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ALMA
Nu kanske det blir andra bullar i jul

Gör en 
riktig 
julresa på 
Skansen!

FÖLJ MED 
BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

Läs mer på sid. 14

Budapest blev ett 
härligt litet äventyr

Läs mer på sid. 24–25

Läs mer på sid. 12–13

Läs mer på sid. 7

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 • November 2014



Fyll i nedanstående uppgifter, kopiera eller klipp ut sidan, lägg den  i ett kuvert och skicka det till oss: Blomsterfonden, ”Autogirogivare”,  Box 114, 182 05 Djursholm. 
Villkor för autogiro hittar du på Blomsterfondens hemsida www.blomsterfonden.se. Du kan också bli autogirogivare direkt på hemsidan. Tack för ditt stöd!

När du ger bort ett månadsgivande i julklapp får du ett fint gåvobevis med mottagarens namn att rama in. 
Sedan är det bara att göra ett snyggt presentpaket och lägga det under granen.

Ja, jag tecknar månadsgivande via autogiro att ge bort till:  

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Underskrift

Den som står för autogiroinbetalningen ska fylla i sina egna uppgifter nedan 
och till höger.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

A U T O G I R O A N M Ä L A N

Öppna ditt hjärta i jul

Stöd vårt arbete för hem och vård åt äldre

Ge bort ett månadsgivande

Fyll i det fullständiga namnet på den du vill ge din gåva till

Ja, jag vill själv bli månadsgivare
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Davy Crockett, Fantomen och jag. 

När jag var liten reste jag mycket. Ena dagen var jag i Amerika och den andra i Kina. Jag for som en 
skottspole mellan världsdelarna, en sann globetrotter från de värmländska skogarna. 

Jag red, sida vid sida, med Davy Crockett och Jim Bowie över ändlösa prärier på min prickiga 
Appaloosa. Jag tog mig mödosamt paddlande fram på min upptäcktsresa längs slingrande 
flodtarmar in i Amazonas djungler. Jag var Fantomen, de ondas självklare överman, någonstans i 
Bengalens djupa skogar och ibland gick jag på stadens gator som en helt vanlig man. Jag slog in 
hackan i bergväggen på väg mot Mount Everests snöhöljda topp. Jag hade mod i barm och is i 
skägget. 

Eller skägg och skägg. Jag var åtta, tio år och fantiserade om att resa till fjärran länder för att träffa 
exotiska människor av alla möjliga, och omöjliga, slag. Böcker, filmer och serietidningar var min 
startbana och äventyret var min destination.

Jag har alltid tyckt om att resa. Även på riktigt. Dock sällan för att lägga mig platt på en strand och 
lapa sol. Jag är ute efter aktiviteter och det som är genuint och unikt för de platser jag kommer till. 
Jag vill träffa människor och, så långt det går, få insyn i deras vardag. Ett annat folks sätt att leva 
och förhålla sig till livet och kärleken är alltid lika intressant för mig. Jag vill ta del av kulturer och 
traditioner som berikar oss, gör oss klokare och mer bildade.

Vi som bor i Sverige är ett ständigt resande sällskap. Vi ligger i topp i världen vad det gäller 
utlandsresor. Vi är ständigt på flygande fot mot nya semestermål. Inte längre bara i Europa, utan 
runt om i hela världen. Thailand är en given favorit hos svenskarna, liksom många andra fjärran 
liggande länder, men resans längd är inte längre något hinder. Flygbolagen tävlar, med näbbar och 
klor, om vem som kan frakta oss billigast över de stora haven. Och vinnarna är vi resenärer. 

Idag är vi alltså vinnare, men på lång sikt är vi tyvärr de stora förlorarna om vi inte kan minska den 
omfattande negativa miljöpåverkan som vårt resande medför.

Svenskarna tillhör världens flitigaste resenärer, men är samtidigt också ett folk som lämnar mycket 
stora ekologiska fotspår efter sig. Utsläppen som kommer sig av våra semesterresor, när vi flyger och 
åker bil och båt, ökar växthuseffekten och det blir varmare på jorden. Och alla vet att ett par grader 
kan förändra hela vår tillvaro. 

För att vi ska kunna fortsätta åka utomlands och få ta del av andra människors egenheter, språk och 
kulturer behöver forskning och utveckling gå framåt. Nya motorer och bränslen som förminskar 
mängden utsläpp är ett måste, men det är också gemene mans ansvar att tänka efter vad som är bäst 
för naturen inför varje resa. Både till och från Konsum och tur och retur Långtbortistan.

Låt oss alla jobba för en bättre miljö och många framtida spännande resor. 

Inte bara i fantasin.

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 i 
Sverige. 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
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 550
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se

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 34  598 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.

Ulf är bra på att kombinera sina 
intressen med att resa. Är det 
inte skidresor med familjen 
till de svenska fjällen som 
skrivs in i almanackan så är det 
fotbollsresor.

Just fotbollsresorna, med 
kamratgänget, till matcher 
i  England (företrädelsevis 
med Liverpool på den ena 
planhalvan), Italien och 
Spanien är de utfärder som ger 
mer än många andra resor.

Det blir sport men också 
både gemenskap och 
kulturupplevelser under en 
sådan weekendtrip.

I december blir det dock Mallis, 
inte för fotboll utan för att fira 
Lucia i lugn och ro.

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

Ort och datum

Underskrift

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress
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Det händer mycket på 
Skansen i juletider

sidan 7

På Liljevalchs 
ska alla trivas - 
Mårten Castenfors
sidan 8–11

Budapestresan blev ett 
härligt litet äventyr

sidan 12–13

Nästa gång styr vi 
kosan mot Krakow - 
Häng med!
sidan 14

Ny webbsida för uthyr-
ning av våra senior-
bostäder
sidan 17

Uggla flyttade in på

Ringvägen

sidan 21

Så här tänker och tyck-
er våra medlemmar

sidan 22–23

Det blir kanske andra 
bullar till jul

sidan 24–25

Festligt på Liseberg 
när intresseföreningen 
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sidan 26–27
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En förening med gemenskap och glädje

Julen står snart för dörren, med mycket ljus och värme. Men årets mest firade högtid är också en tid då många 
känner sig mer ensamma än vanligt. 

