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingråd. Utöver 
detta är vi granskade och godkända av Givarguiden, ett kontrollverktyg från Charity Rating.

Vill du vara med och stödja vår förening och de äldre med en gåva, gå då in på www.blomsterfonden.se för 
mer information om detta eller swisha valfri summa direkt till vårt 90-konto: 9025305. Ange i meddelandet 
vilken verksamhet du vill bidra till.

Vardag, visioner och hållbar utveckling

Innehåll:
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Vi behöver skapa dialog och slå ett slag för 
maten som serveras våra äldre.

Skolmaten är, efter att den fått strålkastaren 
på sig, på väg uppåt. Sjukhusen ligger ett 
snäpp under och den sämsta maten hittar 
man, generellt sett, inom äldreomsorgen. 

Detta är vådan av att man låter avvikelserna 
styra och ställa alldeles för mycket. 

När flera i ett sällskap behöver någon typ 
av specialkost är den lättaste vägen allt för 
ofta att göra något som passar alla. Det som 
hamnar på tallrikarna blir därför utslätat, 
smaklöst, lättuggat och långt ifrån någon 
fröjd för vare sig smaklökarna eller ögat.

Det går inte att dra alla över en kam på 
det sättet. Det handlar om att laga vanlig 
mat av bra råvaror för att sedan göra olika 
varianter efter de specifika individuella krav 
och behov som finns. 

Lagar man mat åt tio personer varav fyra 
behöver specialkomponerad kost går det 
inte att bortgå från originalet och låta det 
udda bestämma. Så gör vi ingen annanstans 
i samhället så varför är detta så allmänt 
rådande inom mathållningen i äldreom-
sorgen? 

Som i så många andra yrken är det i hög grad en fråga om attityd. Har man 
kunskapen, viljan och yrkesstoltheten är det inga problem att laga omväxlande 
och näringsrik mat till våra äldre inom rimliga budgetramar.

Bra näringsrik kost ger styrka och vilja att vara aktiv och närvarande i äldre-
livets bästa sammanhang och god mat skänker så många stunder av njutning, 
lycka och trevlig samvaro i goda vänners lag.

För den som är ensam är frukosten, lunchen och middagen det bästa som 
händer under dagen, och kanske det enda. Måltiderna skapar möjligheten att 
för en liten stund ta sig ur tristessen och det egna rummet.
Låt oss stå upp för de äldre och deras mat!

JONAS FRANZÉN
Kock

Jonas var Svenska kocklandslagets ledare 
mellan 2012 och 2016. 

Han har även varit lagledare för Stockholm 
Culinary Team. Jonas har haft stora fram-
gångar och vunnit många priser med sina lag. 

Torsten Wettelius -  75 år, seniorboende på Ringvägen

– Jag har bott här sedan oktober 2016 och trivs väldigt bra, alla är glada, trevliga och hjälpsamma mot varandra när vi möts i hissar, trapp-
hus och på gatan. Vi hälsar och småpratar, och som ganska ny i gården vill jag snabbt ta mig in i gemenskapen. Intresseföreningen och 
värdinnan arrangerar en hel del sammankomster, fester och aktiviteter, men det är också viktigt att hitta vardagsgemenskapen, saker man 
kan göra helt spontant och oplanerat tillsammans. Inget märkvärdigt alls egentligen, det handlar om att mötas och umgås otvunget.

“

Vi får inte låta avvikelserna styra vilken 
mat vi serverar våra äldre
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TOVE SJÖBERG
Arkitekt SIR/MSA/MFA

Tove är arkitekt på Studio Feuer som arbetar 
med arkitektur, inredning och form, framförallt 
i sammanhang där den upplevda miljön är en 
viktig del av verksamheten.

Att flytta till seniorboende betyder för de flesta enbart en ny lägenhet på en 
ny adress. Hyresgästen är fortfarande den som bestämmer och väljer hur det 
ser ut innanför de egna väggarna.

Det är i följande steg, på äldreboendet, som våra liv förändras radikalt. Insti-
tutionen kliver in med full kraft, inte bara i vårdutförandet utan lika mycket 
i vardagsmiljön, lokalernas utformning och möblering. Flera intressenters 
behov ska med ens tillfredsställas. Gällande arbetsmiljölagar ska naturligtvis 
följas men kanske är det inte bara praktiskt och lättstädat som ska styra, utan 
också vilka känslor som inredningen förmedlar?  

Ett väl utformat boende med äkta material och taktila kvaliteter är otroligt 
viktigt för att man ska känna att man bor i ett hem, inte på en institution. 

“

Det är viktigt att få behålla hemkänslan 
när man flyttar in på äldreboendet

Bra ljusinsläpp, fina fönster, utsikt, närhet 
till grönska och sinnesupplevelser som t.ex. 
doftande växter, bidrar till att väcka min-
nen till liv.   

Att få leva med sina gamla vanor och ha 
möjligheten att påverka sin omgivning vad 
det gäller färgval och möblering skapar 
livskvalitet och trivsel.

För en person som bär på en demenssjuk-
dom är en tydlig men samtidigt stimuler-
ande boendemiljö viktig för att hen ska 
behålla sina förmågor så länge som möjligt.

Miljön ska vara lätt att avläsa, småskalighet 
utan långa korridorer och många dörrar att 
ta miste på är ett måste. Varma färger och 
bra ljuddämpning lika viktigt.

Som arkitekt med restauranger och mat-
miljöer som specialitet vill jag slå ett extra 
slag för måltidssituationen.

God mat är aldrig så god som när man äter 
den tillsammans med andra vid ett vackert 
dukat bord i lugn och varm miljö. En san-
ning som gäller för alla genom hela livet. 

Jag har läst om äldreboenden där det finns 
katt, eller där personalen tar med sig sina 
hundar till jobbet.

På ett sådant “hem” vill jag själv bo och 
trivas när jag blir gammal!

Prata, fika och kanske diskutera samhällsfrågor, kultur, idrottshändelser men också glädje och sorg i den egna närheten. Jag har hört att 
det tidigare funnits en restaurang i något av våra hus på Ringvägen. När det planeras för framtiden skulle jag önska att det är något man 
satsar på igen. Att ha ett mat- och fikaställe som ett levande nav i gemenskapen är en dröm jag hoppas kan bli verklighet framgent. Jag 
vill dock framhålla vår fina samlings- och festlokal. När jag firade min 75-årsdag i februari fyllde jag den med alla mina vänner utan att 
det kostade ett öre extra och långväga resenärer  från Spanien sov över i gästlägenheten. Var annanstans har man den lyxen? 
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“Allt var bättre förr” är en sanning med väl-
digt stor modifikation, men när det kommer 
till träning ligger det mycket i påståendet.

Våra mor- och farföräldrar kom trötta hem 
från dagens tunga arbete för att vila.

Nu sitter vi stilla framför våra jobbskärmar 
och får inte längre den naturliga vardags-
träning som är nödvändig för att vi ska må 
bra i kropp och själ.

För femtio år sedan hade ett gym av dagens 
modell varit en given förlustaffär medan vi 
idag har en träningsanläggning i vart och 
vartannat kvarter. 

Kroppskultur i denna förädlade form är ett 
måste för att inte överviktighet och allmän 
fysisk svaghet ska bli ett ohållbart folkhälso-
problem sammanbundet med ett koppel av 
följdrelaterade åkommor.

Det märkliga i detta är att man till för bara 
något år sedan räknade bort seniorer och 
äldre människor i sammanhanget. Gym och 
träning var till för de unga, punkt slut.

Så är det, dessbättre, inte längre. Pensionärs-
generationerna aktiverar sig och kloka före-
gångare i senior- och äldreboendevärlden 
installerar träningsmaskiner och bygger gym 

på sina anläggningar. Framsynta visonärer går i spetsen, men om tio år kom-
mer inte en enda aktör med självaktning att kunna stå utanför längre.

Man kan, och ska, träna så länge man lever. Allt annat är en enorm förlust för 
den enskilda individen, hens anhöriga, vänner och för samhället i stort.

Det enda som skiljer gammal från ung är noggrannheten i förberedelser, 
genomlysning och uppföljning. Genom mätning av balans, muskelstyrka, 
kroppssammansättning, syreupptagningsförmåga och funktionsförmåga får 
man kunskaper som sätter säker grund för personliga träningsprogram till 
individens bästa. Även för den som fyllt hundra år.

GERD LAXÅBACK
Fysioterapeut inom geriatrik och senior-
träning. Forskningskoordinator för hälso-
vetenskap vid Jyväskylä universitet, Karleby 
universitetcenter Chydenius. 

Gerd undervisar i fallförebyggande träning och 
har utvecklat specifika program för detta som 
“Fitness training for falls prevention” och “Bal-
ance and falls prevention”.

