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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden

ALMA Tema: Kultur
Nummer 1 • Mars 2014
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Färjestads BK, Charlotte Kalla 
och jag!

Den här utgåvan av Alma är ett temanummer om ”Kultur”. 

En övervägande stor del av våra medlemmar är intresserade av just kultur av skiftande slag, vilket vår stora 
medlemsenkät under fjolåret lärde oss.

Ett trevligt och lätt ämne att skriva en ledare om, tänkte jag, tills jag knäppte på datorn och ställde mig frågan: 
Vad är kultur?

Upp slogs en dammlucka och ut forsade ett universum som förvandlade mig till en barkbåt i Niagarafallet. Jag 
tumlade runt, runt, runt tills jag fick huvudet över ytan och skrek ut en ny fråga: Vad är inte kultur?

Så ja, det blev lite lugnare. Det här ska nog gå bra, bara jag får lite arbetsro.

Läser man tidningar och tittar på TV framställs kultur oftast i former av klassisk musik, teater och konst i sam-
manhang och miljöer med god mat, fina viner och minglande upplysta människor som söker högre värden i livet. 

Det kvalitativa, humanistiska kulturbegreppet handlar just om konstnärligt orienterad andlig odling i populär 
mening, men tänker man lite längre inser man att kulturen finns i allt vi gör och företar oss.

Det samhällsvetenskapliga sättet att se på kultur är ett mycket bredare spektra som innehåller många olika 
aspekter och definitioner på socialt överförda levandemönster hos olika grupper av människor. Sverige är idag ett 
mångkulturellt samhälle med olika mönster i bagaget från alla håll och kanter i världen.

Jag har funderat mycket i de här banorna och hur vi ska kunna utnyttja all inneboende styrka som ligger i detta 
och använda oss av i Blomsterfondens verksamhet.

Vi vet att upplyftande kulturupplevelser, som kanske bryter ensamheten eller förändrar invanda mönster och 
attityder, ger nya perspektiv och tillför intressanta sociala sammanhang där tillfällen till samvaro, glädje och 
gemenskap ger en stor effekt på både den fysiska och mentala hälsan. Därför är det vår plikt att ta tillvara alla 
de möjligheter som vi som jobbar i verksamheten och vår personliga bakgrund tillhandahåller oss. Vad har vi att 
tillföra rent kulturellt utöver det som vår arbetsuppgift formellt innehåller? Vi behöver söka och hitta effektiva 
former att kanalisera detta i vår vardag.

Vi arbetar också ständigt och hårt med att hitta nya externa samarbetspartners inom kultursektorn, som kan 
ge våra medlemmar närhet till olika evenemang till rabatterade och överkomliga priser. Vårt samarbete med 
Berwaldhallen är ett exempel, men ytterligare fler är på väg in. På sikt ska vi skapa ett så brett utbud att det täcker 
in de flestas syn på vad som är bra kultur.

Till sist. Många påstår att idrott inte är kultur. 

Därför vill jag bara slå fast att ett Färjestads BK på gott spelhumör är en kulturupplevelse utöver det vanliga och 
att, såhär i OS-tider, se Charlotte Kalla komma ur sista kurvan in mot målrakan för att i en rasande spurtstrid ge 
Sverige guldmedaljen i stafetten är inte bara kultur. 

Det är konst. Stor konst! 
    
  

Ulf Thörnevik 
  

ULFS UNDRINGAR

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar. 
Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig rätten att 
redigera i insänt material samt att publicera materialet elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
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Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi erbjuder 
seniorboende, med en omfattande social 
verksamhet som stöd. 

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi ca 32 000 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande
Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till  hem                               
och vård åt äldre. 

Ulf Thörnevik 

är verkställande direktör i 
Blomsterfonden, sedan 2007, 
och har det yttersta operativa 
ansvaret för föreningens 
verksamhet.

För den som är ute efter kultur-
upplevelser i sommar vill
Ulf slå ett slag för sitt hjärtas 
Värmland.

– Packa in familjen eller 
vännerna i bilen, åk västerut 
och gör ett strövtåg i min 
barndoms hembygd, säger Ulf, 
där finns så mycket att titta på 
och uppleva.

Ulf, som förövrigt växte upp 
på samma gata i Karlstad 
som Nils Ferlin föddes, talar 
sig varm om Selma Lagerlöfs 
Mårbacka och Gustav Frödings 
Alsters Herrgård likaväl som om 
L.M. Ericssons födelsetrakter i 
Värmskog.

– Vik gärna ett par dagar; i 
Arvika finns Rackstamuseet där 
ni kan njuta av stor konst och 
mellan stoppen är det bara 
att trycka in en samlings-cd 
i spelaren och sjunga med 
till ”Ett litet rött paket” eller 
”Leende guldbruna ögon”. 

Lite Sven-Ingvars eller Christer 
Sjögren sätter alltid guldkant 
på tillvaron, skrattar Ulf.

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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CHRISTELSKRÖNIKA

Ett riktigt gott skratt förgyller livet både för dig själv och din omgivning

Jag har ofta fascinerats av vad humor och skratt gör med oss människor. Med barn som vuxna eller med 
människor vid svår sjukdom. Jag tänker ofta på de roliga skratt jag själv hade med min demenssjuka pappa 
innan han gick bort för några år sedan, när vi tillsammans tänkte tillbaka på situationer från när jag var liten. 

Att skratta är något vi svenskar behöver lite mer av tycker jag, det är så mycket allvar och mörker runt 
omkring oss på vintern. Jag menar, solen har ju den dåliga vanan att gå ned någon gång i oktober för att 
sedan dyka upp först framåt påsk igen. 

Själv fick jag en skrattattack med en kollega när jag läste om Ann Westins soloföreställning ”JOBBIT” 
härom veckan. Vi pratade om att det är lite tungt nu under vintermånaderna och att vi båda kände att det 
var lite ”jobbigt” ibland. I samma ögonblick fick vi båda syn på artikeln om Anns föreställning.

”Det är jobbigt att vara barn. Det är jobbigt att vara vuxen. Det är jobbigt att ha en militär till pappa. 
Speciellt när man demonstrerar mot Vietnamkriget. Det är jobbigt att vara gift. Det är jobbigt att vara 
ensamstående. Det är jobbigt att vara undersköterska. I synnerhet när man får lönen. Det är jobbigt att vara 
patient, särskilt när man haft två hjärnblödningar……..”

Vi gapskrattade så vi kiknade; men herregud det är ju precis så vi känner det, hon har gjort en föreställning 
som handlar om oss, om dig och mig!!!! ... ha ha ha haaaaaaaaaaa...

Läs mer om roliga Ann Westin på sidorna 8–11 och passa på att ta chansen och vinn biljetter till hennes 
föreställning JOBBIT. Vi från almaredaktionen kommer att vara där och rapportera och skratta med er! 

I detta nummer kan du också läsa om föreningens förslag till nya stadgar, som finns med som en extra bilaga 
i mitten av tidningen. Kom också ihåg att anmäla dig till vår föreningsstämma i maj. Där har du som är 
medlem verkligen chansen att påverka föreningens utveckling mot framtiden. 

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden likaväl 
som chefredaktör för Alma.

Ett gott skratt förlänger 
livet och Christel tycker vi 
ska  passa på och skratta 
riktigt mycket nu när både 
ljuset och fågelkvittret är 
på väg tillbaka..

 -Att skratta är bra för det 
mesta; mot rynkor, för 
god hälsa och inte minst 
välbefinnandet i stort. En 
ordination på en rejäl dos 
skratt är vad vi svenskar 
behöver just nu!

Ett stort varmt tack till alla givare och medlemmar som bidrog till 
Blomsterfondens verksamhet under 2013!

Med er hjälp har vi bland annat kunnat möjliggöra en meningsfull 
vardag på våra seniorboenden och äldreboenden. Bland annat 
genom nytt porslin till våra äldreboenden. 

Vi ser redan glädjande effekten av vad en fin miljö med vita 
dukar och servetter betyder för exempelvis demenssjuka äldre.  
Dukningen fungerar som igenkänning från förr och detta hjälper 
personer som lider av en demenssjukdom att lättare komma igång 
att äta och njuta fullt ut av stunden och gemenskapen runt maten.

TACK till alla givare – ditt bidrag gör skillnad!

Smått&Gott

Vi har med anledning av gåvorna tackat alla givare med ett tackbrev.  Då vi fått många uppmaningar från flertalet givare om att vi inte ska 

slösa porto på tackbrev kommer vi framgent att istället tacka via Alma och vår hemsida för gåvor över 500 kronor. Detta för att på bästa sätt 

använda era bidrag till mesta möjliga nytta för våra äldre. 