Så var dock inte fallet på Blomsterfondens medlemsresa till Budapest den 25–29 september. Det var ett härligt 
gäng medlemmar från hela Sverige som samlades för ett veckoslutsäventyr i Blomsterfondens regi. Läs mer på 
sidan 12–13 om vad våra medlemmar tyckte om våra dagar i den ungerska huvudstaden.

Under storhelger är det extra viktigt att ha en sociala verksamhet som möjliggör för människor att träffas och 
umgås. Blomsterfonden är måna om att de naturliga mötesplatserna finns, som bibliotek, salonger mm. 

Har du ingen familj behöver du inte känna dig ensam utan kan få en meningsfull tillvaro utifrån dina egna 
önskemål. Blomsterfondens sociala verksamhet arbetar aktivt i jul och över nyåret med både uppsökande 
aktiviteter och jourtelefon. Och vi ser till att även de som bor på våra äldreboenden får en julklapp att öppna.

Hjälp oss arbeta för fler äldre och dess anhöriga genom en gåva till vår ”ÄldreSupport” som ger stöd och råd 
för äldrelivet. Sätt in ditt bidrag på PG 90 25 30-5, märk talongen ”Äldresupport”. Att göra något för en 
behövande medmänniska kanske är den bästa och mest meningsfulla julklapp du kan ge dig själv och andra.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om resultatet från vår medlemsundersökning och vad ni medlemmar 
tycker om Blomsterfonden och vår verksamhet för äldre. Se även årets julkort, beställ dem på sidan 29. 

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

PS. God Jul och Gott Nytt År vill jag önska alla Almas läsare!

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

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

Christel är en aktiv person 
som gillar att resa, både 
nära och fjärran.

– Huvudsaken är att upp-
leva nya saker, få nya 
intryck, träffa människor, få 
ta del av kultur annorlunda 
seder och bruk.

Blomsterfondens med-
lemsresa till Budapest bjöd 
på allt detta, allt i sällskap 
med en massa trevliga 
människor. det gör jag mer 
än gärna om.

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” . Skicka sedan 
till Blomsterfonden ”Kontakten”, Box 114, 182 05 
Djursholm. Vi vidarebefordrar då brevet till den det 
berör. Var noga med märkningen, vi vill inte gärna 
öppna ditt brev.

Kontakten

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.

Skriv till oss!
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 Blomster-
fonden, 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 pen-

nan, skriv nu till oss !

 

79-årig kvinna söker väninna
Du får gärna vara något yngre, då mina bästa 
vänner inte finns mer tyvärr.

Jag tillbringar gärna vintern i något varmare 
land, för att slippa kylan och halkan.

Det vore roligt att få sällskap på promenader, 
bio, muséer, restauranter m.m.

”Bokmal och korsordslösare”

Min dikt
När tar jag av mig glasögonen
ser jag allt mycket tydligare.

Blombladen grönska mot vinbärsbuskens skugga
insvepta i ett suddigt fladder av herrgårdsgult.
Bakom staketet finns bara insekter och igelkotten.
Grannen är bortrest med skratten.
Rester av övermogna jordgubbar
fastnar under mina skor
när jag lägger soporna i kärlet.

Igelkotten?
Han kanske talar med mig i kväll ...

Lysande dagar
Det finns dagar som är lysande
Dagar som utan vidare låter sig begås.
När du sitter i ljuskäglan
omgiven av ljus.
Oåtkomlig för längtan.

Dikterna är insända av Aino Brock i Vällingby.

Skicka in en egenskriven dikt du också. Vi ser gärna en liten 

dikthörna i Alma. 
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Smått & Gott Kulturblomman
Under tre aktiva dagar i oktober 
ställde Blomsterfonden ut 
på Seniormässan i Älvsjö. Ett 
deltagande som numera är en 
tradition och tillfälle att visa upp 
Blomsterfondens verksamhet 
för världen utanför våra egna 
anläggningar.

Strömmen av besökare till 
vår monter var konstant 
och många visade stort 
intresse för Blomsterfondens 
trygghetskoncept men också 
för vårt träningskoncept – 
”Äldrepower”. 

I montern kunde den som 
ville testa sin benstyrka i vår 
populära tävling ”Starkast just 
nu”.

Stöd de äldre.
Annonsera 

i Alma!
Skicka efter mer info och 
prislista. 
Mejla till:
magnus@kaptenmiki.se 
eller ring 070-516 92 94 
så får du veta mer om 
vad du vinner på att 
annonsera i den här 
tidningen.

– Vad roligt att vi vann. Nu känner vi oss som Pippi Långstrump och Världens starkaste man. 
Det blir något att berätta för barnbarnen. Ingrid och Håkan Hamrin, Gustavsberg.

På Ringvägen är hyresgästerna 
ett med naturen                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                              

Den här fina duvhökshonan 
fotograferades av Birgitta 
Wallin i slutet av augusti. 

Så här berättar Birgitta 
som är hyresgäst hos 
Blomsterfonden på 
Ringvägen i Stockholm.

– Hon satt på kulverttaket 
mellan Ringvägen 101 och 
103 över en och en halv  
timme och åt på en stor 
råtta.  Fågeln verkade helt 
orädd, för då jag öppnade 
fönstret för att fotografera, 
stirrade hon bara rakt på 
mig utan minsta tecken på 
att vilja ta till flykten.

HÄR ÄR VINNARNA I VÅR STYRKETÄVLING - GRATTIS!

Starkaste man på mässan var Sune Månsson

Starkaste kvinna på mässan var Mona Svanfeldt

Starkaste par på mässan var paret Hamrin

Många besökte 
Blomsterfonden under 
Seniormässan

Många passade på och vilade benen en liten stund i vår 
montersoffa. Det blir mycket stå och gå under en mässdag 
både för besökare och personal.

Blomsterfondens sjukgymnast Jannica Hägglund mätte 
benstyrkan på en aldrig sinande ström monterbesökare.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart
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Julmarknadshelger 6-7, 13-14 och 20-21 december 

På julmarknadshelgerna slår bodarna upp sina luckor, pepparkakor och lussebullar 
bakas i bageriet, hantverkarna öppnar sina verkstäder, dansen runt granen börjar 
och julpysslet är snart i full gång.