Gunilla Andersson - 90 år,  äldreboende på Tallgården

– När jag och min man fick flytta in på Tallgården i en fin liten tvårummare kände vi oss verkligen lyckligt lottade. Att bli särade på efter ett långt 
liv tillsammans kan jag inte ens tänka mig. Vi kände att vi kommit rätt redan första dagen, alla som jobbar här och tar hand om oss är hjälpsam-
ma och jättetrevliga, vi kan inte ha det mycket bättre. Det går inte en dag utan att vi deltar i någon av alla aktiviteter som finns för oss på Tall-
gården. Vi väljer vad som passar oss och så är vi med för fulla segel. Vi har allt från bingo till handmassage, sittgymnastik och ÄldrePower-gym

“
“

Om tio år kommer det att finnas träningsgym 
på varje senior- och äldreboende värt namnet
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Vi lever i en minst sagt föränderlig värld. De som hunnit en bit upp i åren 
står med ena foten i levande livet och den andra i en digital verklighet som är 
både skrämmande och uppmuntrande. 

Hoten kan kännas många men möjligheterna är i gengäld oändliga för den 
som väljer att se den ljusa sidan av saken. Dagens tonåringar, morgondagens 
samhällsbärare, lever och utvecklas sedan länge fullt ut i en sammansmält 
värld med ett aldrig sinande utbud av sociala aktiviteter, tjänster och nöjen. 

Det nya samhället byggs på digitala infrastrukturer som alla har berörings-
punkter med varandra. Utvecklingstakten är hög och ett otal intressenters 
kravspecifikationer överträffar varandra vad det gäller ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet.

Detta gäller naturligtvis även i fastighets-
världen. Idag finns inte längre den ut-
vecklare som bortser från att bygga in 
fullständiga digitala möjligheter i sina hus 
och anläggningar. Där man tidigare såg 
framsynthet i femårsperspektiv, fäster man 
numera blicken på en horisont minst ett 
kvartssekel bort i tiden.

Välfungerande digital infrastruktur betyder 
enorma vinster; ekonomiska, miljörela-
terade och rent individuellt mänskliga. 

Redan idag fjärrstyrs både förvaltning 
och drift på ett sätt som skalar av negativ 
miljöpåverkan och onödiga kostnader till 
ett minimum. Det är inte längre försvar-
bart att anställda kör kors och tvärs i bilar 
med förbränningsmotorer för att åtgärda 
småsaker.

Men framförallt ger den nya tekniken 
gränslösa möjligheten att utveckla, förädla, 
förpacka och erbjuda framtidens hyres-
gäster och boende ett utbud av tjänster 
som skänker trygghet och livskvalitet på 
många olika plan.

Digitala läkarbesök, tränarledd gympa i 
det egna hemmet och daglig kontakt med 
barn och barnbarn i både ljud och bild.

Att de nära och kära råkar bo i Australien 
spelar inte längre någon roll alls.

Bara som exempel. 

LARS GULLIKSON
Strategi- och verksamhetskonsult på 
Hamrin & Partners.

Lars har lång erfarenhet av strategiskt ledar-
skap som VD och styrelseordförande i företag 
med stor utvecklingspotential.“

Välfungerande digital infrastruktur 
genererar ekonomiska och mänskliga vinster

med moderna och fina träningsmaskiner. Allsången tycker vi är fantastiskt rolig, det är bara att stämma i och sjunga av full glädje. Det finns så 
många fina sånger. En personlig favorit bland allt vi gör om dagarna är fredagarnas frågesport. Jag är lycklig att ha huvudet bra i behåll fortfar-
ande och att fundera över rätt svar till ofta ganska svåra frågor håller igång gråcellerna på ett trevligt sätt. Här kan vi verkligen tala om att förena 
nytta med nöje. 
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Musik är själva livet. De flesta av oss har ett 
ständigt föränderligt “soundtrack” till vår 
tillvaro i hörlurarna. Låtar och melodier som 
målar dagar och nätter i olika färger. Sånger 
att skratta, gråta, älska, hata, dansa, chilla, 
mötas, skiljas, hojta, svära, viska, försonas 
och andas till. 

Vem och vad man gillar är personligt, sub-
jektivt i allra högsta grad, men inget slår 
upplevelsen av att dela sina känslor med 
likasinnade. Att stå på scen med ett band, 
inför tusentals människor, eller bara sitta 
ned i all enkelhet och spela tillsammans ger 
i grunden samma tillfredsställelse. Delade 
erfarenheter får mig att växa och må bra.

Samma gäller när jag är en i publiken, att 
uppleva och gilla stunden med en vän ger 
dubbelt tillbaka.

Jag lever i det ständigt nya, men de musik-
upplevelser jag växte upp med i tonåren; 
låtarna, banden, artisterna och konserterna, 
bär jag med mig till sista dagen. 

Generationskompisar följer varandra och 
lirar ända in i kaklet, även som seniorer och 
på äldreboendet. De som inte spelar eller 
sjunger kommer säkert hänga, lyssna och 
dansa. Och den som är ensam kan hitta en 

ny vän eller älskling. Kanske till samma låt som för sextio år sedan.

Vi kräver inte annat än gemensamma rum att mötas i, instrument, replokal 
och en väl tilltagen fiberlänk till omvärlden.

Den digitala tekniken kommer se till att boende på olika anläggningar får 
vara med om allt tillsamman, precis när det händer. Redan idag sitter jag, 
som låtskrivare och producent, uppkopplad mot kollegor och artister i Lon-
don eller L.A. och skapar i realtid. Vi går in i varandras programfiler, ser och 
talar med varandra som om vi satt i samma rum.

Att skapa plats för musiken är att bygga gemenskap, livsglädje och väl-
mående. Spelar ingen roll om du är nitton eller nittio. 
 

JOAKIM ÅHLUND
Musiker, artist, låtskrivare och producent.

Är medlem i Teddybears, Ceasars och Les Big 
Byrd.

Joakim har skrivit och producerat för ett fler-
tal internationellt välkända artister, däribland 
Giorgio Moroder, Cheryl Cole,  Charli XCX, 
Robyn och Iggy Pop.

Han har också producerat två studioalbum med 
Håkan Hellström och musikvideor för bland 
andra Broder Daniel, Refused och The Interna-
tional Noise Conspiracy.

Bo Hülphers -  83 år, musiker och seniorboende på Röda bergen

– Sång och musik är en aldrig sinande källa till glädje och gemenskap för många av oss som bor på Röda bergen. I snart tio år har vi haft 
vår sångkör som träffas på torsdagar och sjunger, pratar och umgås. Medlemmar har kommit och gått, idag är vi fjorton personer som 
övar varje vecka och uppträder ett antal gånger per år. Just nu har vi en show som vi kallar “Har ni hört den här?”, gamla lite bortglömda 
låtar som alla kan vara med och gissa på, varvat med små roliga sketcher. För många som deltar är torsdagssången veckans mest efter- 

“

Musik bygger gemenskap, det spelar ingen 
roll om du är nitton eller nittio



9

Vad önskar sig människor helst av allt på ålderns höst?

De allra flesta vill vara mentalt friska och komma ihåg vad de varit med om. 
Erfarenheter och minnen skapar historia, identitet och personlighet.

Vi är våra minnen. Att förebygga demenssjukdomar är av högsta prioritet.

Forskningen visar på vikten av att hitta nycklar till ett robust åldrande, inte 
bara för den enskilda individens bästa utan även för samhället i stort. Andelen 
äldre i Sverige förväntas öka med trettio procent till 2050, en fjärdedel av 
befolkningen kommer då att vara 65 år eller äldre. Detta faktum kommer att 
ställa mycket höga krav på alla samhällsfunktioner och mekanismer.

Ett gott åldrande förbereds långt innan 
pensionsåldern men är möjligt att med 
viljans kraft bygga långt upp i åren.

Professor Lars Nyberg, mannen bakom 
boken “Det åldrande minnet”, som är ett 
bokslut på forskningsprojektet Betula vid 
Umeå Unversitet, listar fem viktiga livsfak-
torer som bevisligen påverkar minnet över 
tid. 

• Fysisk aktivitet
• Näringsrik och omväxlande kost
• Stimulans och utmaningar
• Sociala aktiviteter och umgänge
• Utbildning

Alla senior- och äldreboenden som vill gå 
i spetsen för utvecklingen bör ta till sig de 
här punkterna och arbeta aktivt för att vik-
tiga livsfaktorer får det utrymme de kräver 
och behöver.

I form av gemensamma mötesplatser, sund 
matkultur, träningsgym, social verksamhet, 
naturvistelser, resor, kulturupplevelser, 
studiecirklar med mera. 