Många vill inte ha tackbrev

Anna-Greta Svensson bor på Ekbackens äldreboende i Liseberg 
och tycker om när dukning och porslin är fint vid lite speciella 
tillfällen, när det ska vara lite festligt.
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Kontakten
Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag eller bara någon att prata 
med? Sätt in en annons under kontakten. 

För att skicka en annons skriver du till Blomsterfonden, Alma, Box 114, 182 
05 Djursholm eller skickar e-post till alma@blomsterfonden.se. 

Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet med 
avsändarnamnet, ex. ”Totte” i Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 
Djursholm. 

Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör (vi öppnar inga brev).

Smått&Gott

Tack Lovisa för alla dina år på Blomsterfonden! 
I slutet av januari avtackades Lovisa Sandberg, mångårig och 

uppskattad medarbetare på Blomsterfonden, med blommor, gåvor och  

kaffe med dopp av sina arbetskamrater. Det blev en trevlig men också 

lite vemodig stund på Svalnäs med tal och många skratt.

Lovisa som arbetat med information och kommunikation har också 

varit en ständig redaktionsmedlem i Alma, och du som läst tidningen 

har också läst många av hennes texter och sett hennes bilder genom 

åren.

När Lovisa nu har valt att gå vidare i livet mot nya spännande 

utmaningar, önskar vi henne lycka till i allt som dyker upp längs vägen.

Sedan 2006 är det möjligt att skänka aktieutdelning skattefritt 

till ideella organisationer. Detta görs i samband med att 

bolags-stämmorna fattar beslut om utdelning, vanligtvis i 

april och maj. 

På Blomsterfondens hemsida (www.blomsterfonden.se, under 

fliken stöd oss, klicka sedan på aktieutdelning) finns det 

aktuella blanketter att ladda ner, med Blomsterfonden som 

gåvomottagare. Vi är tacksamma för alla bidrag som kommer 

in till vår verksamhet!

Utdelning på aktierna? – skänk gärna 
skattefritt till Blomsterfonden

Stöd Blomsterfonden när du 
handlar på nätet. Det kostar 
dig inte en krona, men är till 
mycket stor hjälp för oss
Du bokar säkert resor, hotell, böcker och annat på nätet?

När du gör det framöver så kan du stödja Blomsterfonden 

utan att det kostar dig något extra, samtidigt som det betyder 

mycket för vårt sociala arbete!

Det enda du behöver göra innan ditt nätköp är att gå via 

www.godhandling.se och välja Blomsterfonden som 

organisation. Här finner du 200 välkända nätbutiker som alla 

stödjer Blomsterfonden via www.godhandling.se

Scandic hotels, Hotels.com, Expedia, Resfeber, Inkclub och 

Swedoffice är bara några exempel på nätbutiker som du kan 

välja mellan. Vid varje butik står det hur mycket pengar som 

går till Blomsterfonden vid köpet utan att det kostar en krona 

för dig!

blomsterfonden.se + godhandling.se =
Välgörenhet på köpet

Alzheimercafé under våren 2014
Nu fortsätter vi med de uppskattade Alzheimercaféerna 
under våren i samarbete med Röda Korset, Djursholm 
och Alzheimerföreningen. Glöm inte att anteckna i 
din kalender!

Datum: 6 mars, 3 april och 8 maj
Tid: Kl. 18.00–20.00

Plats: Svalnäs Allé 4 B, 
Stora Salongen

V Ä L K O M M E N !
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Blomsterfondens kända och efterlängtade vårbasar går i år 
av stapeln lördagen 26 april  mellan 10-15. Ingång sker  via 
Rödabergsgatan 1. Café utlovas och om vädret tillåter finns 
möjlighet att sitta utomhus.

Vi tar gärna emot saker och prylar 
som du skulle kunna tänka dig att skänka bort. Kontakta Röda 
bergens värdinna Monica Andersson (08-555 94 860). 

Intäkterna från basaren går tillbaka till hyresgästerna 
(genom intresseföreningen) och till Blomsterfondens insam-
lingsverksamhet. 

Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma,  att du debatterar och skriver 

till oss. Många har tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste handla om 

Blomsterfonden, om vår verksamhet, stadgar och andra interna angelägenheter, 

men så är det inte.

Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan vara 
allt från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som 
är  viktigt för dig och ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !
 

Skicka dina texter per e-post till alma@blomsterfonden.se 
eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, 
”Skriv till Alma”,  Box 114, 182 05 Djursholm. 

Vi förbehåller oss dock rätten att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.

Du som gillar vintage- och second hand-prylar och kläder. Snart är den här igen!

Vårbasaren på 
Ett gott råd: Kom i tid, det är kaos. Härligt kaos! Lördagen 26 april mellan kl. 10 och 15.

Välkommen!
PS!
Det är nästan snudd på omöjligt 
att beskriva hur läckra de är, de där 
hemgjorda frallorna vi serverar till 
världens godaste kaffetår!

Skriv till oss!

Röda bergen!

V Ä L K O M M E N !
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– Ja, livet är en besvikelse, säger 
komikern Ann Westin. Alla män-
niskor går igenom saker och man 
får ta sig fram så gott det går. Det 
finns faktiskt ingen som har varit 
lycklig varenda dag i hela sitt liv. 

Det här kanske låter om en riktig 

eländessörja. Men i själva verket är det 

utgångspunkten för en humorshow, 

som Ann Westin turnerar med i vår. 

Och kul, det lovar hon att det blir, 

trots elände, problem och besvärlig-

heter. När hon har skrivit manus har 

tårarna skvätt över tangentbordet: 

– Det är en temperaturmätare för 

mig. Skrattar jag så att jag gråter, ja då 

är det roligt. 

Namnet på showen, ”Jobbit”, är en 

ordlek med filmen ”Hobbit”, efter J R 

R Tolkiens saga om den lille hobbiten 

Bilbo, som med håriga fötter föredrar 

trygghet framför äventyr.

Trots namnet handlar showen om att 

skratta åt dagens verklighet, åt det 

TEXT: Maja Aase FOTO: Rebecca Martyn

som är ”jobbit”. Vilket är ett måste för 

att stå ut. Och för att kunna skratta 

måste man träna på att ha roligt. Det 

är inget som bara kommer av sig själv. 

Men man måste bestämma sig.

Först efter många år som under-

sköterska och mentalskötare fattade 

Ann Westin sitt beslut och blev som 

40-åring heltidshumorist. 

Det som fick henne att byta inriktning 

var en ny omgång nedskärningar inom 

vården. I ”Jobbit” bearbetar hon hur 

frustrerande det är att ”bli nedskuren”. 

Men hon är ändå inte bitter.

– Ibland kan jag känna att förändringar 
inte bara är av ondo. Det kan faktiskt 

hända att de leder till något gott. 

Lockad av en kompis sökte Ann Westin 

en stå upp-kurs på Stockholms dramatiska 

högskola med Babben Larsson och Adde 

Malmberg som lärare.

– Va? tänkte jag när jag hörde hennes idé. 

Stå ensam på scen? Nej, gud så hemskt!

Men Ann kom in och sitt nya liv 

finansierade hon med det”avgångs-

vederlag” hon tjatat till sig från vård-

cheferna, som sagt upp henne. Anns 

satsning var på riktigt.

– Det spelar ingen roll hur gammal du 

är. Har man kraft och ork är det värt att 

försöka. Jag läste precis om en 70-årig 

dam som börjat lyfta skrot, och det får 

mig att känna hopp. Det är aldrig för sent, 

och vi styr faktiskt våra liv.

Oj 
vad mycket jobbigt det finns

Oj
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TEXT: Maja Aase FOTO: Rebecca Martyn

Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige

ANN WESTIN
Ålder: 
58 år

Familj: 
dottern Camilla Isaksson

Bor: 
uppväxt i Luleå och Göteborg. 
Bor i Stockholm, ”jag har 
vunnit på bostadslotteriet, på 
80-talet fick jag en lägenhet av 
bostadsförmedlingen”

Humorfavorit som barn: 
pianisten Victor Borge, ” hela 
familjen skrattade i TV-soffan”

Hobbies: 
mitt jobb, besöka kyrkor och 
museer

Drömmer om som 
pensionär: 

”att vara aktiv och nyfiken, bo 
bra och ha det tryggt”

Aktuell: 
turnerar med första egna 
humorshowen ”Jobbit” i mars 
och april.
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– Men ingen skulle ju skratta åt det i dag. 

Det är jobbigt att vara barn. Det är 

jobbigt att vara vuxen. Det är jobbigt 

att ha en militär till pappa. Speciellt när 

man demonstrerar mot Vietnamkriget. 