Jular från förr i hus och gårdar 
Se hur man firade jul förr med dukade julbord i Delsbogården, Oktorpsgården och 
Statarlängan. I Posthuset står julkaffet framdukat och granen är pyntad. Lärarfamiljen 
i  Väla skola har klätt granen och här bakas det också pepparkakor. 
29 november – 6 januari, vardagar 10.00 – 15.00,  helger kl 11.00 – 16.00.

Folkmusik i hus och gårdar 
Skansens spelmän skapar julstämning i Älvrosgården, Moragården, Delsbogården och 
Folkets Hus under julmarknadshelgerna kl 11.00 – 13.00 och 14.00 – 16.00.

Sägner i juletid 
I Back Mats stuga på Moragården berättas sägner och berättelser vid den öppna brasan. 
Julmarknadshelger kl 10.00 – 16.00. 

Julmusik 
Gudstjänst Seglora kyrka söndag 7, 14 och 21 december kl 11.00. Adventskonsert Seglora 
kyrka söndag 7, 14 och 21 december kl 13.00 och 14.30. Adventsmusik med julpsalmer 
framförda på psalmodikon i Missionshuset söndag 7, 14 och 21 december kl 15.00.

Jul på vardagar 
Julpyssel och ljusstöpning i Skogens hus alla dagar kl 10.00 – 15.00.  Jular från förr i hus och 
gårdar alla dagar kl 10.00 – 15.00.  Julbak i skollärarens kök i Väla skola. 9 – 14 december, 
vardagar kl 11.00 – 15.00 och helg kl 10.00 – 16.00 . Julbak i Järnhandlarbostaden . 
16 – 21 december, vardagar kl 11.00 – 15.00 och helg kl 10.00 – 16.00. 

Lucia 
Lucia firas den 13 och 14 december med Luciatåg i 20-talets Ordenshuset Brofästet. 
Luciakonsert i Seglora kyrka och firande från 50-talet på Högloftet. Skansens Lucia 
med följe sjunger traditionella Luciasånger på Sollidenscenen kl 16.00 – 17.00  den 
13 – 14 december. 

Isen brinner 
Under Luciahelgen kan man ta del av isskulptering, sång och musik med eldinslag med 
Teater Slàva. 13 – 14 december kl 10.00 – 16.00.

Julafton 
Koppla av med en promenad på ett julstilla Skansen. Lill-Skansen och Skansenbutiken 
är  öppna kl 1.00 – 14.00. Gubbhyllan dukar upp julfika och sopplunch kl 10.00 – 15.00. 
Lappugglorna får mat kl 12.30 och sälarna äter julströmming kl 13.00. I Seglora blir det 
julbön kl 13.00 och Skansen-Akvariet har öppet kl 10.00 – 15.00.

Julotta 
300 marschaller lyser upp vägen till Seglora kyrka på juldagens morgon då det hålls 
traditionsenlig julotta kl 07.00. Senare på juldagen blir det julmusik i Seglora kyrka kl 14.00. 

Nyårsafton 
Fira nyåret med tolvslaget på Skansen!  31 december kl. 23.10 – 00.10.

Julavslutning 
Den 6 januari tar julen slut på Skansen med en hejdundrande julavslutning på 
Bollnästorget  kl 12.00 – 15.00.

Ta med barnbarnen och gå på Skansen. Där händer det 
mycket i juletider. Både för gammal och ung.
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TRIVAS

HÖGT I TAK

INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

PÅ
LILJEVALCHS

SKA ALLA

HÄR ÄR 

TEXT: Maja Aase FOTO: Mats LiliequistMårten Castenfors är en rolig och smart 
chef för stockholmarnas egen konsthall, 
Liljevalchs på Djurgården. Smart? Ja, han 
satsar på höga besökssiffror genom humor 
och kvalitet.

– Hos oss är det inga gränser och högt 
i tak, säger Mårten Castenfors. Det ska 
inte kännas snobbigt utan Liljevalchs 
ska vara en arena där alla trivs. Både 
konstnärer och stockholmare.

Fram till den 6 januari 2015 visar 
Liljevalchs en hyllad utställning med 
måleri av Vera Nilsson (1988-1979). 
Det är snart 40 år sedan så mycket 
av hennes konst visades på en och 
samma gång och Dagens Nyheter 
jublar: ”Magnetiskt måleri som lyfter” 
och ”Vera Nilssons målningar är 
helt fantastiska: hennes egensinniga 
teknik och semirealistiska stil är djupt 
fascinerande”. 

– Hon är absolut en av de främsta i 
svenskt konstliv under 1900-talet och 
det här är ett konstnärskap som man 
måste se, säger Mårten Castenfors. Vera 
Nilsson är helt avgörande till exempel 
för konstnärer som Lena Cronqvist och 
Karin Mamma Andersson. 

– Ändå är Vera Nilsson inte så där 
superkänd. Hon är lite mörkare än 
Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald, 
och visar en annan existentiell botten 
än många andra. Då kan folk bli lite 
rädda och tycka att det är läskigt. Men 
Vera Nilsson är aldrig elegant utan hon 
vill berätta om livet.

Särskilt uppskattade bland konstälskare 
är Vera Nilssons målningar av dottern 
Catharina Nilsson, kallad Ginga, 
i dag över 90 år gammal. Dagens 
Nyheter skriver om den ensamstående 
mamman Veras bilder av sin dotter, att 
”porträtten är fulla av kärlek och liv, 
utan att gulla eller försköna.” 



 Blomsterfonden  9

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

Mårten Castenfors
Ålder: 
55 år

Bakgrund:
Konstkritiker på Göteborgs-
Posten och Svenska Dagbladet

Gör i dag:
Hyllad chef för stockholmarnas 
egen konsthall, Liljevalchs på 
Djurgården

LILJEVALCHS
SKA ALLA
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Vårsalongen, som drar i gång den 30 
januari 2015. 

Mårten Castenfors har sedan han 
tillträdde som konsthallschef 2008 lyckats 
få fler och fler besökare att ta sig till 
Vårsalongen:

– När jag tog över hade vi 20 000 
besökare, men nu senaste var det 79 000 
som kom. Det är all time high! Vi hoppas 
naturligtvis på att 2015 års Vårsalong 
kommer att knäcka rekordet.