Att leva i harmoni med sig själv och sin 
omgivning kräver att huvudet och kroppen 
tillåter det. 

MARIE RYD
Doktor i medicinska vetenskaper

Vetenskapsjournalist, konsult och föreläsare 
med fokus på den friska hjärnans kognitiva 
förmågor.

Marie är också en framstående instruktör
inom mindfulness.

“

Att ha tillgång till våra minnen är att 
ha tillgång till ett bättre äldreliv

längtade aktivitet. Vår äldsta medlem är nittiofem år och blir bara bättre och bättre för varje gång vi träffas. Många som är med oss 
på våra aktiviteter är personer som inte trott att de kan sjunga för att någon nitisk sånglärare klassat dem som omusikaliska “brum-
mare” när de var små. Inget kan vara mer fel, alla kan sjunga, övning ger färdighet. Jag märker en enorm skillnad i den individuella 
tonträffen samtidigt som den totala tonbilden blir tätare och tätare. Att sjunga tillsammans är roligt och hälsoeffekterna är stora.
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ALEXANDER HOLMSTRÖM
Affärsområdeschef, Nokas Teknik, Division 
Systems.

Nokas är Nordens ledande koncern och total-
leverantör av säkerhetslösningar för männi-
skor och värden.

Vi har välutvecklade rutiner och ett syste-
matiskt säkerhetstänk i Norden. Kvalitativa 
riskanalyser, förebyggande säkerhetsarbete 
och bra regelverk avseende brandskydd gör 
oss trygga i vardagen, på våra arbetsplatser 
och i hemmen.

I en samtid som kan betecknas som en digi-
tal revolution, med oändliga möjligheter till 
intelligenta säkerhetslösningar, värnar man i 
vårt land den enskilda människans integritet 
och självbestämmande på ett föredömligt 
sätt.

Integritetsfrågan är mycket viktig men kan 
också i olika fall uppfattas som begränsande, 
i synnerhet inom området kameraövervak-
ning. På en del boenden där installationer 
utförts är kameraövervakning enbart tillåten 
i korridorer under vissa angivna tider. Inget 
material får spelas in och lagras, trots att det 
visat sig ha väldigt positiva effekter för ökad 
trygghet.

Med ett mer riktat skydd skulle många 
olyckor och följdproblem kunna undvikas. 
Exempelvis om en person faller ur sin säng 
nattetid skulle kameraövervakning med 
intelligent videoanalys omedelbart generera 
ett larm så att en snabb åtgärd kan vidtas för 
att hjälpa personen.

“Osynlig trygghet” blir allt mer vanlig inom 
seniorboende och äldreomsorg, med teknik-
ens hjälp skapas ovärderliga och underlät-
tande hjälpmedel för både hyresgäster och 
personal.

“

Intelligent kameraövervakning skapar 
trygghet för boende och personal

Smarta lås- och passersystem håller ovälkomna besökare på utsidan och gps-
styrda personlarm ger exakt information om en nödställd och hens position för 
snabb hjälp.

Intelligenta skoinlägg hjälper  med försämrad syn att navigera rätt. Sulorna 
sänder lätta vibrationer och kan kopplas till en mobiltelefon som meddelar var 
exakt personen befinner sig.

Moderna pulsklockor mäter sömnkvalitet, hjärtrytm, blodets syrehalt och lag-
rar aktivitetsbaserad information som gör det möjligt att följa dagliga mönster 
och avvikelser.

Det är mycket klokt att ta tillvara den nya teknikens alla fördelar och vi är fort-
farande bara i början av digitaliseringen med de möjligheter den för med sig. 

Ursula Hårleman  - 78 år, seniorboende på Körsbärsvägen

– Det är viktigt att inte bara bli sittande i sin lägenhet. Hos oss har vi en hel del fasta inslag i vardagen som skapar sammanhang och 
gemenskap. Torsdagsfikat är populärt, den som vill kommer som hen är. Vi brukar duka för åtta men senast var vi fjorton personer runt 
bordet som skrattade, diskuterade och förbättrade världen. Bokomloppet är ett annan bra grej, vi träffas i all enkelhet och byter böcker 
sinsemellan. Vi recenserar och rekommenderar för varandra och får samtidigt gemensamma saker att tycka och tänka om. 
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Blomsterfonden är en förening som fångar dagen 
och tänker hållbart i det långa perspektivet
– Vi är ute på ett långt stafettlopp, förklarar Blomsterfondens 
ordförande Lennart Francke. Vi som leder föreningen idag, 
medarbetare och alla medlemmar springer just nu den sträcka 
vi fått på vår lott. Många har gett sig ut på banan före oss och 
ännu fler kommer förhoppningsvis att göra det i framtiden. 
Vårt yttersta mål är att aldrig komma i mål, men att springa 
väl.

Vi sitter i föreningens nya kontorslokaler på Ringvägen i 
Stockholm och diskuterar nutid och framtidsvisioner med vd 
Ulf Thörnevik och ordförande Lennart Francke.

Allt hänger ihop, nutidens vardag ska fungera väl för boende 
och personal samtidigt som framtiden måste säkras för efter-
kommande generationer. 

– Att driva en ideell förening som är fullt kapabel att ge äldre 
människor moderna hem och god vård är mycket mer än ett 
ensidigt förvaltningsuppdrag, varje dag utan utveckling får 
oss att tappa fart och långsiktig hållbarhet. När vi lämnar över 
stafettpinnen vid nästa växling ska vi ha vunnit några meter, 
helst inte tappat vår placering och blivit omsprungna, säger 
Ulf Thörnevik.

Blomsterfonden har ett stort fastighetsbestånd uppdelat på 
fem olika platser i Stockholm. Hus som befinner sig i vari-
erande skeden av livscykeln och därför kräver olika insatser 
vad gäller underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Men detta 
gör inte att anläggningarna kan behandlas som enskilda före-
teelser, var för sig, utan samtliga bör förvaltas och utvecklas i 
en takt och enligt ett mönster som gagnar hela föreningen.

VD och ordförande:

Fortsättning på nästa sida



– Vi får inte låta bli att ta tag i saker, vi ska planera och se 
till att föreningen rör sig framåt på bästa möjliga sätt, säger 
Lennart. Vi kan inte veta hur samhället, senior- och äldrelivet 
ter sig om femtio år, men det är vårt jobb att försöka se så 
långt som möjligt och skapa bästa möjliga grund för håll-
barhet i framtiden, med avstamp från en sund och effektiv 
plattform i dagens välfungerande verksamhet.  

Under ett antal år har föreningen renoverat hus för hus i 
Liseberg. Skapat nya moderna äldreanpassade bostäder. 
Många av gravt nedgångna lägenheter som under lång tid 
inte varit möjliga att använda i verksamheten.  

Åratal av eftersatthet växlades över till dagens styrelse och 
ledning när stafettpinnen senast bytte händer, en under-
hållsskuld av stora mått som var nödvändig att åtgärda 
snarast möjligt. 

– Nu har vi byggt om och renoverat klart i Liseberg, både 
seniorlägenheter och i vårt äldreboende. Till full belåtenhet 
för alla, trots den osäkerhet och oro som alltid uppstår när 
människor behöver evakueras, berättar Ulf. Vi har gjort detta 
även i vårt äldreboende i Svalnäs och börjar bli väldigt kun-
niga på att ta hand om våra hyresgäster under dessa rätt kom-
plexa förändringsprocesser. Vi ser till individens bästa och 
arbetar alltid för att hitta den minst ansträngande lösningen 
för varje person för sig. Ingen ska behöva känna sig otrygg.

Nästa anläggning som står på tur är fastigheterna på Ringvä-
gen. Byggda på trettiotalet, visserligen delvis renoverade på 
sjuttiotalet men nu i behov av både stambyte, nya fönster, 
dörrar, tillgänglighetsanpassning och mycket annat. Stora 
ingrepp som kräver utrymning under renoveringsperioden.

Att i detta skede inte vända på alla stenar för att hitta fas-
tigheternas fulla potential vore kapitalförstöring och ett fel-
beslut för föreningen att ta. Att ta vara på möjligheterna att 
addera nya lägenheter till de befintliga är en vinna-vinna-sits 
för de som bor på Ringvägen idag och de som kommer efter.  

– En sansad förnyelse och utvidgning skapar utrymme för ut-
byggd service, trygghet och tillgänglighet för både hyresgäster 
och anhöriga. I visionerna ryms även närhet till vård och 
omsorg, helt enligt Blomsterfondens grundtanke. På Ringvä-
gen har detta en gång varit självklart, nu vill vi gå tillbaka till 
de rötterna igen, förklarar Lennart Francke. 