Det är jobbigt att vara gift. Det är jobbigt 

att vara ensamstående. Det är jobbigt att 

vara undersköterska. I synnerhet när man 

får lönen. Det är jobbigt att vara patient, 

särskilt när man haft två hjärnblödningar. 

Det är jobbigt att vara komiker. Det är 

jobbigt att vara Gaisare. Det är jobbigt 

att vakna av sina egna snarkningar. 

Framförallt på tåget. I första klass. I den 

tysta avdelningen.

Ann vet att det är jobbigt. Hon har 

genomlevt allt detta. Men det är framför-

allt komiskt. Ann vet det också.

Ann är något längre än en hobbit, 

gemytlig, jordnära, älskar god mat och 

trädgårdar. Följ med på Ann Westins 

komiska livsvandring genom ett Sverige i 

förändring.

Ann Westin framställer livets jobbiga 
saker och situationer på ett sätt som gör 

att publiken både kommer att skratta och 

rodna av igenkänning. Den tvåfaldigt 

vinnande humordrottningen från 

Göteborg bjuder generöst på sina mest 

personliga och privata händelser under 

livet med en värme som gör att man 

önskar att showen aldrig ska ta slut.

Det här är Anns första soloföreställning 
med helt nytt material som ingen tidigare 
sett. Premiär 26 mars 2014 i Göteborg.

Men ibland inträffar saker som inte går 

att styra över: Ann Westin har ett par 

gånger fått hjärnblödningar när hon 

jobbat, en gång direkt på scen. 

– Det tog lång tid att komma tillbaka 

och jag har fått slita hårt. 

Texterna till showen har hon bland 

annat skrivit tillsammans med sin 

25-åriga dotter Camilla. Och det som 

inspirerat, det har varit allt det som Ann 

och vi andra tycker är ”jobbit”.

– Jag märker att jag fortfarande är arg på 

landstinget. Som anställd kände jag mig 

värdelös och när jag var patient undrade 

jag hur personalen orkade. Trots att jag 

vet att de jobbar ihjäl sig var de otroligt 

omtänksamma. Jag förstår inte hur de 

orkar.

Att orka skratta trots elände kräver 

alltså en ansträngning. En sådan 

ansträngning kan också verka ”jobbit”, 

men det som hjälper mot ensamhet och 

sorg är att vara aktiv. Enligt ny forskning 

är glädje den känsla som aktiverar störst 

del av kroppen. Storskrattarna känner 

igen sig, men de som har svårt att släppa 

loss och hitta något att ha roligt åt, 

måste träna.

– Försök att hitta det där lilla som är 

roligt. Det finns alltid något, säger Ann, 

som ofta skrattar med dottern.

– Framför allt när det händer saker 

som jag inte hade förväntat mig, som 

kommer som en överraskning.

Ett sätt att träna upp skrattet är att glo 

på folk tillsammans med andra. 

– Kolla in vad andra håller på med 

eller bläddra i en tidning. Då blir man 

påmind om alla konstiga saker som folk 

gör. Och då kan man samtidigt känna 

sig lite bättre själv. 

En gång när Ann underhöll i regerings-

kansliet var det en dam som kom fram 

till Ann och bekände:

– Hon hade på sig en liten dräkt och tog 

mig försiktigt på axeln och sa: ’Så här 

mycket har jag aldrig skrattat i hela mitt 

liv’. Kanske var det något som plötsligt 

bara släppte hos henne? Hur som helst 

var det fantastiskt att höra.

Att kunna skratta åt sig själv är en för-

utsättning för att ha det riktigt roligt.

– De som känner sig trygga kan se sig 

själva utifrån och bjuda på ett skratt. 

När min dotter skojar med mig skrattar 

jag så att jag tror att jag ska dö. 

Humor kan också vara plågsamt och 

att lyssna på utdragna vitsar om goa 

Göteborg är enligt Ann riktigt ”jobbit”. 

– Jag är artig och skrattar. Men ibland 

säger jag ”nej, jag orkar inte höra på 

skiten” när det blir för mycket tjat om 

Göteborg.

Och hur är det nu med humorn, var 

den verkligen bättre förr?

– Ibland när jag tittar på något som var 

jättekul på 60-talet kan jag tänka på hur 

snabbt humor utvecklas och förändras. 

Då kunde jag tycka att det var otroligt 

roligt när någon sa ”ta dig i brasan” på 

TV.  Det hade man ju aldrig hört förr. 

Ann Westin – forts. ”Skrattar jag så att jag 
gråter. Då är det roligt!
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Ta chansen och vinn två biljetter till Ann Westins 
soloföreställning den 2 april i Stockholm.

J O B B I T

Här är ni som vann en fotobok i senaste Alma

Grattis!
Magnus Lindborg , Danderyd
Linda Fagerlind, Stockholm
Barbro Lundgren, Stockholm
Kerstin Kleverud,  Gustavsberg
Gunilla Salo, Rönninge

Om du inte hade turen att vinna en fotobok ...
  ... så kan du gå direkt in på förlagets hemsida och köpa den till rabatterat pris: www.pagina.se/blomsterfonden

Allt fler vill äta vegetariskt, åtminstone någon dag i veckan. Men hur 
kommer man igång?

Oavsett i vilken utsträckning du vill äta ”grön” (men långt ifrån 
proteinfattig) kost kommer du att hitta mycket inspiration och 
matglädje i den här kokboken. Gott nog att ätas flera dagar i veckan, 
enkelt nog att svängas ihop en måndag efter jobbet.

Här finns snabba soppor, smakrika biffar, mustiga grytor och 
mumsiga gratänger. Vegetariska varianter av svenska klassiker likväl 
som läckra recept med inspiration från Indien, Thailand och andra 
länder. 
Recepten är lakto-ovo-vegetariska, vilket innebär att de ibland 
innehåller ägg och mjölkprodukter. Övriga proteiner, till exempel 
quorn, sojaprotein, linser och bönor, finns i närmsta livsmedelsbutik. 
52 gröna måndagar presenterar helt enkelt recept som gör det lätt – 
och gott – att äta vegetariskt.

Är du intresserad av vegetarisk kost? Nu kan du vinna en kokbok!

52 GRÖNA MÅNDAGAR

Var med i utlottningen av fem kokböcker . Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev: 
alma@blomsterfonden.se eller Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. Märk ditt meddelande med ”Kokbok”.  

knakelibrakPRODUKTION

www.jobbit.nu

Var med i utlottningen av tio stycken biljetter till ”Jobbit”. Varje vinnare får två biljetter var. 
Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev: alma@blomsterfonden.se 
eller Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. Märk ditt meddelande med ”Jobbit”.  
Skriv också en mening om vad just du tycker är jobbigt i livet. 



12  Blomsterfonden

Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

PRISCILLA – en riktig Broadway-musikal på Göta Lejon.

I huvudrollerna: Pernilla Wahlgren, Björn Källman och 
Mikael Tornving. Förlängt till 18 maj.

PRISCILLA bygger på den Oscarbelönade filmen med samma namn. 
Det är en upplyftande och hjärtevärmande historia om tre vänner som 
kliver ombord på en sliten gammal buss. De lämnar Sydney för att 
uppträda med sin glamourösa show ute i Australiens ödemark. Längs 
vägen upptäcker de äventyr, kärlek, vänskap och sig själva. Det blir 
deras livs resa och vi får följa med.
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RICKARD III – Shakespeare  på  Dramaten
Premiär: 27 februari 2014, Stora scenen

Han är manipulativ, mordisk och maktgalen. Men också en 
charmerande och intelligent förförare som du kommer att 
älska.
Jonas Karlsson spelar Rickard III, en av teaterhistoriens mest 
blodtörstiga skurkar, som gör allt för att bli kung över England. 
Han mördar mäktiga män och förför sedan deras fruar.
Med vackert tal, lömska planer och dödliga vapen klättrar 
han snabbt mot tronen. Och vi i publiken är hans förtrogna 
följeslagare.

Dada Masilos kritikerrosade och uppmärksammade 
version av Svansjön har turnerat över hela världen. Nu 
är det Stockholms tur. I ett land härjat av aids och där 
homosexualitet är tabu vågar hon syna samtiden, vrida och 
vända på kön, sexualitet, identitet och kultur. Prisbelönta 
koreografen Dada Masilo är känd för att ta västerländska 
klassiker och se på dem med sydafrikanska ögon. Skolad 
i klassisk balett och modern dans mixar hon in afrikansk 
dans, explosiv energi och stor humor. Det är intelligent, 
fyllt av symbolik och gester – högoktanigt!