En av förklaringarna till succén är 
juryn, som givetvis Mårten Castenfors 
chefar över, och naturligtvis med 
stockholmarnas bästa i ständig åtanke. 
Sammansättningen av juryn är inte bara 
viktig – den är avgörande. 

– En dålig jury kan göra att vi tappar 
mellan 10 000 och 20 000 besökare. Då 
har juryn inte förstått vad Vårsalongen 
är för något, att det inte är ”balla 
utställningen”. Vårsalongen ska vara 
generöst och trevligt och ett smörgåsbord 
av konstens möjligheter av i dag.

Den perfekta locka-massor-av-besökare-
juryn måste vara lite galen, väldigt 
kunnig men samtidigt våghalsig och 
inte intresserad av prestige- eller trend-
knaseri. Till årets Vårsalong har 2 300 
konstintresserade medborgare sökt sig, 
med som mest fem verk vardera – vilket 
kort och gott kan sägas vara en hel del 
konst.

– Jurymedlemmarna sitter på rad och 
väljer tills det finns 150 deltagare kvar, 
säger Mårten Castenfors. Genom åren har 
juryn nästan aldrig bråkat utan vi brukar 
vara rätt överens. Men jag är förstås chef. 

Ett annat inslag i Mårtens Castenfors 
arbete är ansvaret för huvudstadens 
offentliga konst, kallat ”Stockholm 
konst”. Det handlar alltså om den 
offentliga gestaltning (som skulpturer) 
som stockholmarna ser på gator och torg, 
på väg till och från jobbet, mataffären, 

– Ja, jag tycker att de är enastående bra, 
säger entusiasten Mårten Castenfors 
lite extra entusiastiskt. Det är första 
gången i världshistorien som man ser 
ett barn på ett barns villkor. Bilderna är 
inte förskönande utan barnet är skildrat 
i sin egen värld, helt utan poser. Carl 
Larsson är motsatsen till det här, hans 
barnskildringar är ofta lite förljugna och 
idylliserande. Vera Nilsson ser i stället 
barnet och är absolut närvarande, där 
Carl Larsson distanserar sig.

Så där kan han säga, Mårten Casten-
fors, och det låter ändå inte särskilt 
konstigt eller elakt (även om Carl 
Larssons vänner ilsknat till av gnället 
på nationalfavoriten med de folkkära 
bilderna och miljöerna från Lilla 
Hyttnäs i Sundborn). 

Tvärtom har han en förmåga att tala i 
medierna om konst och leda personalen 
och arbetet på Liljevalchs med så 
mycket värme och eftertanke att han 
i år nominerats till utmärkelsen Årets 
offentliga chef, med motiveringen: 
”Mårten Castenfors har med hjärta, 
passion och en tro om allas lika 
värde tillgängliggjort konsten och 
kulturen för så många fler. Mårten är 
inspirerande och låter sina medarbetare 
utvecklas och växa genom frihet under 
ansvar. Han är empatisk, tydlig och 
tillåtande och lyckas tända gnistan i 
personalgruppen.”

– Min ledningsfilosofi är att sparka 
uppåt och slicka neråt och det älskar 
personalen, säger Mårten Castenfors, 
med sin ironiskt färgade ödmjukhet.

Efter den pågående utställningen 
med Vera Nilssons måleri är det dags 
för antagligen årets mest älskade och 
populära konstjippo i hela Stockholm: 

sjukhuset eller helt enkelt under 
promenaden med hunden. 

Mårten Castenfors offentliga favoriter 
är förstås flera, men han tipsar särskilt 
om Charlotte Gyllenhammars lilla 
bronsflicka i Farsta, Berit Lindfeldts 
bronshuvud i Skarpnäck och Jan 
Håfströms uppmärksammade och 
sju meter höga Mr. Walker (alltså 
seriefiguren Fantomens alter ego), 
som sedan i höstas står på ett tidigare 
bortglömt betongtorg, ett hundskall 
från Centralstationen.

Att göra utflykter till skulpturer runt 
om i staden är ett sätt att lära sig lite 
mer om sin egen stad, och på www.
stockholmkonst.se finns uppgifter på 
vad som finns var.

Drömmen för en folkligt inriktad 
konsthallschef borde förstås vara att alla 
stockholmare ska ha åkt till Djurgården 
och kollat in Liljevalchs konsthall innan 
de dör. Men Mårten Castenfors är 
realist: 

– Jag är naiv nog att tro att vårt sätt 
med låga trösklar kan få folk att våga 
sig hit. Vi jobbar konsekvent för att 
det ska vara lätt att öppna Liljevalchs 
stora portar. Men man måste som sagt 
vara realist och tyvärr är det framför allt 
svårt att få hit besökare från ytterstaden. 

Liljevalchs konsthall ska genomgå en 
påkostad ombyggnad och snart, år 
2016, fyller Liljevalchs konsthall 100 
år. Än har Mårten Castenfors mycket 
kvar att göra på jobbet, men om ett 
par år är det tid för ett annat liv, ett liv 
i avskildhet, tystnad och med mycket 
potatis.

– Då ska jag bli ett surkart och låsa 
dörren och odla potatis. Det är min 
stora passion. Just nu är jag särskilt 
förtjust i en sort, som är insmugglad 
i lönndom från Teneriffa. Vansinnigt 
god! Den ska jag se till att odla med 
framgång.
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Passa  på!  Två  fö r  samma p r i s  som en!
Liljevalchs konsthall och Mårten Casten-
fors välkomnar särskilt Blomsterfondens 
medlemmar till den hyllade utställningen 
med Vera Nilssons måleri. 

Utställningen pågår till den 6 januari 
2015. Visa det här numret av tidningen 
Alma i Liljevalchs reception och gå två 
besökare, till samma pris som en. 

Missa inte chansen att se verkligt bra 
måleri, enligt Dagens Nyheter ”djupt 
fascinerande” med porträtt ”fulla av kärlek 
och liv”. 

618 000 svenskar reste till Turkiet förra året. Antalet svenska turister har därmed 
ökat sex år i rad. En av Englands bästa rese- och matjournalister avslöjar här, 
tillsammans med Jamie Olivers egen fotograf, det turkiska kökets innersta 
hemligheter.