Blomsterfonden är så mycket mer än fastigheterna. I kon-
ceptet ingår en tilltalande trygghetstanke, en självklar nyckel 
till varför människor i alla åldrar väljer att bli medlemmar i 
just Blomsterfonden trots att alternativen är många. 

– Det finns de som sätter likhetstecken mellan Blomsterfon-
den och bostadsrättsföreningar, säger Ulf Thörnevik, inget 
kan vara mer fel än det. Vi har värdinnor och bovärdar på alla 
anläggningar som hjälper till i stort och smått i alla väder, vi 
har samlings- och festlokaler, bibliotek, gym och andra utrym-
men där gemenskap byggs och ensamhet motarbetas. Vi har 
ett kontinuerligt pågående aktivitetsprogram, ofta i samarbete 
med respektive intresseförening. Vi har ständigt nya utveck-
lingsprojekt på gång för de boendes bästa, trygghet och trivsel. 

Det finns även de som säger att den sociala verksamheten 
betyder bortkastade pengar. 

Det är lika fel. 

– Möjligen kan det kännas så för den som i sammanhanget är 
ung, frisk, pigg, rask, stark, rörlig och har både släktingar och 
vänner runt sig. Men det är inte i första hand för dem vi byggt 
och utvecklar vår trygghetskedja genom äldrelivet. Vi arbetar 
för att alla ska kunna finna ro, bli sedda och känna glädje i 
livet.

Blomsterfondens sociala verksamhet, och våra utveckling-
sprojekt, finansieras till största delen av insamlingsgåvor från 
medlemmar och andra givare. Pengar som inte kommit oss till 
godo om vi saknat vår grundmurade tro på att ett bra se-
nior- och äldreboende ska vara mycket mer än enbart tak över 
huvudet. 

– Nu är det mest Ringvägen som upptar våra tankar, säger 
Lennart Francke, och om åtta-tio år är det nog dags för Röda 
bergens fastigheter att få nya stammar, fönster, dörrar och an-
nat. Inget står stilla, allt är i rörelse och ska så vara för att vara 
hållbart och ända-målsenligt under så lång tid som möjligt. 

I Liseberg har Blomsterfonden, för egna pengar, byggt fem 
nya hus med 137 moderna, senioranpassade lägenheter. Tre 
av husen har fått sina hyresgäster, nyinflyttade glada blom-
sterfondare som ser fram emot ett spännande äldreliv med 
tillförsikt och nyfikenhet. I höst fylls de återstående två husen 
med ytterligare grannar och möjligheter till nya vänner och 
givande gemenskap.

– De här fem husen är något som vår fina förening skapat från 
grunden; skaffat marken, planerat och byggt för dagens behov 
och framtidens. Det ligger stor glädje och stolthet i det. Det är 
faktiskt ganska bra sprunget.
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Allmänt om verksamheten

Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening som arbetat för hem och 
vård åt äldre sedan 1921. Föreningen har verksamhet på sex ställen i Stock-
holm och 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Blomsterfonden är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). Blomsterfondens olika verksamheter finansieras genom hyresintäkter, 
vårdavtal med kommuner och stadsdelar, medlemsavgifter samt genom gåvor 
och bidrag. Föreningens insamlade medel går till att utveckla hem och vård 
för äldre samt stödfunktioner för äldre i samhället.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 6 (7) gånger under året. I styrelsearvoden har 
327 kkr (361) utbetalats för 2016.

Blomsterfondens styrelse har bestått av sju ordinarie ledamöter samt sex 
suppleanter. Av dessa har fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter 
varit valda av fyra oberoende organisationer, nämligen Stockholms Stifts 
Domkapitel, Stockholms Läkarförening, Sveriges Advokatsamfund och SPF 
Seniorerna, och tre ordinarie ledamöter och två suppleanter valda av med-
lemmar på föreningsstämman. 

Medlemmar

Antalet medlemmar i Blomsterfonden var vid årets utgång 43 831 
(38 372). Under 2016 har medlemsantalet ökat med 5 459 medlemmar 
vilket motsvarar en ökning på ca 14,2%.

Seniorboende

Blomsterfonden äger och förvaltar seniorbostäder för äldre i Stockholm sedan 
1921. Under året har 85 (77) nya hyresgäster i seniorboenden kontrakterats. 
Löpande underhåll och reparationer har uppgått till 6,4 mkr (6,9) och in-
vesteringar till 216,1 mkr (43,3), varav 170,2 mkr i pågående nybyggnation 
i Liseberg, Älvsjö. Varje fastighet har en egen bovärd som kan hjälpa till med 
enklare reparationer och underhåll i lägenheterna.

Under året har byggnationen av 137 nya hyreslägenheter i Älvsjö påbörjats. 
Två av totalt fem hus färdigställdes i slutet av året och är redo för inflyttning 
under det första kvartalet 2017 och de övriga tre under andra halvåret 2017. 
Dessa nya seniorlägenheter är alla byggda för att leva upp till Blomsterfon-
dens trygghetskoncept och är en viktig del i Blomsterfondens långsiktiga 
satsning att bygga fler bostäder för äldre.

Under året har Villa Svalnäs i Djursholm genomgått en yttre renovering. 
Renoveringen har genomförts i samförstånd med en antikvarie som bevakat 
att husets q-märkning följs. I slutet av året fattade styrelsen beslut att utreda 
möjligheterna att bygga seniorlägenheter i Villa Svalnäs. Byggnaden skulle 
därmed gå tillbaka till de ändamål i form av bostad som den ursprungligen 
hade. Arbetet med detta fortsätter under 2017. I samband med den pågående 
utredningen av Villa Svalnäs beslutade Blomsterfondens styrelse att flytta 
huvudkontoret till ombyggda källarlokaler på Ringvägen. Flytten av huvud-
kontoret genomfördes i början av 2017.

Under hösten har Blomsterfondens styrelse återupptagit utredningen och 
planprocessen avseende en om- och tillbyggnad på Ringvägen 99-109 
(Tjurberget 3-8) i Stockholm. Projektet kommer att innebära omfattande 
investeringar och en utvärdering av finansieringsalternativ pågår. Tanken med 
projektet är att i kombination med nödvändig renovering anpassa fastigheter-
na till dagens och morgondagens krav på seniorboende med därtill hörande 
nya funktioner, bland annat ett biståndsbedömt äldreboende, fler moderna 
seniorbostäder och lokaler.

Sociala verksamheten

Den sociala hjälpverksamheten är en uppskattad länk i Blomsterfondens 
trygghetskedja mellan seniorboende, hemtjänst och äldreomsorg. Verksam-
heten finansieras med hjälp av insamlade medel och delar av Blomsterfon-
dens medlemsavgifter. Blomsterfonden har bedrivit verksamheten sedan 
starten. 

Den sociala hjälpverksamheten erbjuder en värdinna på varje seniorboende 
som fungerar som en trygghetslänk till de äldre och anhöriga. Under året 
har fyra insamlingskampanjer genomförts riktade till medlemmar och öv-
riga givare för att skapa ökad trygghet och välbefinnande för äldre: ”Runda 
uppåt till en god sak”, ”ÄldreKollo”, ”ÄldreSupport” och ”Ingen ska behöva 
fira jul ensam”.

Värdinnorna och övriga medarbetare i den sociala verksamheten har under 
året bedrivit uppsökande verksamhet genom 720 (680)  hembesök hos 
hyresgästerna i seniorboendena. Ytterligare trygghetsåtgärder under året 
har genomförts genom 13 400 (12 300) telefonkontakter, 15 200 (15 000) 
mottagningsbesök, 710 (650) rådgivningar och 45 (55) ÄldreJour-samtal. 
ÄldreSupport har bedrivits genom 350 (220) samtal och 110 (70) mejl 
under året till/från nära och kära. Blomsterfondens ÄldreCaféer har besökts 
av 80 (110) personer under året.

Sociala verksamheten anordnade under sommaren två ÄldreKollo på Gålö 
Havsbad med boende från alla våra anläggningar. På ÄldreKollot anordna-
des olika trivselaktiviteter i samvaro med de boende som har svårt att själva 
komma ut i naturen. Blomsterfondens träningskoncept - ”ÄldrePower” 

Å R S R E D OV I S N I N G
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AB Blomstergårdar

AB Blomstergårdar ingår som helägt dotterbolag i Föreningen Blomsterfon-
den och utför RUT-tjänster. Blomstergårdar redovisar en förlust för året på 
-579 kkr (-522) där förlusten täcks av ett aktieägartillskott från moderfören-
ingen.

Resultat och ställning

Under 2016 uppvisade koncernen ett resultat om 25,4 mkr (26,3). De 
totala intäkterna uppgick till 263,5 mkr (251,5). Insamlade medel utgjorde 
7,4 mkr (13,2) och bidrag från organisationer och myndigheter 6,9 mkr 
(4,1). Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 28,9 mkr (31,6). 