Dada Masilo:

SVANSJÖN - Dansens Hus  
23–24 april, klockan 1900
Pris – 280 kr • student/under 26 år – 50% rabatt , 
pensionär – 25 % rabatt

Foto: Jon Hogg
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K U LT U R R E S E T I P S E T

Funderar du på att möta våren i Paris? Eller 

planerar du att avnjuta din sommarsemester 

i den franska huvudstaden?

Då måste du också pricka in en heldags-
utflykt till Versailles i din reseplan. 

Vill du verkligen känna att historiens vingar 
flaxar dig i nacken, se all underbart vacker 
konst i de fantastiska slottssalarna och, 
sist men inte minst, njuta av att flanera 
i den väldiga parken med alla konstfullt 
klippta buskar, träd och häckar likaväl som 
skulpturer och fontäner, är en dag i Versailles 
den ultimata investeringen för den som 
tycker om kulturupplevelser i en spännande 
historisk kontext.

Versailles ligger drygt en och en halv mil 
sydväst om Paris och är lätt att ta sig till. Du 
kan ta pendeltåget eller lämplig turbuss för 
en billig penning. Från tåget är det inte mer 
än fem minuters rask promenad till själva 
slottsområdet. 

I varmt och vackert väder har det också blivit 
en mer och mer populär utflykt att göra på 
cykel. Ofta kan du hyra en direkt på hotellet, 
men tillhandahåller de inte cyklar hjälper de 
säkerligen till och ordnar detta på ett smidigt 
sätt.

     ett underbart spännande sätt att komma nära historiens vingslag

Artikeln fortsätter på nästa uppslag ...

Ve r s a i l l e s
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När Alma besökte Versailles var det 
mitt i turistsäsongen och den enorma 
parkeringen framför slottsgrindarna 
var ett kaos av turistbussar och sten-
läggningen på gårdsplanen innanför 
grindarna kunde knappt skymtas på 
grund av den enorma folkmassan som 
köade för att komma in i slottet och 
trädgården. 

Väntetiden var för vår del mer än tre 
timmar i gassande solsken. Det gäller att 
var ordentligt försedd med vatten och 
kanske lite frukt för att klara av den här 
prövningen. 

Det är att rekommendera att du tar 
tidigast möjliga tåg ut för att vara på 
plats någon timme innan slottet öppnar, 
under vårt besök slog man upp dörrarna 
vid halv tio och stängde igen vid halv sex 
på kvällen. Inträdet gick på åtta euro för 
både slottet och trädgården och fem euro 
extra om man ville ha en guidad visning. 

När vi väl kom in i slottet var trängseln 
så stor och kompakt att man inte 
kan rekommendera ett besök under 
högsäsong för den som har minsta 
lilla tillstymmelse till läggning för 
att få klaustrofobiska besvär i dylika 
situationer. När man väl är inne är det 
massan som styr och det finns ingen 
återvändo. Det är lite samma känsla som 
att stå längst fram på en rockkonsert 
med femtiotusen i publiken och känna 
att man är kissnödig. Du förstår säkert 
hur jag menar.

Under vårsäsongen finns dock inga 
sådana problem och det bästa tänkbara 
är att besöka slottet på våren och 

trädgården och Marie Antoinettes lilla 
sidoslott och hennes miniatyrbondgård 
under sommarmånaderna.

Efter den relativa pärsen att ta sig 
genom slottssalarna slogs portarna 
upp till friheten och en fantastisk dag i 
den sagolikt vackra parken. Vi njöt av 
Neptunusfontänen med alla sina lustiga 
statyer och rodde ut på den vackra 
dammen för att efter ett glas vin, kex och 
ost i skuggan under en ek promenera 
vidare mot det lilla slottet, en bit från 
det stora slottet, som Marie Antoinette 
drog sig tillbaka till när hon ville vara i 
fred eller pussa lite extra på den svenske 
adelsmannen Axel von Fersen som var en 
ständig gäst vid det franska hovet.

I anknytning till detta slott finns även 
drottningens privata lilla bondgård 
där hon sysslade både med odling och 
djurhållning i liten skala. Lite som att ha 
ett dockhus, men på riktigt. Detta var 
en slags motvikt till det dekadenta liv i 
överflöd som normalt rådde i Versailles. 
Ett sätt att komma ifrån och få andas ut, 
en fristad.

För almaredaktören och hans fru blev 
det en dag som alltid kommer att finnas 
med i den finaste minnesbanken. Med 
härligt väder och konst-, arkitektur- och 
historieupplevelser utöver det vanliga.

Efter en tidig middag på en uteservering 
mitt i parken, i svalkan under träden 
samlade vi ihop och sorterade alla våra 
intryck innan vi väldigt belåtna med vår 
dag sakta promenerade till pendeltåget 
för returresan in till Paris. Efter ett byte 
till tunnelbanan var vi ganska snart 
tillbaka på vårt hotell i Montmartre för 
att planera för nya spännande upptåg 
under våra resterande dagar i Paris.

När Ludvig XIV flyttade in var det dåligt ställt 
med hygienen. Det fanns bara ett badkar 
och en toalett i hela slottet, trots att över fem 
tusen personer vistades där. 

Kanske var det därför som buskar och träd 
växte så det knakade? 

I Marie Antoinettes lilla slott fanns dock en 
toalett, speciellt designad och måttsatt efter 
den kungliga akterspegeln, kan man gissa. 

Alltför lång kö, men den som 
väntar på något gott ...

Gör gärna två besök för bästa 
möjliga behållning

Marie Antoinettes lilla bondgård 
är en riktig pärla

Marie Antoinettes egen lilla bondgård är 
en skapelse med trädgårdsland, getter, får, 
kor, grisar, ankor och gäss. I de anlagda 
miniatyrsjöarna trängs karparna sida vid 
sida. Så tätt att man nästan kan gå torrskodd, 
från ena stranden till den andra, på deras 
glänsande ryggar.

Drottningens lilla kök för uppvärmning av 
hämtmat bestod mest av en jättelik eldstad 
med plats för många kokkärl samtidigt 
samt en praktisk och stor arbetsbänk för 
beredningen av dagens måltider.
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Versailles:

Versailles är idag en stad med ca 85 000 invånare som ligger 17 kilometer sydväst om Paris. 
Redan under medeltiden låg en by på platsen, men Versailles historia som vi känner den börjar 
med att ”Solkungen” Ludvig XIV, (1638-1715) beslutar att skapa ett monument över sig själv. 

Arbetet med slottet, trädgårdarna och parken startades 1661. I femtio år övervakade kungen 
arbetet med fast hand. 

Över 35 000 människor slet i sitt anletes svett för solkungens ära och berömmelse.

Men mest av allt känner vi till Versailles från pjäser, filmer och böcker om Marie Antoinette  som 
var drottning av Frankrike och Navarra från 1774 till 1792. Hon var maka till kung Ludvig XVI. 
Marie Antoinette betraktades som en symbol för de privilegierade klassernas slöseri på folkets 
bekostnad och avrättades med giljotin under franska revolutionen, dömd för högförräderi. 
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Jag är en både ny och ung medlem i föreningen. 

Kanhända kommer jag att få glädjen att flytta in hos 

Blomsterfonden om sisådär fyrtio, fyrtiofem år om det 

vill sig väl. Om inte, så har jag åtminstone dragit några 

strån till stacken, så att andra kan ha det lite tryggt och 

trevligt på äldre dar. 

Jag passade på i våras och slank in på stämman för 

att få en bild av  föreningen. Jag kunde konstatera att 

stämmodeltagarna i de allra flesta fallen var människor 

som bor hos Blomsterfonden, varför debatten kändes 

både egennyttig och inåtvänd till att fylla  just deras 

specifika behov och välbefinnande. 

Även när det kom till stadge- och styrelsefrågan ville 

man bestämma. För egen del har jag valt att stödja 

föreningen för att den är ideell och har en styrelse som 

ser ut just som den gör. Styrelsesammansättningen får 

mig tryggt att tro att Blomsterfonden finns kvar även 

när min generation når pensionsåldern.

Rasmus Nordström, medlem:

’’ DET KÄNNS SOM OM DET 
BLIR LITE VÄL MYCKET 
NAVELLUDD I DEBATTEN

Jag är ny medlem i Blomsterfonden och har med intresse följt 

stadgedebatten i Alma. Jag tycker det har lagts alldeles för 

stort fokus på styrelsens sammansättning och för lite på den 

viktiga ändamålsparagrafen. 

Därför gläder det mig att se att det nya stadgeförslaget har 

med en utvecklad ändamålsparagraf som anger en riktning för 

hur Blomsterfonden ska verka för äldre i samhället i stort. Ser 

framemot en spännande diskussion på föreningsstämman!