Den här boken kommer att ta andan ur dig. En kokbok med över 100 
inspirerande recept. En närgången skildring av ett färgstarkt Istanbul som 
öppnar alla dina sinnen. Allt fångat genom Andy Harris magiska kameralins. 
Här får du syn på det turkiska kökets själ och hjärta.

Recepten är anpassade så att du kan få tag på alla 
råvaror även i Sverige.

Här är ni som vann en glutenbok i senaste Alma

Grattis!
Annika Cheney, Bromma
Inger Rudhage Hultman, Stockholm
Inger Dahlström, Sollentuna
Ulla Ekedahl, Stockholm
Thomas Grundsten, Stockholm

Gör en spännande matresa till Mellanöstern. 
Börja med att vinna den här boken!

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

Var med i utlottningen av fem  böcker . 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 ”Ät Istanbul”.  

Enbart för Blomsterfondens 
medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 
hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.
Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden

Mer information om öppettider, se www.liljevalchs.se 
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Den 25 september bar det iväg till 
Budapest på Blomsterfondens medlems-
resa i samarbete med CE-travel. 

Förväntansfulla medlemmar samlades på Ar-
landa tidigt på morgonen där vår reseledare 
Liza från CE-travel och Christel Jansson från 
Blomsterfonden mötte upp. Tillsammans var 
vi tjugo deltagare med på resan i åldrarna 47 
till 84 år. 

Våra förväntningar uppfylldes med råge, redan 
den första dagen förde med sig en mängd olika 
aktiviteter. Vi gav oss till exempel ut på en 
mycket intressant rundtur i Budapest, vi 
bekantade oss med varandra under välkomst-
träffen och samlades till en mycket trevlig 
välkomstmiddag mot kvällningen.. 

Vi var många medlemmar som framför allt 
uppskattade Budapests fantastiska kulturutbud, 
vackra arkitektur och inte minst möjligheterna 
till shopping till rimliga priser. 

Överlag var resedeltagarna mycket nöjda och 
det framkom med stor tydlighet att många 
gärna vill följa med på fler äventyr. Intresset 
var speciellt stort för resor till storstäder  som 
erbjuder kulturupplevelser, god mat och 
sevärdheter. 

Här kommer några beskrivande citat från våra 
resenärer om resan:

– Trevlig resebyrå, bra upplägg och bra pris

– Arrangemanget var jättebra, rese-ledaren 
var ju toppen

– Välordnat.  Bra att det var representanter 
på plats både från Blomsterfonden och 
resebyrån. Bra hotell med sköna sängar, 
trevliga medresenärer

– Resan fungerade bra, men hotellet var ok, 
inte mer. Rummet var väldigt trångt

– Resan, hotellet, reseledare och 
Blomsterfondens representant var smått 
fantastiska

– Bra pris och trevlig stad

Flera medlemmar träffade nya vänner under 
resan vilket var extra kul. En stor majoritet av 
deltagarna önskar att Blomsterfonden även i 
fortsättningen ordnar fler medlemsresor till 
storstäder som exempelvis Prag, Krakow, Wien, 
Berlin och London.

Det allra bästa med resan tyckte våra 
medlemmar var: 

– Första dagen med rundresan och det 
jättefina  vädret

B U DA P E S T
M e d l e m s r e s a

TEXT: Christel Jansson

Saluhallen är ett under av matglädje. De ungerska läckerheterna är vackert skyltade i stånd efter stånd.
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– Att representanter från Blomsterfonden 
och resebyrån reste med och alltid fanns till 
hands för hjälp och frågor. Och att platserna 
på flyget var förbokade

– Termalbad och guidade turen”

– Att vi kom iväg och att någon annan 
planerade resan

– Den goda stämningen på resan samt 
gemenskapen och ett mycket intressant 
resmål

– Första dagen var intensiv men jättetrevlig 
med rundresa och välkomstträff/middag

– Termalbaden och Saluhallens fantastiska 
utbud, mycket gott i många olika stånd

En uppskattad utflykt var till Szecénybadet 
som är en av de största spainrättningarna i 
Europa och det första termalbadet i Pest-delen 
av den ungerska huvudstaden. Anläggningen 
byggdes redan 1913. Själva byggnaden ser ut 
som ett mindre palats och är i sig värd en resa 
till Budabest.

Szecény har femton bassänger varav tolv 
är termalbad. Det är oftast härifrån rese-
reportage visar bilder av gamla gubbar 
som sitter och spelar schack i de ångande 
utomhuspoolerna under hösten. 

Szecénybadet i Budapest är en klassiker man 
inte behöver vara någon badentusiast för att 
uppskatta. Arkitekturen, omgivningarna och 
miljön är en upplevelse i sig. 

Adress: Állatkerti krt. 11. Tel: (36-1) 363-3210. 
Ta trådbuss 72 eller Metro 2 till station ”Hösök 
tere” (hjältarnas torg), gå mot djurgården, badet 
ligger strax efter hjältarnas torg.

Mindre bra med resan tyckte våra medlemmar 
var:

– För få gemensamma träffar och akti-
viteter. Hotellet var lite för enkelt

– Svårt språk, svår valuta

– Vi saknade en del utflykter

– Att vi blev shanghaiade i taxin

– För få  gemensamma utflykter

Flertalet medlemmar lyfte fram att de 
önskade sig fler planerade aktiviter inbakade 
i paketpriset. Det är något som vi kommer 
att ta till oss när vi i framtiden planerar för 
ytterligare medlemsresor.  

Några avslutande synpunkter vi fick till oss 
från våra deltagande medlemmar var: 

– Stort tack för Blomsterfondens initiativ till 
den här resan som blev mycket lyckad för vår 
egen del

– Gärna gemensamma aktiviteter i synnerhet 
då språket var i svåraste laget. En resa per år 
är minimum. Även vi äldre vill komma ut och 
lufta på oss under ordnade förhållanden. Ett 
stort tack för denna resa!

Jag vill själv avsluta med ett stort tack till er 
alla som deltog på denna medlemsresa. Ni var 
ett härligt gäng och jag hoppas jag får träffa er 
igen på våra framtida resor.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Hela gänget samlat under den första dagens stora rundtur i  den ungerska huvudstaden. I bakgrunden ser man 
floden Donau, med de många broarna, som delar staden i Buda och Pest.