Fastighetsverksamheten visade ett driftnetto på 31,1 mkr (33,1) och en 
direktavkastning på 2,0 % (2,5 %) av det expertbedömda marknadsvärdet 
av fastigheterna. Den genomsnittliga låneräntan låg under året på 1,1 % 
(1,9 %). 

Vårdverksamheten redovisade ett överskott på 8,3 mkr (8,0) och en vård-
marginal på 4,9 % (5,0 %).

- har bidragit till att ge en ökad livskvalitet i form av social samvaro, ökad 
självkänsla, bättre aptit och balans. Under 2016 har träningskonceptet 
installerats även på Ringvägen och finns därmed att tillgå på alla seniorbo-
enden. 

Den sociala verksamheten har under året vidareutvecklat de enligt ovan 
nämnda stödprojekten för äldres välbefinnande i enlighet med Blomster-
fondens ändamål. Ett nytt projekt, kollektivboendet ”ÄldreFamn” har 
också invigts under året i Lisebergsanläggningen. Kollektivboendet består 
av fem mindre lägenheter med ett gemensamt kök och vardagsrum. 

Vård och omsorg

Blomsterfonden driver äldreboende (särskilt boende) vid två egna anlägg-
ningar, Liseberg och Svalnäs, samt vid Tallgården på uppdrag av Danderyds 
kommun.   Blomsterfondens äldreboende erbjuder somatisk vård och 
demensvård. Totalt antal vårddygn har under året varit 68 822 (67 439) och 
antalet beläggningsbara vårdplatser 188,0 (188,5). Beläggningsgraden base-
rat på beläggningsbara vårdplatser var 100,0 % (98,0). 

Under året har ett antal kvalitetshöjande åtgärder genomförts på alla Bloms-
terfondens äldreboenden. Ett införande av en webbaserad läkemedelsmodul 
med syfte att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen på våra äldreboenden 
under 2017 har påbörjats. Ett nytt larmsystem har installerats vid Svalnäs 
äldreboende under året och de övriga kommer att bytas ut löpande under 
kommande år. Byte av larmsystemen är en viktig del i Blomsterfondens 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Som ytterligare ett led i att förbättra 
patientsäkerheten i vården har avancerade tekniska hjälpmedel vid förflytt-
ning köpts in till samtliga äldreboenden.

Vård- och omsorgsverksamheten har också fortsatt det pågående värde-
grundsarbetet genom återkommande utbildningar och seminarier inom 
området.

Under året har omfattande renoveringar genomförts av avdelning Ekbacken 
vid Lisebergs äldreboende i syfte att höja trivseln för de boende och förbättra 
arbetsmiljön för medarbetarna. Boende, anhöriga och medarbetare har till-
sammans varit delaktiga och engagerade i val av inredning för att på bästa sätt 
höja trivseln på avdelningen. 

På Svalnäs Gästhem har den omfattande renoveringen fortsatt under året i 
syfte att höja trivseln för de boende och förbättra arbetsmiljön. Renoveringen 
fullbordas under första kvartalet 2017.

I två av de fem nybyggda husen i Liseberg har inflyttning skett under vintern och 
våren 2017.

Medarbetare 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har vidareutvecklats genom chefsutbild-
ningar avseende arbetsgivarrollen, utvecklingssamtalet och löneprocessen, 
psykosocial och organisatorisk hälsa samt genom olika grupputvecklings-
aktiviteter. För att stärka medarbetarnas hälsa har friskvårdsbidraget höjts till 
2 000 kr/år. Alla medarbetare har erbjudits en friskvårdstimme per vecka och 
möjlighet till subventionerad massage samt återhämtningsfåtöljer.

Värdegrundsarbete har fortsatt varit ett centralt arbetsområde för hela organi-
sationen under 2016. Under året har fokuserats på att levandegöra Bloms-
terfondens värdeord i det dagliga arbetet i form av introduktionsutbildning 
för nyanställda, bemötandeseminarier och löpande handledning/vägledning 
inom vård och omsorg. 

Medelantalet anställda i föreningen har varit 299 (273), löner och ersättning-
ar har uppgått till 106,3 mkr (99,5). Kortidssjukfrånvaron upp till 14 dagar 
för 2016 var 2,1 % (2,4 %) och den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,3 % 
(6,6 %). Under året har 44 (26) personer avslutat sin anställning, vilket 
motsvarar 16,4 % (9,0 %) i personalomsättning. 

Väsentliga händelser och framtida utveckling

•  Byggnation och inflyttning av 137 lägenheter vid Liseberg, Älvsjö. De två 
första husen var inflyttningsklara första kvartalet 2017. De återstående tre 
husen beräknas vara inflyttningsklara under kvartal 3 och 4, 2017.

•  Ombyggnation och inflyttning i nya lägenheter på Svalnäs äldreboende har 
slutförts under första kvartalet 2017.

•  Ett inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad på Ringvägen beräknas 
kunna fattas under 2017. 

•  Ett nytt projekt, kollektivboendet ”ÄldreFamn”, har invigts under året för 
äldre med socialt ömmande skäl. 

•  I slutet av 2016 beslutade styrelsen att utreda möjligheterna att bygga 
seniorlägenheter i Villa Svalnäs och i samband med detta beslutades att flytta 
Blomsterfondens huvudkontor till ombyggda källarlokaler på Ringvägen.
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Belopp vid årets ingång        15 000                         203 316   1 805 26 327   246 448    
Överföringar av föregående års resultat                                  26 327    -26 327   
Årets resultat     25 452      25 452  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           229 643   1 805                               25 452                    271 900   
   

Kapital-
behållning

Balanserat
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Årets
resultat Totalt

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen 

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital  
Årets resultat   
 kr 

 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
I ny räkning överförs       
 kr 

 231 030 799
    25   330    681  
 256 361 480

 

 256  361 480  
 256 361 480

 2016                              2015   2014 2013    
Nettoomsättning 238                                226   217 206    
Resultat efter finansiella poster 25                                  26   14 43    
Balansomslutning 781                                559   525 517    
Rörelsemarginal % 11,0                               12,5   9,3 20,3    
Avkastning på eget kapital % 9,4                               10,7   6,4 21,0     
Soliditet % 34,8                               44,1   41,9 40,2     
Medelantalet anställda 301                                277   258 261    

Översikt koncern (mkr)

Moderföreningens förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång        15 000                         203 076   1 805 26 150   246 031    
Överföringar av föregående års resultat                                  26 150    -26 150    
Årets resultat     25 331      25 331  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           229 226   1 805 25 331                   271 362   
   

Kapital-
behållning

Balanserat
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Årets
resultat Totalt

Koncernens förändring av eget kapital

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltade stiftelser

• Antalet stiftelser som bildats i syfte att stödja Blomsterfondens verksamhet är 15 (15). Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick 
under året till 510 kkr (550). Den totala förmögenheten i stiftelserna vid årets utgång var 13,4 mkr (13,4) och under året beviljade anslag 
uppgick till 441 kkr (164). Beviljade anslag har delats ut i enlighet med varje stiftelses ändamål.
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Belopp vid årets ingång        15 000                         203 316   1 805 26 327   246 448    
Överföringar av föregående års resultat                                  26 327    -26 327   
Årets resultat     25 452      25 452  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           229 643   1 805                               25 452                    271 900   
   

    Not  2016  2015
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2   238 366  226 036
Medlemsavgifter      10 470  7 766
Gåvor    3  7 424  13 209
Bidrag    4  6 855  4 144
Övriga intäkter    5  366  344
Summa verksamhetens intäkter     263 481  251 499

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader    6, 7  - 64 912  - 61 366
Personalkostnader    8  -153 634  -143 762
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   10, 11  -15 969  -14 808
Summa verksamhetens kostnader     -234 515  -219 936

Verksamhetsresultat      28 966  31 563

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar   12  309  19
Räntekostnader och liknande resultatposter  13  -3 823  -5 255
Summa resultat från finansiella investeringar    -3 514  -5 236

Resultat efter finansiella poster     25 452  26 327

Årets resultat      25 452   26 327

    Not 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark    10 504 620 485 447
Inventarier    11 7 038 7 769
Pågående nyanläggningar    14 214 672 29 927
Summa anläggningstillgångar    726  330 523 143

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter     298 177
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar     25 031 22 603
Fordringar hos förvaltade stiftelser    525 1 623
Övriga kortfristiga fordringar     462 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 2 981 3 419
     28 999 27 969

Koncernens resultaträkning (kkr)

Koncernens balansräkning (kkr)