Lidka Chudá, medlem:

’’ BRA MED EN UTVECKLAD OCH 
SAMTIDA ÄNDAMÅLSPARAGRAF

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomster-
fondens årliga föreningsstämma 2014. 

DATUM: Den 26 maj kl. 17.00

LOKAL: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. 
Närmaste T-station är Östermalmstorg, uppgång mot 
Östermalmstorg/Sibyllegatan.

UNDERHÅLLNING: Vi bjuder på underhållning efter avslutad 
föreningsstämma.

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på 
vår hemsida: www.blomsterfonden.se. Det går också bra 
att anmäla sig via e-post: info@blomsterfonden.se eller till 
Måniqua Lövegard på telefonnummer 08-555 94 512 senast 
den 12 maj. Vänligen uppge ditt namn och personnummer 
när du anmäler dig.

Föreningen Blomsterfonden växer år för år och har nu ca 32 000 medlemmar. Behovet av att utveckla inför framtiden och sam-

tidigt förvalta och säkra Blomsterfondens ursprungsidé har varit utgångspunkten i arbetet med att ta fram förslaget till nya 

stadgar. Efter en översyn presenterar vi nu ett förslag som baseras på våra medlemmars synpunkter. 

Kallelse till föreningsstämman och röster om     moderniseringen av Blomsterfondens stadgar

Motioner till föreningsstämman 2014
För den som är medlem och vill lämna motioner till förenings-

stämman är sista datum 31 mars enligt stadgarna. Motioner 

skickas antingen till e-post: info@blomsterfonden.se eller via post 

till Föreningen Blomsterfonden, att: Måniqua Lövegard, Box 114, 

182 05 Djursholm. Observera att du måste vara medlem i 

Blomsterfonden för att kunna lämna in motioner.

Kallelse till 
förenings-
stämman!
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Jag undrar hur Alma Hedin som klok, framåt-

strävande kvinna i början av 1900-talet 

skulle tycka om den rigiditet som tycks råda i 

styrelsen nästan 100 år senare? 

Jag tror hon skulle vilja ha förändring och 

en kunnig, vidsynt, klok kvinna, som kan 

arbeta utifrån hennes anda och intentioner 

som nästa styrelseordförande. Hon skulle 

inse hur viktig styrelsens spetskompetens 

är och hon skulle se det som en självklarhet 

att Blomsterfondens medlemmar år 2014 är 

fullt kompetenta att själva välja styrelsens 

ledamöter. 

Det är jag övertygad om.

 

 

 

Ordföranden i Blomsterfonden i Stockholm och verkställande direktör 

visar genom sitt agerande och sina skriverier i stadgefrågan att de 

struntar i oss medlemmar. Vi kör vårt eget race, tycks vara deras mantra.

Sverige av i dag är inte det Sverige där Alma Hedin startade 

Föreningen Blomsterfonden i Stockholm år 1921. Alltså för 93 år 

sedan. Vi behöver inte förmyndare i form av Domkapitlet i Stockholm, 

Sveriges Advokatsamfund, Kooperativa För-bundet och Stockholms 

Läkarförening, när ni väljer vår styrelse. Jag och många medlemmar med 

mig – kräver, att vi via en av oss vald valberedning ska välja samtliga 

(OBS samtliga) styrelseledamöter.

Styrelsens nuvarande ledarmöten – får vi utgå ifrån – har kompetens 

som krävs för att ingå i en styrelse. Det är alltså inte frågan. Vi vänder 

oss mot att den nu gällande valordningen – som ordföranden och vd 

förordar – är både otidsenlig och odemokratisk.

Jag uppmanar därför många, många medlemmar att delta i stadge-

debatten.

Karl Erik Åman, medlem:

’’ VI BEHÖVER INGA FÖRMYNDARE

Litet förvånad är jag över att Karl Erik Åman och Barbro Watz så ihärdigt kritiserar att 

Blomsterfonden har representanter för ett antal välrenommerade organisationer, väl 

förankrade i det demokratiska Sverige, i sin styrelse. Så har det alltid varit, så det är inga-

lunda något som Ulf Thörnevik och jag har hittat på. 

Karl Erik vet ju också bättre än de flesta att just några av dessa representanter visade ett 

stort engagemang och tog ett långtgående ansvar för Blomsterfondens intressen när en del ovanligt knepiga problem måste 

lösas i styrelsearbetet för några år sedan. Så kan bli fallet igen, när man minst anar det. 

 Att vi medlemmar då kan räkna med att våra egna stämmovalda styrelseledamöter kan hantera frågorna i samverkan med 

kvalificerade företrädare för Advokatsamfundet, kyrkan, läkarkåren och, som vi nu föreslår, Sveriges Pensionärsförbund är 

enligt min mening en stor trygghet för oss alla. Den demokratiska kontrollen över styrelsens arbete ligger ändå fast förankrad i 

Blomsterfondens högsta beslutande organ, föreningsstämman. Vi ses där den 26 maj.    

Lennart Francke, Blomsterfondens styrelseordförande och medlem:

’’ DEN DEMOKRATISKA KONTROLLEN LIGGER 
FAST FÖRANKRAD I FÖRENINGSSTÄMMAN

Barbro Watz, medlem och 
hyresgäst:

’’ ALMA HADE VELAT 
HA FÖRÄNDRING

Kallelse till föreningsstämman och röster om     moderniseringen av Blomsterfondens stadgar
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Blomsterfondens medlems- och givarservice ansvarar för 
frågor om medlemskap och medlemsförmåner. 

Som medlem kan du kontakta medlems- och givarservice per  
e-post: medlem@blomsterfonden.se och telefon 
08-555 94 751. Måndag–Fredag: 09.00–11.00. 

Har du frågor om våra olika seniorbostäder och vår uthyrning, 
kontakta Emelie Wikström – emelie.wikstrom@blomster-
fonden.se eller på telefon 08-555 945 27. Måndag–Fredag: 
09.00–11.00.

Vad är Blomsterfonden? 

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem 
och vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 32 000 
medlemmar runt om i Sverige och ett par hundra utomlands.

Vad gör Blomsterfonden?

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund 
genom våra fem seniorboenden med värdinnor, vår hem-
tjänstverksamhet i våra fastigheter samt tre äldreboenden. Den 
sociala hjälpverksamheten finansieras med hjälp av gåvor och 
donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Önskar du skänka en gåva till Blomsterfondens verksamhet 
och utvecklingsprojekt gör du det enklast via vår hemsida 
www.blomsterfonden.se eller genom att kontakta vår 
medlems- och givarservice via e-post; givarservice@blomster-
fonden.se

Din medlemsnytta

Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra 
gånger om året. Som medlem får du ta del av de medlems-
erbjudanden som föreningen erbjuder. 

Du är med och stödjer en verksamhet som gör stor nytta i det 
samhälle du lever i. 

M e d l e m s - o c h  g i v a r s i d a

Åsa Formo  svarar 
på dina frågor om 
medlemskap 
och förmåner.

Här får du kontakt

Bli medlem nu - ta del av Blomsterfondens 

alla förmåner! Gå in på vår hemsida 

www.blomsterfonden.se och anmäl dig 

redan idag!

Emelie Wikstöm svarar 
på frågor om vår 
uthyrning.

Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens sociala 

verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer
Ring 08-233 150 för beställning och information

Juridik 
Rabatterade priser på juridiska tjänster genom 

Beckman Juridik
Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen
Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

Skönhet  
Rabatterad klippning för medlemmar genom 

Klippoteket Prima
Ring 08-644 50 40 för tidsbokning och information

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Medlemsförmåner:

Litteratur
Rabatter på kost-, fack-, foto- och databöcker

Pagina Förlag
Gå in på www.pagina.se för böcker och information
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Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens sociala 

verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer
Ring 08-233 150 för beställning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen
Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Bertil Åkesson in memoriam
Bertil Åkesson – en mycket uppskattad blomsterfondare och 
hyresgäst på Svalnäs har gått ur tiden.  Efter ett långt liv som 
reklamtecknare och konstnär har Bertil nu lagt penslarna och 
paletten på hyllan.

Vi kommer att sakna dig Bertil.  Och vi kommer att sakna dina  fly-
hänta akvareller, oljemålningar och textilkonstverk. Sådana som 
genom åren förgyllt både framsidan på föreningens årsredivisning 
likaväl som många av våra vackra jul- och påskkort.

Bertil lever också vidare för oss genom Blomsterfondens 
minneshyllningar som pryds av hans motiv. Motiv som uppskattas 
stort av våra medlemmar, boende och personal. 

Du kan ladda ned årsredovisningen för 2013, 
med verksamhetsberättelse, på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se from den 12 maj. Eller 
beställa den via talongen nedan. 

Då vi på Blomsterfonden värnar om vår miljö 
trycker vi endast upp en liten upplaga varje år. 