Vår reseledare Liza Zetterberg och den lokala guiden 
Rita Horváth.

Många broar förbinder Buda med Pest. Den här gröna är en av de allra vackraste.
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Res till Krakow med Blomsterfonden - En perfekt julklapp till 
dig själv eller att ge bort!
Krakow är en av Europas ledande kulturstäder – hela gamla 
stadskärnan är sedan 1978 ett av UNESCO:s världsarv. 

Krakow var Polens huvudstad till och med 1596, då kung 
Sigismund flyttade huvudstaden till Warszawa. 

Krakow erbjuder ett mycket rikt kulturliv. 

Anmäl ditt intresse :
senast den 19 december 2014  till: 

Central Europe Travel 

Margareta Ejsymont, tel 08-4417190

Uppge att du tillhör Blomsterfonden  

Minst 25 deltagare krävs för att resan 

ska genomföras.

Fakta om resan:
Direktflyg med Norwegian Arlanda – Krakow t o r
Fyra nätter på Hotel Matejko i Gamla Stan inklusive 
frukostbuffé.

I programmet ingår:
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r

• Stadsrundtur med svensktalande guide,

• Trerätters välkomstmiddag på restaurang i Gamla Stan 

• Trerätters avskedsmiddag med klezmerkonsert på en      

  restaurang i den judiska stadsdelen. 

• Tur till Saltgruvan Wieliczka med en buss och en   

   svensktalande guide.

Paketpris:
per person i dubbelrum prel. 5.995 kr
(enkelrumstillägg prel. 1185 kr)

Extra program mot tillägg:

Tur till Auschwitz Museum. 355 kr

Resan är ett samarbete mellan Blomsterfonden och CE Travel. En möjlighet att sätta guldkant på livet för alla våra medlemmar. 

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

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. 08-640 48 40

HALLÅ MEDLEM!
Gå två på konsert, 

betala för en.
Tack vare vårt samarbete med Berwald-
hallen kan du som är medlem i Blomster-
fonden nu gå på vissa konserter till 
specialpris. 

Titta in under länken 
http://berwaldhallen-partner005.ebiljett.nu
Här ser du vilka konserter som ger dig 
50% rabatt.  Vänta inte, musik ger själen 
lite extrakraft så här i den mörka årstiden.

Då är vi på resa:
26–30 mars 2015.
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Mobil tandvård
Vi finns alltid nära dig! 
Det är riktigt, riktigt bra.
    
    Hjärtligt välkommen!

Specialisttandvård     •     Akuttandvård     •     Vuxentandvård     •     Barntandvård      •     Mobil tandvård

Erbjudande! 
Besök en av våra

14 kliniker i Stockholm
och få en värdecheck 

på 150 kronor att använda         
           på valfri-

                    behandling. 

08-767 08 00
www.distriktstandvarden.se

VÄ R D E C H E C K  V. I . P

150sek

Per person– på valfri behandling 

– som ny kund hos alla Distriktstandvårdens kliniker.

*Säg till innan behandlingen att du är VIP.
Upplev riktigt, riktigt 

bra tandvård!

Personligt och nära.

Alla dagar, kvällar och helger. 

Välj vilken klinik som passar bäst!

Hjärtligt välkommen!

Specialisttandvård  •  Akuttandvård  •  Vuxentandvård  •  Barntandvård   • Mobil tandvård

ReseSkaparna -  kultur- och temaresor med omtanke och kvalitet

08-94 40 40   
www.reseskaparna.se

RING FÖR VÅR NYA KATALOG 2015 - MÅNGA NYHETER
Irland rundresa 8 dgr 1/4            ERbjudANdE*:  12 150 KR  (ORD. 12 950 kr) 

Dublin & Belfast 5 dgr 13/4          ERbjudANdE*:     8 150 KR  (ORD. 8 450 kr) 

Madeira - blomfestival  7 dgr 15/4   ERbjudANdE*:  15 650 KR  (ORD.16 450 kr) 

Sicilien rundresa 8 dgr 18/4          ERbjudANdE*:  11 900 KR  (ORD.12 900 kr) 

* Boka tidigt rabatt - boka innan 15 dec och erhåll rabatter på många resor

Vi erbjuder även bridgeresor, bouleresor och vandringsresor.

AKTuELLA ERbjudANdEN -  www.reseskaparna.se/erbjudanden

Nyårsfirande på slott i Krakow
Ett annorlunda nyår på det kungliga slottet 
Niepołomice. I sällskapet av gycklare och eld-
slukare får vi uppleva ett spektakulärt nyårsfi-
rande med galamiddag samt flera utfärder med 
slottet Wavel, judiska kvarteren, Gamla stan mm 
ERbjudANdE*: 10 290 KR (ORD.10 590 kR) 28/12 - 1/1

INKL:   Flyg Arlanda - krakow t/r •  Reseledares tjänster •  Del i 
dubbelrum 4 nt med frukost på slottet •  5 måltider, flera med 
underhållning och dryck  •  Nyårskonsert • Utfärder och besök 
enligt program.  Enkelrum: + 900 kR 

Traditionell jul i dalarna
Traditionellt julfirande med julbord, spelmän 
och hantverk. Utfärder i Siljanområdet, julotta i 
Rättvik. Vår reseledare katarina diktar & kåserar.  

ERbjudANdE*: 5 750 KR (ORD.5 950 kR) 23 - 26 /12  
INKL:  Bussresa • Logi 3 nt, frukost • 7 måltider • Alla utfärder
Enkelrum: + 600 kr

jokkmokks marknad & Ishotellet
Vi låter oss smaka på mat tillagad av de goda 
lokala råvarorna samt får ett oförglömligt möte 
med Helena, renskötare och same. 

ERbjudANdE*: 8 700 KR (ORD. 9 300 kR) 3 - 6/2

INKL:  Flyg Arlanda - Norrland t/r • Bussresa • Logi med fru-
kost 2 nt (en natt Jokkmokk, en natt Kiruna) • 5 måltider 
• Besök & visning Ishotellet, Ajtte, sameviste, Enkel: +1 075 kr

Marocko - den förtrollande korsvägen
Ett fascinerande land med storslagen natur, kul-
tur och historia. Ciceron Lalle Bergenholtz, har 
en unik kunskap om landet och dess kultur.