 2016                              2015   2014 2013    
Nettoomsättning 238                                226   217 206    
Resultat efter finansiella poster 25                                  26   14 43    
Balansomslutning 781                                559   525 517    
Rörelsemarginal % 11,0                               12,5   9,3 20,3    
Avkastning på eget kapital % 9,4                               10,7   6,4 21,0     
Soliditet % 34,8                               44,1   41,9 40,2     
Medelantalet anställda 301                                277   258 261    

Belopp vid årets ingång        15 000                         203 076   1 805 26 150   246 031    
Överföringar av föregående års resultat                                  26 150    -26 150    
Årets resultat     25 331      25 331  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           229 226   1 805 25 331                   271 362   
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    Not 2016-12-31 2015-12-31

Kortfristiga placeringar      
Kortfristiga placeringar    16 - 876

Kassa och bank    17 25 119 6 613

Summa omsättningstillgångar    54 416 35 635
Summa tillgångar     780 746 558 778

Eget kapital och skulder

Eget kapital    
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning     15 000 15 000
Fritt eget kapital
Balanserat kapital     229 643 203 316
Ändamålsbestämda medel    18 1 805 1 805
Årets resultat     25 452 26 327
Summa eget kapital     271 900 246 448

Långfristiga skulder    19

Skulder till kreditinstitut     438 904 262 104

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut    19 4 361 4 522
Leverantörsskulder     40 981 20 667
Övriga kortfristiga skulder    20 5 911 6 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21 18 689 18 162
     69 942 50 226

Summa eget kapital och skulder    780 746 558 778

 

Koncernens balansräkning (kkr)

    Not 2016 2015
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   28 966 31 563
Avskrivningar     15 969 14 808
Resultat försäljning kortfristiga placeringar   281 2
Erhållen utdelning och ränta     29 18
Erlagd ränta    13 -3 822 -5 255
     41 423 41 136
 

 Ökning/minskning av varulager    -121 17
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -984 - 2 362
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar   876 15
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    19 829 12 835
Kassaflöde från den löpande verksamheten   61 023 51 641 

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)
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Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - 219 157 - 45 079
Kassaflöde från investeringsverksamheten   - 219 157 - 45 079
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -4 360 -5 295
Upptagande av lån     181 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   176 640 - 5 295

Årets kassaflöde     18 506 1 267
Likvida medel vid årets början    6 613 5 346
Likvida medel vid årets slut     25 119 6 613

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)

    Not 2016 2015
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2 237 597 225 272
Medlemsavgifter     10 470 7 766
Gåvor    3 7 424 13 209
Bidrag    4 6 855 4 145
Övriga intäkter    5 367 344
Summa verksamhetens intäkter    262 713 250 736

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader    6, 7 -64 661 -61 383
Personalkostnader    8 -152 571 -142 504
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  10, 11 -15 936 -14 763
Summa verksamhetens kostnader    -233 168 -218 650
Verksamhetsresultat     29 545 32 086

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag    -700 -700
Resultat från värdepapper och fordringar   12 309 19
Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -3 823 -5 255
Summa resultat från finansiella investeringar   -4 214 -5 936

Resultat efter finansiella poster    25 331 26 150

Årets resultat     25 331 26 150

Moderföreningens resultaträkning (kkr)
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    Not 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag    9 - -

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark    10, 22 504 620 485 447
Inventarier    11 6 938 7 660
Pågående nyanläggningar    14 214 672 29 927
Summa anläggningstillgångar    726 230 523 034
Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter     297 177

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     24 845 22 411
Fordringar hos förvaltade stiftelser    525 1 623
Fordringar hos dotterbolag     2 -
Övriga kortfristiga fordringar     414 279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 2 963 3 412

     28 749 27 725
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar    16 - 876

Kassa och bank    17 25 021 6 456

Summa omsättningstillgångar    54 067 35 234
Summa tillgångar     780 297 558 268

Eget kapital och skulder
Eget kapital    
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning     15 000 15 000

Fritt eget kapital    

Balanserat kapital     229 226 203 076
Ändamålsbestämda medel    18 1 805 1 805
Årets resultat     25 331 26 150
Summa eget kapital     271 362 246 031

Långfristiga skulder    19

Skulder till kreditinstitut     438 904  262 104
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    Not 2016 2015
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   29 545 32 086
Avskrivningar     15 936 14 763
Nedskrivning andelar dotterbolag    -700 -700
 Resultat försäljning kortfristiga placeringar   281               2 
Erhållen utdelning och ränta     28 17
Erlagd ränta    13 -3 822 -5 255
     41 268 40 913
Ökning/minskning varulager     -121 17
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -959 -2 273
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar   876 15
Ökning/minskning  kortfristiga skulder    19 993 12 921
Kassaflöde från den löpande verksamheten   61 057 51 593

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -219 132 - 45 079
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -219 132 - 45 079

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     - 4 360 - 5 295
Upptagande av lån     181 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   176 640 -5 295

Årets kassaflöde     18 565 1 219
Likvida medel vid årets början    6 456 5 237
Likvida medel vid årets slut     25 021 6 456

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)

    Not 2016-12-31 2015 -12-31
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    19 4 361 4 522
Leverantörsskulder     40 957 20 620
Skulder till dotterbolag     228 217
Övriga kortfristiga skulder    20 5 836 6 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21 18 649 18 046
     70 031 50 133
Summa eget kapital och skulder    780 297 558 268
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Noter (kkr) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen, Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning för Ideella föreningar (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredo-
visning. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderför-
eningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.
Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att 
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde 
som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den 
del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas.
Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är ge-
nomförd. Gåvor i form av kontanter redovisas normalt enligt kontantprincipen 
och gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet 
vid gåvotillfället. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från vård- och omsorgsverksamheten 
inom äldreboende och hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder
Övriga intäkter avser i huvudsak vidarefakturering av kostnader för bland annat 
praktikanter och utbildningar.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen. 
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett 
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet 
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att åter-
betala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. 
Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåva
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor 
i form av skänkta föremål som föreningen avser att sälja vidare, redovisas 
intäkten vid försäljningen. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgång. Gåvor värderas enligt huvud-
regeln till verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla 
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfyllts.Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex administration) 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som föreningen 
fått eller kommer att få.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav som allmännyttig organi-
sation har uppfylls enligt skattelagstiftningen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO-
metoden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvär-
det enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Behov av nedskrivning för verklig 
inkurans beaktas i samband med upprättande av årsbokslut.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-
lerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras 
till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggnings-
tillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång 
som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara 
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje kompo-
nents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.Tillkommande utgifter som avser 
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den 
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaff-
ningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader.

Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjande-
period enligt nedanstående förteckning:

Avskrivningstider

Markanläggningar  50 år

Byggnader

Stomme  100 år

Tak  25–50 år

Fasad  50 år

Inre ytskikt  20–50 år

Inredning bygg  25–50 år

Installationer  10–100 år  
    
Byggnadsinventarier  10–25 år 

Maskiner och inventarier  10 år 

Datorer  3 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. När föreningen belastas av kostna-
der för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter 
av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.
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Noter (kkr)

Not 2 Nettoomsättningens fördelning  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015

Äldreboende 135 966  129 344 135 966    129 344
Hyror 69 466  68 247 69 466      68 247
Hemtjänst 31 778  26 993 31 778      26 993
Övriga intäkter 1 155  1 452 386            688   
Summa 238 365  226 036 237 596    225 272 

Not 3 Insamlade medel  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015    

Gåvor från allmänheten redovisade i resultaträkningen 
Donationer och gåvor 1 881  2 175 1 881    2 181 
Testamenten 5 542  11 028 5 542    11 028 
Summa 7 423  13 203 7 423    13 209 

Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade belopp) 
Gåvor -  10 -    10
Annonser 231  114 231    114
Överblivna basarföremål 21  25 21    25 
Summa 252  149 252    149

Ideella insatser
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna har under året varit i samband med föreningens basarverksamhet. Därutöver har också 
insatser från volontärer inom äldreomsorgen utförts. Antal utförda timmar uppskattas till totalt 9 350 timmar.