Alla som anmäler sig till föreningsstämman får 
årsredovisningen hemskickad.

Fyll i kupongen och skicka efter Blomsterfondens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2013

Lägg kupongen i ett frankerat kuvert, märk detta med: Blomsterfonden, Årsredovisning 2013, Box 114, 
182 05 Djursholm och skicka det till oss så får du årsredovisningen hem i din brevlåda.

Namn: Personnummer:

Adress: Postadress:

Telefon: E-post:

Om du inte kommer på årsstämman, men önskar vår 
årsredovisning i tryckt form ber vi dig att kontakta 
oss på något av följande sätt:

• Skicka ett mejl till info@blomsterfonden.se 

• Lägg svarskortet i ett kuvert och posta det till oss.

• Ring 08-555 94 512 (Måniqua Lövegard)

Glöm ej att uppge namn, personnummer och adress.

ÅRSREDOVISNING?
Vi l l  d u  h a  vå r 
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H A R M O N I

’’
Nu råder samklang på Svalnäs

Den 22 januari avtäcktes ett nytt konstverk vid Villa Svalnäs. Skulpturen, som konstnären Carl-Gustaf Ekberg valt att 
döpa till ”Harmoni” har donerats till Blomsterfonden med bidrag av Lillan Sjöberg och Marita Voss-Lagerlund, båda 
konst- och kulturälskande blomsterfondare.

Skulpturen som är gjord i brunpatinerad brons på en sockel av diabas står nu på en noga utvald plats som kan ses från 
stora salongen och restaurangen likaväl som från trädgården. En del av den befintliga häcken har också tagits bort för 
att full möjlighet att avnjuta konsverket ska uppnås.

Skulpturen ”Harmoni” ingick redan i Carl-Gustaf Ekbergs debututställning och har under åren tillverkats i sju exemplar. I den 
kreativa processen har konstnären använt sitt äktenskap som inspiration.  ’’ Livet handlar mycket om att utvecklas självständigt, men 
också om att ha nära kontakt med varandra. Om att ge och ta, vilket den följsamma vridningen i skulpturen symboliserar.’’

Det är min önskan att skulpturen för 
all framtid skall symbolisera den goda 
relationen mellan människorna här på 
Svalnäs. Jag tycker detta ställe har alla 
förutsättningar att erbjuda harmoni 
såväl i parrelationer som mellan hyres-
gäster, personal och hyresvärd. Det 
gäller att vara lyhörda för varandra så 
kommer samklangen. Jag vill lyckönska 
Blomsterfonden till att äga denna skulptur.

Behöver 
du stöd 

i hemmet 
eller nytt 

tryggt 
boende?



 Blomsterfonden  21

H A R M O N I
Nu råder samklang på Svalnäs

Tills döden skiljer oss åt
Hustru idag. Änka imorgon. Här i livet kan all-
ting hända. Lagen bestämmer vilka som har 
rätt att ärva.
Vill du ändra på arvsordningen måste du skriva 
ett testamente. Hos oss får ni hjälp att få det 
precis som ni vill ha det.
Ring så bokar vi en tid.

Juridik
Renstiernas Gata 49   Södermalm   08-640 48 40

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

Klippoteket Prima

Damklippning

149:- 

Ta med 

annonsen när du 

besöker frisören. 

Obs! Erbjudandet 

gäller till sista 

december!

Inklusive tvätt och fön 

Permanent eller
färgning

395:- 
Inklusive tvätt och fön

Behöver 
du stöd 

i hemmet 
eller nytt 

tryggt 
boende?

Vi vet allt om dina rättigheter och ger dig 

gärna det vägledningsstöd du vill ha och 

känner att du behöver. 

Ring vår AnneLie (Svensson) eller 

Christel (Haglund) så hjälper de dig att 

reda ut begreppen och kommer med goda 

råd. Hos oss är goda råd dessutom helt 

kostnadsfria.

Välkommen att ringa! 

AnneLie:
08-555 94 808

Christel:
08-555 94 800
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OBS!

Buda och Pest – det var så huvudstaden såg 

ut från början, separerad av floden Donau. 

Väster om floden Buda och öster om floden 

Pest. 1873 slogs städerna, samt även den 

mindre staden Óbuda, ihop till en stad - 

Budapest. 

Flera byggnader och platser är märkta som 

världsarv och staden anses av många som 

Europas vackraste och en klar konkurrent 

till Paris. En annan speciell upplevelse är 

termalbaden där man samlas för att koppla av 

och njuta av stillheten i de varma källorna.

I ERBJUDANDET INGÅR:
• Flyg Arlanda – Budapest t/r  via Köpenhamn med SAS
  Busstransfer från flygplatsen till hotellet t/r
• 4 nätter på Mercure Budapest Duna Hotell *** 
• Del i dubbelrum inklusive  frukostbuffé.

Sista bokningsdag:  11 april 2014

PRIS:
Del i dubbelrum: 5 000 SEK per person  (ord. pris 6 375 SEK)
Enkelrumstillägg: 1 200 SEK för 4 nätter
Uppge kod BLOMSTER när du bokar!

Anmälningsblankett och mer information finns på vår hemsida: 

www.cetravel.se och på motstående sida. Välj själv det anmälningssätt som 

passar dig bäst.  Självklart är du välkommen att ringa, så hjälper vi till!

Följ med Blomsterfonden på en härligt 
spännande höstresa till östeuropas Paris! 
 25–29 september 2014

För bokning och mer info
ring eller mejla till CE Travel

Central Europe Travel AB
Tel: 08-441 71 98

e-post: liza.zetterberg@cetravel.se
www.cetravel.se

BUDAPEST

Detta är ett unikt erbjudande som endast gäller för Blomsterfondens medlemmar!  
Ta chansen och följ med till underbara Budapest!
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CE Travel: Att. Liza Zetterberg, Birger Jarlsgatan 71, 113 56 Stockholm, 

Telefon: 08-441 71 98 / 441 71 90 Fax:08-441 71 99, e-post: liza.zetterberg@cetravel.se 

Om inte de medföljande personernas adresser anmäls till CE Travel fakturerar vi samtliga personer på fakturan med adress 
enligt ovanstående. 

Resans totala pris är 5 000 SEK per person i delat dubbelrum på Mercure Budapest Duna Hotell (med nuvarande flygskatter 
som kan bli föremål för eventuella ändringar).

Jag vill bo i enkelrum och betalar enkelrumstillägg 1 200 SEK

Jag behöver anslutningsflyg från ………………………………………………………………… och ber CE Travel att boka in 
min anslutningsresa till/från Stockholm.

Jag vill beställa reseförsäkring för 4 dagar à 145 SEK

Jag vill beställa avbeställningsförsäkring à 300 SEK

Jag vill beställa helpension à 1 320 SEK  Jag vill beställa halvpension à 660 SEK

Anmälan är bindande då CE Travel erhållit anmälningsavgift för resa senast den 11 april 2014

Var god notera att ingen återbetalning av depositionen sker i händelse av avbeställning.

Efter att ni erhållit fakturan för resan skall betalning av resan samt eventuell försäkring göras till CE Travels BG-konto 
nr 695-1230 eller Plusgironummer 66139-7

Alternativt ger jag CE Travels tillåtelse att:
debitera mitt kreditkort …………… nr ………………………………… giltigt tom ………… CVC-kod………................................

Notera att flygskatterna kan komma att förändras till dess att biljetterna är betalda och utställda. 
Vi reserverar oss för pris- och programändringar utanför vår kontroll samt för att resan kan ställas 
in vid för få anmälningar. Vi reserverar oss för att resan kan bli utsåld då antalet platser är begränsat.

Anmälningsblankett 
till BUDAPEST-resa med Blomsterfonden 25-29 september 2014

Insändes senast den 11 april 2014 till:

Namn ..........................................................................................................................................................................................................................................

Gatuadress ...............................................................................................................................................................................................................................

Postnummer ............................................................ Postadress ........................................................................................................................................

Telefon ........................................................................ Mobiltelefon ....................................................................................................................................

e-postadress ............................................................................................................................................................................................................................

Jag anmäler följande person/er ........................................................................................................................................................................................

Jag önskar dela dubbelrum med ......................................................................................................................................................................................

CE Travel   Birger Jarlsgatan 71   113 56 Stockholm   Telefon: 08-441 71 90   Fax: 08-441 71 99   e-post: info@cetravel.se   
liza.zetterberg@cetravel.se    Organisationsnummer: SE 556 8258 93201   CE Travel innehar F-skattebevis
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Det här har vi kunnat göra 
med er hjälp under året!