ERbjudANdE*: 10 190 KR (ORD. 10 990) 18 - 25/3 2015

INKL:  Flyg Arlanda - Marrakech t/r • Del i dubbelrum med 
frukost 7 nt • 7 middagar & 1 lunch • Rundtur enl program • 
Reseledare Enkelrum: +1 100 kr

Nyår med Karin Frölén & Trio Violino
Nyårskonsert med Linköpings Symfoniorkester 
& konsert med karin & hennes vänner samt 
firande med körsång, eld- och ljusshow.

ERbjudANdE*: 3 700 KR (ORD.3 900 kR) 31/12 - 1/1 
INKL: Bussresa • Nyårskonsert •  Del i dubbelrum med frukost  
•  5-rättersnyårsmiddag, champagne, välkomstdrink • Lunch • 
konsert.  Enkelrum: + 300 kr

Annons Alma Blomsterfonden.indd   1 2014-11-10   17:24:36
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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 34 598 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 
Du som är medlem i Blomsterfonden får gå på vissa konserter till 

specialpris Titta gärna under länken 
http://berwaldhallen-partner005.ebiljett.nu

Berwaldhallen

Hälsa
Specialerbjudanden på specialisttandvård, allmäntandvård, 

akuttandvård och mobil tandvård.

Distriktstandvården
Ring 08-767 08 00 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

Blomsterfonden arbetar kontinuerligt med att hitta nya sam-
arbetspartners som i förlängningen betyder nya och spännande 
förmåner för våra medlemmar

Resor 
Arrangerar resor till europeiska storstäder

CE-Travel
Ring 08-441 71 98 för information om aktuella resmål
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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!

I februari 2015 startar vi vår efterlängtade hemsida för förmedling av 
seniorbostäder (webbuthyrning) inom Blomsterfonden.  

För dig som är medlem och köande till våra seniorbostäder kommer här 
en första information om vad den nya sidan kommer innebära.

I korthet medför vår nya webbtjänst följande nyheter för dig som medlem: 

• Du kommer kunna logga in och se vilka lägenheter som är lediga, 
  få information om området, hyresnivå, vad som ingår i hyran, vilka 
  tjänster som finns tillgängliga, bilder på området, gemensamma utrym-
  men och lägenhetsritning med mera.
• Du kommer kunna anmäla ditt intresse till önskvärd bostad via hemsidan 
  samt se hur många fler som anmält sig och som har längre kötid än du själv. 
  Därefter kallas de med längst kötid till visning precis som tidigare. 
• Vi kommer att använda oss av e-post när vi kallar till visning. 
• Du kommer kunna abonnera på webbtjänsten och få en e-post varje gång en lägenhet i önskvärt område och storlek blir ledig. 

Mer information kommer
I samband med utskick av medlemsavgiften för 2015 i januari kommer vi att ge dig ytterligare information hur du kommer igång och 
loggar in första gången.  

Vi är dock tacksamma om du redan nu kan delge oss din e-postadress inför starten av webbuthyrningen. Har du själv inte tillgång 
till e-post går det bra att uppge en anhörigs e-postadress som kan hjälpa dig att bevaka när en lägenhet blir ledig och du blir kallad 
till visning. Under en övergångsperiod fram till 2016-02-01 kommer de som i nuläget inte har någon egen eller anhörigs epostadress 
att uppge att kunna erhålla erbjudande per brev. Om så är fallet måste ni höra av er till oss så vi kan notera att ni ej kan ta emot 
lägenhetserbjudanden via e-post, se telefonnummer till medlemsservice nedan. Det går också bra att informera medlemsservice om era 
önskemål via den talong vi kommer sända ut i samband med årsavin 2015.

Sänd din e-postadress till oss via vårt formulär på hemsidan. www.blomsterfonden.se.  Klicka därefter på knappen ”Medlemskap” och 
vidare på ”Mina e-postuppgifter” i menyn till vänster. Det går också bra att sända din e-postadress till oss till medlem@blomsterfonden.se. 
Glöm inte att uppge ditt namn och personnummer. För frågor kring tjänsten kontakta medlemsservice på medlem@blomsterfonden.se 
eller 08-555 94 751. 

Ny webbsida för förmedling av våra seniorbostäder

Just nu pågår vår kampanj ”ÄldreSupport” 
som ger dig stöd och råd för äldrelivet. 

ÄldreSupport är ett utvecklingsprojekt 
inom Blomsterfonden som innehåller stöd- 
och rådservice som bistår äldrelivet med 
vägledning och information om rättigheter 
och möjligheter utifrån individens specifika 
behov. Läs mer på vår hemsida eller stöd 
oss direkt genom en inbetalning till vårt 
90-konto: BG 902-5305

Stöd vår kampanj för ÄldreSupport

Per, 40 år

”Jag kände mig uppgiven och förvirrad innan samtalet över hur min pappa skulle kunna få hjälp med sina behov. 
Jag hade turen att hitta telefonnumret till ÄldreSupport på Blomsterfondens hemsida och lyfte luren med en gång. 

Jag kom verkligen rätt, nu känns det mycket lättare att gå vidare. Nu vet jag mer om vilka vägar som finns att gå. 
Det är skönt att få tala med någon som bryr sig, lyssnar och verkligen förstår vad man är ute efter.”

ÄldreSupport
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Blomsterfonden har startat ett 
nytt samarbete på dentalsidan 
med Distriktstandvården, i vilken 
vår gamla samarbetspartner 
Dentomed numera är införlivad. 
Vi vill att våra boende, medlemmar 
och deras familjer även framgent ska 
ha det nära och bekvämt till trygg 
tandvård.