Not 4 Bidrag  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Bidrag från organisationer och myndigheter
Ruth och Rickard Julins stiftelse 1 227  109 1 227    109
Hedlunds stiftelse 258  142 258    142
Alzheimerfonden 74  37 74    37
Maya och Bertil Falcks stiftelse -  30 -    30
Statliga bidrag 4 851  3 279 4 851    3 279
Danderyds kommun 124  - 124    -
Arbetsmarknadsbidrag 322  547 322    547
Summa 6 856  4 144 6 856    4 144

Not 5 Övriga intäkter  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Basarintäkter 250  260 250    260
Annonsintäkter 117  84 117    84
Summa 367  344 367    344

Not 6 Ersättning till revisorerna  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Revision
PwC 313  387 288    359
Allegretto revision 21  21 21    21
Summa 334  408 309    380  

Not 7  Operationella leasingavtal
  Koncernen         Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Uppgifter som leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 6 127  5 574 6 127    5 574 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 8 808  9 435 8 808    9 435  
 14 935  15 009 14 935    15 009

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 189  5 379 6 189    5 350 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier. 
Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på tre år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med 
möjlighet till utköp.
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Not 8 Personal
  Koncernen    Moderföreningen
 2016   2015 2016    2015
Medelantalet anställda
Kvinnor 249   226 247    222 
Män 52   51 52    51
Totalt 301   277 299    273 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1 547   1 490 1 547    1 490 
Löner och ersättningar till styrelsen 327   361 327    361 
Löner och ersättningar till övriga anställda 105 212   98 550 104 307    97 645  
Delsumma 107 086   100 401 106 181    99 496 
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 35 734   32 528 35 467    32 245  
Pensionskostnader för verkställande direktören 509   528 509    528 
Pensionskostnader för övriga anställda 8 086   7 562 8 051    7 495  
Övriga personalkostnader 2 392   2 743 2 360    2 740  
Totalt 153 807   143 762 152 568    142 504 
 
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 322   547 322    547

För VD i Blomsterfonden och koncernen har avtal träffats, varigenom VD har rätt till avgångsvederlag om 24 månadslöner med samordning vid uppsägning från föreningens sida. Vid uppsägning från VD:s 
sida skall uppsägningslönen uppgå till sex månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmån genom ITP-planens tjänstepensionslösning samt en premiebaserad tilläggspension om 84 tkr per år. 

Styrelseledamöter  Koncernen         Moderföreningen
Antal på balansdagen 2016   2015 2016    2015
Kvinnor 3   2 3    2
Män 4   6 4    6
Totalt 7   8 7    8

Sjukfrånvaro     2016    2015 
Total sjukfrånvaro %     7,3    6,6 
- varav korttidssjukfrånvaro * %     2,1    2,4 

* Med korttidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under högst 14 dagar. 

                                                                                      Moderföreningen

Noter (kkr) 

  Koncernen         Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Uppgifter som leasegivare
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 8 373  8 165 8 373    8 165 
Under perioden intäktsförda leasingavgifter 69 047  67 464 69 047    67 464  
 
Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med en månads uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade 
uppsägningstider om nio månader. 

Moderföreningen

Not 9 Andelar i dotterföretag
     2016-12-31    2015-12-31 
Ingående anskaffningsvärden     15 681    14 981 
Lämnat aktieägartillskott     700    700  
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     16 381    15 681 
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar      -15 681    -14 981
Årets förändringar      
-Nedskrivningar     -700    -700  
Utgående ackumulerade nedskrivningar     -16 381    -15 681  
 
Utgående restvärde enligt plan     0    0 
 

 Antal aktier   Andel Nom. värde  kr    Bokfört värde 
AB Blomstergårdar -  org.nr: 556023-4238. Säte: Danderyds kommun 4 000   100%                 100    0

Not 10 Byggnader och mark
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31   2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 589 275   568 906 589 275    568 906
Årets investeringar 29 009   20 278 29 009    20 278
Omföring från pågående nyanläggningar 2 430   91 2 430     91
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 620 714   589 275 620 714    589 275

Ingående avskrivningar -103 828   -91 807 -103 828    -91 807
Årets avskrivningar -12 267   -12 021 -12 267    -12 021
Utgående ackumulerade avskrivningar -116 095   -103 828 -116 095    -103 828

Utgående restvärde enligt plan 504 619   485 447 504 619    485 447
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Noter (kkr)

                                                                                      Moderföreningen

Not 11 Maskiner och inventarier
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31   2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 43 073   42 359 41 873    40 192 
Inköp 2 972   1 681 2 947    1 681  
Utrangering -   - 966 -    -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 045   43 074 44 820    41 873 
  
Ingående avskrivningar -35 305   -33 484 -34 213    -31 471  
Utrangering -   966 -    -
Årets avskrivningar -3 702   -2 787 -3 669    -2 742  
Utgående ackumulerade avskrivningar -39 007   -35 305 -37 882    -34 213

Utgående restvärde enligt plan 7 038   7 769 6 938    7 660 

Not 14 Pågående nyanläggningar
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31 
Ingående anskaffningskostnader 29 927  6 897 29 927    6 897
Under året nedlagda kostnader 187 468  23 683 187 468    23 683
Under året färdigställda tillgångar byggnader -2 430  -91 -2 430    -91
Under året färdigställda tillgångar övrigt -293  -562 -293    -562
Utgående redovisat värde 214 672  29 927 214 672    29 927 

Not 12 Resultat från värdepapper och fordringar
  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015  
Utdelningar 28  17 28    17
Realisationsresultat vid försäljning 281  2 281    2
Summa 309  19 309    19

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderföreningen
 2016  2015 2016    2015
Räntekostnader 3 819  5 250 3 819    5 250
Övriga finansiella kostnader 3  5 3    5
Summa 3 822  5 255 3 822    5 255 

 
Not 16 Kortfristiga placeringar
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31 
Noterade aktier och andra andelar 
Bokfört värde -  876 -                  876
Marknadsvärde -  1 326 -    1 326

Not 17 Checkräkningskredit
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000  10 000 10 000    10 000 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Förutbetald tomträttsavgäld 457  459 457    459
Förutbetald datakommunikation -  8 -    8
Förutbetalda försäkringspremier 330  496 317    496 
Förutbetalda leasingavgifter -  96 -    96
Förutbetalda avtalskostnader IT 1 269  1 400 1 269    1 401  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 926  960 920    952 
Summa 2 982  3 419 2 963    3 412 

Not 18 Ändamålsbestämda medel
    
       

Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond          25    25    
Folke Bernadottes fond           25    25
Carl och Matilda Blomqvists fond           11    11
Fru Hulda Ljungströms fond           35    35  
Linnea och Carl Rydéns fond för personalen           55    55       
Carl Henrik Nygrens dödsbo                                                    1 154    1 154
Sven-Erik Petersons kompetensfond          500    500
Summa                                                                                                                                                                                                   1 805      1 805

2015-12-31 2016-12-31
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Not 19 Räntebärande skulder
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 438 904  262 104 438 904    262 104 
Summa 438 904  262 104 438 904    262 104

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 361  4 522 4 361    4 522
Summa räntebärande skulder 443 265  266 626 443 265    266 626

Förfallotider
Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

    Noter (kkr)

Not 20 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
    2016    2015
Ingående balans    1 112    571  
Erhållet under året    1 917    2 620
Återbetalt under året    -568    -
I anspråktaget under året    -2 461    -2 079 
Summa utgående balans    -    1 112 
Specifikation av utgående balans    
Privaträttsliga bidrag till verksamheten    -    220
Offentliga bidrag till verksamheten    -    892
Summa    -    1 112

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Upplupna räntekostnader 60  104 60    104
Upplupna löner 2 763  2 918 2 731    2 871 
Upplupna semesterlöner 4 262  3 835 4 233    3 788
Upplupna sociala avgifter 2 546  2 323 2 595    2 354  
Förutbetalda hyror 5 981  5 737 5 981    5 737 
Förutbetalda intäkter -  294 -    294
Övriga poster 3 077  2 951 3 050    2 897
Summa 18 689  18 162 18 650    18 045 

Not 24 Ställda säkerheter
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 482 679  301 561 482 679    301 561 
Summa ställda säkerheter 482 679  301 561 482 679    301 561

Not 22 Förvaltningsfastigheter
    2016    2015
Redovisat värde     718 776    514 923 
Verkligt värde    1 484 853    1 290 000

Samtliga av föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.

I februari 2015 gjordes en extern värdering av fastigheterna för bedömning av deras verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, 
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Marknadsvärdet per 2016-12-31 är baserat på den värdering som gjordes i februari 
2015 med tillägg av under år 2015 och år 2016 gjorda investeringar.

Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde. 

Not 23 Eventualförpliktelser
  Koncernen    Moderföreningen
 2016-12-31  2015-12-31 2016-12-31    2015-12-31
Utfästelse av hyresrätter 81  170 81    170
Summa eventualförpliktelser 81  170 81    170
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Noter (kkr) Stiftelser/Revisionsberättelse

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 maj 2017

Danderyd den 9 maj 2017
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Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Eva Stein
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Föreningen Blomsterfonden för 
år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderföreningens och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2016 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra infor-
mationen består av separat avgivet dokument benämnt 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVIS-
NING 2016 (men innefattar inte den formella årsredo-
visningen, koncernredovisningen och vår revisionsberät-
telse avseende dessa).
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Revisionsberättelse

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt in-
hämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseen-
det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening och kon-
cern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
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Stockholm den 18 maj 2017

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor  

Revisionsberättelse

redovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra ut-
talanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Föreningen 
Blomsterfonden för år 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar 
styrelseledamöterna och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens resultat. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-
nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Eva Stein 
Auktoriserad revisor
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Eva Samuelsson, ledamot - invald 2012. 