Telefonjour under storhelgerna

Under det gångna året har vi samlat in 
en hel del till olika behov som finns inom 
verksamheten. Bland annat genom alla 
autogirogivare som med sin regelbundna 
generositet bidragit till Blomsterfondens 
sociala stödverksamhet. 

Effekten av er givmildhet är att vi kan 
fortsätta med vår uppsökande verksamhet  
inom våra boenden. Ett arbete som är 
mycket viktigt för våra seniorers trygghet 
och välbefinnande.

Äldrepower: Aktiv träning för äldre

En meningsfull jul till alla

Ett stort tack till er alla, givare och medlemmar!

NEDAN: EN SNABBRAPPORT SOM BESKRIVER EFFEKTERNA AV ERT GIVANDE
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Jamenvisst, över en halvmeter. 
Blev fiskbullar av alltihop.

BEHOV: Efterfrågan på extra trygghet till våra ensamma äldre under storhelger har ökat från år till år.  Med anledning av 
detta upprättade vi en jourtelefon att ringa för den som känner sig ensam, ledsen och bortglömd..

EFFEKT: Resultatet har varit mycket gott och telefonjouren har varit mycket uppskattad av de äldre som ringt oss.

Det är inte lätt för gamla att vara ensamma till jul,  påsk och midsommar!

Vi ville ge de äldre en chans till bra träning, gemenskap och välbefinnande!

Runt jul är aktiviteterna allra flest. Men tyvärr inte för alla!

BEHOV: I juletid ser vi ofta en ökad efterfrågan av sociala aktiviteter och hembesök för ensamma. Så också i år. 

EFFEKT: Med hjälp av bidrag från julkampanjen – Meningsfull jul – har vi kunnat erbjuda sociala aktiviteter och fler 
hembesök hos våra seniorer. Flera av våra äldre har uttryckt vilken nytta detta har gjort för dem.

BEHOV:  Vi hade en stor efterfrågan och visat behov av ökade fysiska aktiviteter samt gym på våra olika anläggningar. 
Samtidigt såg vi en ökad risk för fallskador inom våra olika boenden. Med den bakgrunden samt en kontakt med 
företaget HUR:s skonsamma träningsmaskiner startade vi Äldre Power projektet. Syftet var att förbättra fysiska hälsan 
och det mentala välbefinnande för våra äldre.

EFFEKT: Ett år senare kan vi se att resultatet av den genomförda pilotstudien bland våra demenssjuka äldre och 
seniorboende varit mycket goda.  Tanken för 2014 är att jobba vidare med träningskonceptet och utveckla detta vidare 
för att kunna gynna flera äldre inom Blomsterfonden och samhället i stort.

Det finns många sätt att förändra och 
förbättra för äldre i samhället. 
Oavsett hur du stödjer Blomsterfonden 
spelar din insats stor roll. 
Du väljer själv vilket sätt som passar 
dig  och din egen situation bäst.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa 
oss, gå in på vår hemsida eller kon-
takta vår medlems- och givar-
service per e-post: 
medlem@blomsterfonden.se 
eller telefon 08-555 94 751
 måndag till fredag mellan 
klockan 9 och 11.

BLI
 M

ED
LE

M
!

SK
ÄNK P

EN
GAR!

BLI
 VOLO

NTÄ
R!

Vil l  du också hjälpa t i l l !

NEDAN: EN SNABBRAPPORT SOM BESKRIVER EFFEKTERNA AV ERT GIVANDE
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Egentligen är det ganska enkelt: 
För att ha roligt måste man ha någon 

att umgås med. Vilket ofta är det stora 

problemet för äldre.

– Men nu för tiden går det ju att skapa 

möten även om man är ensam, tack 

vare datorerna, säger komikern och 

skådespelaren Thomas Oredsson, 67, 

som själv nått pensionsåldern, men 

inte minskat på roligheterna för det. 

– Det finns ingen gräns för när livet 

slutar att vara roligt. Det är bara 

22-åringar som tror att man dör när 

Det finns ingen naturlag som säger att man ska 
ha det skittrist bara för att man är äldre!

TEXT: MAJA AASE

Nu är det dags för                   även på Svalnäs.
Blomsterfondens eget träningskoncept har nu nått fram till nästa etapp som, efter Liseberg, är den andra av våra anlägg-

ningar som utrustas fullt ut med maskiner och program för fallförebyggande- och rehabträning för våra äldre.

Maskinerna är redan levererade och installerade på plats i vår gymlokal på Svalnäs. Nu följer en period när anmälningar tas 

in, träningstider schemaläggs och personliga träningsprogram programmeras in i datorn som styr, registrerar och för statistik 

över all träningsverksamhet som sker inom Äldrepower-projektet. 

Allt på individnivå och med största möjliga noggrannhet för att träningen ska ge den effekt vi önskar. Både vad det gäller 

kroppen och sinnet.

– När allt det inledande jobbet är gjort på bästa 

tänkbara sätt, kommer vi att ha en kick-off där 

alla är välkomna att få mer ingående informa-

tion om hur allt fungerar, berättar Christel Haglund, 

vård- och omsorgschef hos Blomsterfonden. 

Det är viktigt att våra äldre har styrka och balans 

nog att leva ett roligt och innehållsrikt liv även på 

äldre dagar. Det är därför Äldrepower blivit till och 

resultaten från Liseberg visar att detta är något vi 

ska satsa fullt ut på inom ramen av vår verksamhet.

man fyllt 43. Men vi blir bara äldre 

och äldre, och det finns ingen naturlag 

som säger att man ska ha det skittrist 

bara för att man är gammal. 

Thomas Oredsson rekommenderar att 

tvinga sig att intressera sig för det som 

yngre gillar. 

– På så sätt kan vi undvika att bygga 

upp murar mellan generationer. 

Samt att inte glömma talesättet, som 

faktiskt stämmer, hur hårt det än låter:

– Man har inte roligare än man gör si.

Ami Berg och Märta Hoffman, som båda råkat ut för jobbiga skador, har haft 
lyckan att få påbörja sin rehabilitering i de nya maskinerna under ledning av 
fysioterapeuten Viktor. – Det är väldigt praktiskt att Viktor kunnat komma till 
oss i stället för tvärtom, säger de båda träningsvilliga damerna.
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Blomsterfonden och Beckmans Juridik 
bjuder in till seminarium om testamenten

Det är frågor vi kommer att belysa under ett tvåtimmars 
seminarietillfälle speciellt arrangerat för Blomsterfondens 
medlemmar.

Blomsterfonden har bjudit in Beckman Juridik genom 
Anette Petterson för att berätta om hur du kan planera och 
bestämma vad som ska hända efter din bortgång genom att 
skriva ditt testamente. Och vad som händer i det fall det inte 
finns ett testamente?

Under seminariet finns det tid för frågor samt möjlighet att få 
enklare råd inom ämnesområdet. Du kan också då boka en egen 
tid för diskussion med Beckman Juridik till rabatterade priser som erbjuds Blomsterfondens medlemmar.

Vi bjuder på kaffe med kaka. Vänligen anmäl dig senast den 1 april via e-post: christel.jansson@blomster-
fonden.se eller sms:a till telefon: 070-208 42 51.

Datum: den 7 april

Tid: kl. 13.00–15.00

Plats: Ringvägen 107, n.b.  Stora Salongen

Varmt välkomna!

Christel Jansson Anette Petterson
Blomsterfonden Beckman Juridik

Behöver man skriva ett testamente?
Vad händer om du inte gör någonting?

Anette Pettersson och Anna Ek, Almas speciella 
juristkrönikör, från Beckmans Juridik under ett 

av sina besök hos Blomsterfonden.
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FRÅGA JURISTEN

Anna Ek från Beckmans juridik svarar på dina frågor. Har du något 
du går och funderar över skriv till oss på Alma. Märk ditt brev med ” 
Fråga juristen”. 

Vår e-postadress och postadress hittar du i redaktionsrutan i början 
av tidningen..

Hej Alma!

Jag är pensionär med små tillgångar, ensamstående 
och jag har skrivit mitt eget testamente. Jag vet 
precis hur mina tillgångar ska fördelas och som jag 
förstått finns det inget som hindrar mig att skriva 
hur jag vill ha det. 

Däremot har jag inte riktigt förstått det där med 
vittnena. Varför är det förbjudet för personal på vissa 
vårdinrättningar att bevittna testamenten och det 
går bra om vittnena är gifta.

Undrar Anna-Stina

Hej Anna-Stina!

Det var bra att du tog upp det här med bevittning av 
testamenten. 