Född 1949. Lärare och skolledare. Olika 
chefsjobb inom Stockholms stad. Tidigare 
äldreborgarråd och biträdande borgarråd samt 
regeringens samordnare om kommunalisering 
av hemsjukvården liksom särskild utredare 
om bostäder för äldre. Har ett antal olika 
styrelseuppdrag. 

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma: 

Bo Haslum, ledamot - invald 2013. 

Född 1953. Advokat. Landahl Advokatbyrå 
AB. Arbetar huvudsakligen med fastighetsrela-
terad juridik. Tidigare verksam på Fastighetsä-
garna Stockholm, Bostadsdomstolen och Svea 
hovrätt. 

Per Nordenson, suppleant - invald 2007. 

Född 1959. Advokat. Bred affärsjuridisk bak-
grund med mångårig erfarenhet av svenska och 
internationella förvärv och tvister. Advokatfir-
man Cederquist i Stockholm 1991-2004. 
Advokatfirman Frie, Stockholm, 1989-1991. 
Nordenson Advokatbyrå 2004. Föreläsare i 
processrätt vid Stockholms universitet och 
VJS, 2007–2013.

Utsedda av Advokatsamfundet:

Lennart Francke, ordförande - invald 2009.

Född 1950. Civilekonom. Tidigare koncern-
kreditchef och CFO i Handelsbanken. Head 
of Group Finance i Swedbank, rådgivare till 
internationella konsultfirman Oliver Wyman 
samt styrelseledamot i SBAB. Styrelseordföran-
de i Sparinstitutens Pensionskassa och ledamot i 
Centrum för Näringslivshistoria. 

Björn Lind, ledamot - vice ordförande, 
invald 2009. 

Född 1960. Civilekonom. Har hela sitt yrkes-
liv arbetat med fond- och kapitalförvaltning. 
Sedan 2011 fondförvaltare på AMF Fonder. 
Tidigare  VD och förvaltningsansvarig för 
Arbor Asset Management AB (dotterbolag till 
Brummer & Partners) samt olika befattningar 
inom SEB. 

Carl-Gustav Ståhlberg, suppleant  
invald 2009.   

Född 1951. Civilingenjör. 1976-1996, olika 
chefsbefattningar i byggentreprenadföretag. 
1996-2008, VD och huvudägare i Byggmästar-
gruppen. Från och med 2008 egen verksamhet 
i Holdingbolag. 2002 invald i Murmestare 
Embetet. 

Meg Tiveus, suppleant - invald 2010. 
Född 1943, egen konsultverksamhet, 
styrelseproffs. Lång erfarenhet av ett flertal 
styrelseuppdrag, exempelvis Billerud, Cloetta, 
Swedish Match, Boss media och World Lottery 
Association. VD för AB Svenska Spel mellan 
1997-2004. 

Gunnar Berglund , ledamot  - invald 2013.

Född 1960. Leg läkare. Specialist i allmän-
medicin. Distriktsläkare Älvsjö Vårdcentral, 
Stockholm. Vice ordförande i Stockholms 
Läkarförening. Sektionsordförande i SLSO’s 
Läkarförening. 

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Anders Wennlund, suppleant - invald 2014.

Född 1948. Leg läkare. Specialist i geriatrik, 
endokrinologi och medicin. Överläkare vid 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
Disputerat på en avhandling om Hyperthy-
reos (”giftstruma”) och sedan 1985 docent i 
medicin vid Karolinska Institutet. Tidigare 
styrelseuppdrag inom Stockholms och Karo-
linskas läkarföreningar.

S T Y R E L S E

Blomsterfondens styrelse fotograferad i Ringvägens ÄldrePower-gym:                     Anders Wennlund, Elisabeth Stenberg (sittande), Ewa Samuelsson, Carl-Gustav Ståhlberg, 
Ingegerd Thorngren (sittande), Meg Tiveus, Monica Ulfhielm, Björn Lind, Per Nordenson, Bo Haslum (sittande), Lennart Francke (sittande), Gunnar Berglund, Eva Malmfors.
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Monica Ulfhielm, ledamot - invald 2016.

Född 1942. Pol.mag. från Uppsala Universitet 
1967. Har haft ledande befattningar i både 
privat och offentlig sektor, bl.a VD Sveriges 
Elleverantörer, departementsråd på Arbets-
marknadsdepartementet, Sjukhusdirektör KS. 
Är ordförande i SPF Seniorerna Stockholms-
distriktet. 

Ingegerd Thorngren, suppleant - invald 2016.  

Född 1943. Utbildad bergsingenjör vid 
KTH 1966. Hos IBM inom utbildning och 
systemstöd både i Sverige och utomlands. Flera 
politiska uppdrag inom Nacka kommun, bl.a. 
som ordförande i äldrenämnden. Ordförande 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden

 Utsedda av SPF Seniorerna

Eva Malmfors, ledamot - invald 2014.

Född 1951 . Diakon. Sedan 1978 tjänstgjort  i 
Stockholms Stift i olika församlingar. Verksam 
i Nacka församling.

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Elisabeth Stenberg, suppleant - invald 2016.
(t.o.m. 2015.12.09 Helena Hagert)

Född 1953. Vigd diakon 1985. Har över 30 
års erfarenhet från idéburen vård och omsorg 
genom olika uppdrag inom Stockholms 
Stadsmission, Ersta diakoni och Stiftelsen 
Unga Kvinnors Värn med specialintresse för 
den idéburna organisationens särart. 
Verksam i Danderyds församling. 

Ulf Thörnevik, VD sedan 2007. 

Civilekonom . Var mellan åren 2002 och 2007 
VD för personal- och privatägda Bromma-
geriatriken AB och har också erfarenhet som 
chef och ledare från Stockholms läns landsting, 
Södertälje kommun och Stockholms stad.

Christel Jansson,
insamlings- och kommunikationschef.

Christel har en bakgrund som sjuksköterska 
och kvalitets- och utvecklingschef inom 
vården. Hon har genomgått Berghs utbildning 
till certifierad Fundraiser i samarbete med FRII 
och har arbetat inom den ideella sektorn samt 
med vårdforskning i bl.a. Hong Kong.

Lisa Holmquist, fastighetschef.

Lisa Holmquist är civilingenjör och har de 
senaste åren jobbat med förvaltning och fastig-
hetsutveckling. Hon har många års erfarenhet 
som fastighetskonsult inom värdering samt 
investeringsrådgivning. 

L E D N I N G

Christel Haglund, 
vård- och omsorgschef, stf VD.

Christel är utbildad sjuksköterska med erfaren-
het som chef och ledare inom Stockholms läns 
landsting och privat verksamhet. Kommer 
senast från Ersta Diakoni. Christel har även 
flera års erfarenhet som projektchef och IT-chef 
inom vården.

Erika Björk, ekonomichef. 

Erika är civilekonom med lång erfarenhet från 
olika branscher inom och utanför Sverige. De 
senaste befattningarna har varit som ekonomi-
chef för ett europeiskt handelsföretag och inom 
broadcasting. Hon har ett förflutet från rese- 
och hotellbranschen.

Mariana Laxén-Payró, personalchef. 

Mariana har en bakgrund som nationalekonom 
och statsvetare. Hon var under åren 2007 – 
2011 HR Business Partner på Telia Sonera och 
har också lång erfarenhet som chef och ledare 
inom Teliakoncernen i olika roller bl.a. som 
VD för Infonet Svenska AB. Har även arbetet 
med forskning kring organisationsfrågor.

Stående: Ulf Thörnevik, Mariana Laxén-Payró. Sittande: Christel Haglund, Christel Jansson, Lisa Holmquist, Erika Björk.



Vill du stödja Blomsterfondens verksamhet för ett starkt, friskt och innehållsrikt liv efter sextio, 

betala in en gåva på vårt 90-konto PG 90 25 30-5 eller swisha direkt till 9025305.  

Vill du bli medlem i Blomsterfonden, anmäl dig direkt på vår hemsida www.blomsterfonden.se. 

S TÖ D  VÅ RT  A R B E T E  F Ö R  Ä L D R E

Adress: Box 110 91, 100 61  Stockholm    Besöksadress: Ringvägen 105  Stockholm
Telefon: 08-555 94 500      E-post: info@blomsterfonden.se Hemsida: www.blomsterfonden.se