Varför det är förbjudet för en del personal på 
vårdinrättningar att bevittna testamenten kan jag 
bara spekulera i . Men det är ju inte bara testators 
(den som upprättar testamentet) namnteckning 
vittnena bevittnar utan även att testator är vid sina 
sinnens fulla bruk, att testator inte blivit utsatt för 
något tvång utan att det är testators egen fria vilja. 

Den vanligaste grunden för ogiltigförklaring av 
testamenten är faktiskt att bevittningen inte gått 
rätt till. De två vittnena måste vara gemensamt 
närvarande när testator undertecknar testamentet 
och vittnena får inte vara nära släkt eller gifta 
med testator eller testamentstagare, däremot får 
vittnena vara gifta med varandra.

Om testator vill skänka till en organisation genom 
testamente kan personalen anses jäviga.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Den 4 februari 2014 var det öppet hus på Körsbärsvägen för alla 
hyresgäster. Intresseföreningen hade bjudit  in till årsmöte. Almaredaktion 
var på plats i den trevliga salongen, bjöds på kaffe med dopp och minglade 
runt, kände in stämningen och frågade runt bland alla glada hyresgäster 
om hur de trivs med att bo på Körsbärsvägen. 

Trevligt när Körsbärs-
vägen höll öppet hus

Måndagsträffen –
ursprungligen “Södra Blom-
stergårdars Syförening” håller 
årsmöte under gemytligt trev-
liga former på Ringvägen. 
Det är en vana man har haft i 
över 80 år nu. 
De glatt skålande hyresgäster-
na på bilden heter Gudrun 
Strandh och Maud Ortman.

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!

Pia Björklund:

– Jag har bott på Körs-
bärsvägen i fem år. Jag 
hamnade här av en ren 

tillfällighet men jag trivs 
väldigt, väldigt bra.

Maud Vestin:

– Jag trivs mycket bra här 
på Blomsterfonden.

Ingvar och Gerd Lind:

– Vi har bott här i fyra år och är väldigt 
nöjda med både läget och människorna. 

Att bo här är som att tillhöra en 
enda stor härlig familj.
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Beställ på vår hemsida: www.blomsterfonden.nu/påskkort/ eller via e-post till medlem@blomsterfonden.se ange namn, adress, 
postnummer och postort eller fyll i beställningen och skicka till: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Blomsterfonden tackar dig för ditt stöd!

Köp påskkorten från Blomsterfonden 
så är du med och stödjer vårt arbete  
för hem och vård åt äldre!

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Jag vill gärna beställa Blomsterfondens påskkort och samtidigt stödja Blomsterfondens arbetet för äldre.

Antal  Förpackning med 3 st av varje motiv, 6 st - Pris: 60 kr per förpackning

Antal  Förpackning med 6 st av varje motiv, 12 st - Pris: 100 kr per förpackning

Kom ihåg att beställa i god tid så att dina kort hinner iväg till påsken. Kostnad för porto tillkommer.
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 3/2013
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Margareta Ohlsson,Östersund
Marianne Joélius, Stockholm
Barbra Skansfelt, Stockholm

Barbro Hogbrant, Tumba

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 1/2014
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 1/2014  ska vara oss tillhanda senast den  1.4. 2014. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Vad är bra kultur för 
just dig  ?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNIN

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Gunnar Sand
–  Att resa till fjärran länder och 
möta andra människor och inte 
minst djur. I morgon åker jag till 
Indien för att hoppeligen få se 
tigrar i sin naturliga miljö.

Denise Östholm
–  Boken är oslagbar. En sådan här 
mörk vinter är det skönt att bara 
sjunka ned i soffan och läsa    .

 Den här krönikan är författad av Katarina Nordström, medlem i Blomsterfonden
Katarina Nordström bor i Vasastan och hennes föräldrar bor på Röda Berget i Blomsterfonden.
Katarina har studerat historia, idéhistoria och konstvetenskap vid Stockholms Universitet och dessutom läst till 
journalist vid Poppius Journalistskola. Hon gillar att ta långa promenader med sin westie Elvira. 

Tomas Carlsten
– Jag vill slå ett slag för internet-
kulturen, alltid lättillgänglig. 
Mångfald i ständig utveckling 
 och helt utan landsgränser.

Mamma gillade mest att läsa om Kajsa Kavat
Böcker. För mig är det något av det roligaste som 
finns. Jag har alltid läst mycket och lärde mig det 
tidigt. Dessutom läste mina föräldrar ofta högt 
för mig och min syster. Pappa brukade läsa innan 
jag skulle gå till skolan och på kvällen förstås. Vår 
gemensamma favorit är Pelle Svanslös. 

På helgerna kröp jag ner till mamma och väckte 
henne vid femtiden på morgonen och tyckte att 
hon skulle läsa, vilket hon gjorde medan syrran 
och pappa glatt sov vidare i tre fyra timmar. Jag 
ville helst höra Emil i Lönneberga eller Lotta på 
Bråkmakargatan. Mamma brukade truga sig till 
att få läsa Kajsa Kavat. Ni vet hon som hjälpte sin 
mormor med allt julstök när mormor hade brutit 
benet. Kanske hoppades mamma att jag skulle bli lik 
henne men nej jag inspirerades mycket mer av Emil 
och Lotta. Jag undrar fortfarande om min fäbless för 
att klippa i halsringningen på mina tröjor under de 
tidiga tonåren kom från Lotta. Hon klippte sönder 
en tröja för att den stacks och kliade.  

Jag tror verkligen att läsandet påverkar och utvecklar 
oss på många olika sätt vilka böcker vi än väljer. 
Tänk nöjet i att läsa faktaböcker om saker som 
intresserar en eller ännu bättre väcker ens intresse 
för nya saker, gamla klassiker, ett par dikter innan 
man släcker lampan på kvällen eller en deckare 
eller en så kallad måbra-bok för lite förströelse. 
Man får veta hur människor tänker och känner och 
förhoppningsvis ökar det ens förståelse för andra.

Detta intresse leder till att jag köper många böcker, 
för många tycker nog en del. Personligen anser 
jag att finns det något som man inte kan lägga 
för mycket pengar på så är det just böcker. Men 
trots detta har biblioteken varit en viktig del i mitt 
läsande. Jag kommer ihåg när jag som liten var 
hemma från skolan och låg förkyld i sängen och 
min storasyster kom hem med en trave böcker som 
hon hade lånat åt mig. Jag var jättenyfiken och hade 
längtat hela dagen. Jag minns också glädjen i att gå 
till skolbiblioteket och hur min svensklärare Eva-Lisa 
tipsade oss om olika böcker. Bland annat föreslog 
hon att jag skulle läsa Per Anders Fogelströms 
Sommaren med Monika. Jag gick ofta också till 

kommunens bibliotek för att låna, läsa och få tips på 
böcker. Detta är extra viktigt för barn som inte läser 
och där det inte finns några böcker hemma.

När Zlatans självbiografi skriven tillsammans med 
David Lagercrantz kom ut så skrevs det om många 
barn som aldrig läste annars men nu läste de. Om 
detta får dessa barn att bli nyfikna på fler böcker har 
Zlatan gjort något otroligt viktigt. Han har öppnat 
en ny värld för dem. Zlatans bok var en av de mest 
utlånade böckerna både under 2012 och 2013 och 
dessutom finns den i en lättläst variant.

Jag är uppvuxen ute på landet och där hade vi en 
granne, tant Edit, som älskade att läsa. Hon kom 
ofta upp och lånade böcker av mamma. Hon kallade 
det för Nordströms bibliotek. Glädjande nog hör 
man nu ofta om flerfamiljshus där man har ställt 
ut en bokhylla och grannarna kan byta böcker med 
varann. 

Jag har en vän som låg länge på sjukhus och hon 
tillbringade då mycket tid på dess bibliotek. Hon 
lånade så många böcker att bibliotekarien ville göra 
en intervju med henne till sjukhusets tidning. Kort 
efter att artikeln hade publicerats så lades biblioteket 
ner. Jag påminner henne ofta om det. Men även om 
vi skojar om det så är det egentligen otroligt sorgligt. 
På ett ställe där många tillbringar lång tid och inte 
kan göra särskilt mycket är det extra viktigt att det 
finns böcker. Någonstans där man kan prata med 
någon som har tid och delar ens intresse.

Även på olika typer av äldreboenden är det viktigt 
att det finns tillgång till böcker. När man börjar 
bli gammal och sjuk och kanske inte orkar gå 
på teaterföreställningen, konserten eller konst-
utställningen längre så finns fortfarande möjligheten 
att få glädjas åt läsandet.

Så genom hela livet är biblio-
teken viktiga. I skolan, på sjuk-
husen, äldreboendet och för-
stås de kommunala. Detta ger 
fler möjligheten att få njuta av 
det som så många av oss har 
upptäckt. Böcker. 