Om Distriktstandvården
I januari 2010 överlät Folktandvården 
Stockholm tio tandläkarkliniker runt 
om i länet till Distriktstandvården.
Klinikerna har renoverats, fått nya 
behandlingsrum och utrustning för 
att varje patient ska känna sig trygg 
och nöjd med resultatet, oavsett 
behandling.  
Idag finns det fjorton kliniker, med 
sammanlagt 200 anställda, som alla 
sätter tryggheten och närheten till 
patienterna i centrum. 
Alma har samtalat med företagets 
VD, Ibbe Gnem, och ställt några 
frågor angående verksamheten.
– Vad är det som är så bra med er, 
varför ska våra medlemmar gå till 
just era kliniker?
– Därför att vi finns nära till hands 
för alla och har en sammanhållen 
kompetens för hela familjen, 
oberoende om patienten är tio eller 
hundra år. 
Vi har allmän- men också specialist-
tandvård och tandkirurgi.
Vi har öppet alla dagar i veckan, även 
på kvällarna. 

Vi kan hålla ihop familjen, från barn-
barnen till gammelmormor. Föra in 
samma tandvårdsvanor och ge samma 
kostråd till alla. Mycket handlar om just 
det; att hålla sig med bra vanor.
– Många av våra medlemmar och 
boende har kommit en bit upp 
i åren, en del kanske bär på en 
demenssjukdom. På vilket sätt ser ni 
till att ta hand om dem på bästa sätt?
– Våra mobila enheter åker helt enkelt 
hem till de äldre och gör allt som be-
hövs på plats. Vi gör samma saker där 
som på klinikerna och är fullt utrustade. 
Vi besöker också både särskilda boen-
den och eget boende där vi utför 
munhälsobedömningar för den som 
vill det och är berättigad till den typen 
av vård. 
De äldre som hellre kommer till klinik-
erna är naturligtvis välkomna och 
våra tandläkare och systrar har stor 

kunskap om hur man bäst tar hand om 
personer med en demenssjukdom. 
Det är viktigt för alla att få god och 
trygg tandvård. Det är A och O för att 
livet ska fungera för alla, även för de 
som är unga.
Ibbe Gnem berättade avslutningsvis 
att Distriktstandvården, för bara några 
veckor sedan, tilldelades ett nyinrättat 
internationellt hederspris som belyser 
effekterna av mångfald. 
Priset överräcktes under högtidliga 
former av Hans Majestät Konung Carl 
XVI Gustaf.
För den som vill veta mer om 
Distriktstandvården är det bara att 
gå in på www.distriktstandvarden.se 
och läsa mer om hela verksamheten, 
var klinikerna ligger osv.

Blomster fonden i nytt tandläkarsamarbete

Höstbasaren på Ringvägen blev av ohejdad vana en lyckad tillställning

Det var var ”fyndigt”, festligt, och folkligt som alltid när Ringvägens höstbasar  går av stapeln i oktobermånad varje år.
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ReseSkaparna event & resor i samarbete med Blomsterfonden

PRiS:        490 kR
Datum: 10 - 11 feB 2015
 i PRiSet ingåR:
•  Kryssning med del i insideshytt
•  Välkomstdrink & Frukost
•  ReseSkaparrevy
•  Middag smörgåsbord med öl/vin
•  Resmässa & resetävlingar.
• Birka anslutningsbuss 

TILLÄGG:
Enkelhytt insides: 100 kr
Enkelhytt utsides: 200 kr
Utsides hytt: 100 kr pp

ReseSkaparna bjuder åter in till sin traditionella Alla Hjärtans kryss med rese-

fest ombord på m/s Birka och i år följer vi på Blomsterfonden med.

Då många av deras reseledare också är professionella artister erbjuder de en 

unik ReseSkaparrevy ombord med allt från ståuppkomedi till operasång! Vi får 

även njuta av dans till orkester, underhållning samt umgås och prata resor. Du 

har även chansen att ta del av bra reseerbjudanden och vinna fina priser. 

Tillsammans med ReseSkaparnas medarbetare, reseledare, artister, samarbets-

partners, kunder och vänner firar vi kärlekens dag med en underhållande och 

trevlig kryssning. Det blir även inspirationsföreläsningar och danstävling om-

bord. Välkomna!

BOKNINGSINFORMATION TILL BLOMSTERFONDENS MEDLEMMAR 

Kryssningen bokas direkt med Birka, uppge bokningskod: HJABLOM

De som önskar äta gemensamt med andra medlemmar föreslås boka 

A la carte kl 21.00/Buffet 20.45 och ReseSkaparrevy kl: 18.15 eller 19.30. 

BUSSAR FRÅN BLOMSTERFONDENS SENIORBOENDEN
Bussar från Blomsterfondens seniorboenden i Stockholm till Birka terminalen 

t/r  ingår i priset. Meddela receptionen på respektive boende att du önskar åka 

med bussen, ditt namn och bokningsnummer från Birka.

För er som inte bor i Stockholm ingår anslutningsbuss från många orter i 

Sverige, för mer information se Birkas hemsida eller fråga vid bokning.

alla Hjärtans kryss på m/s Birka
- resefest med ReseSkaparna 2015

följ med Blomsterfonden på

BOkning
BIRKA CRUISES
Tel: 08 - 702 72 00

ANGE BOKNINGSKOD: HJABLOM

BegRÄnSat antaL PLatSeR. 
tiDig BOkning RekOmmenDeRaS. 

Linda Rapp - 
konferencier & 
artist

Blad SPF Uppsala.indd   1 2014-11-13   12:55:45

BOKNINGSINFORMATION TILL BLOMSTERFONDENS MEDLEMMAR OCH 
VÅRA SENIORBOENDE

Kryssningen bokas direkt med Birka, uppge bokningskod: HJABLOM

De som önskar äta gemensamt med andra medlemmar föreslås boka A la 
carte kl. 21.00/Buffet 20.45 och ReseSkaparrevy kl. 18.15 eller 19.30.

BUSSAR FÖR DEM SOM BOR PÅ BLOMSTERFONDENS SENIORBOENDEN

Bussar från Blomsterfondens seniorboenden i Stockholm till Birka-
terminalen t/r ingår i priset. Meddela värdinnan på respektive boende att 
du önskar åka med bussen, ditt namn och bokningsnummer från Birka.

För er som inte bor i Stockholm ingår anslutningsbuss från många orter i 
Sverige, för mer information se Birkas hemsida eller fråga vid bokning.
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Alma gick på teater
i Åkersberga för att se en härlig föreställning om 
livet på ett äldreboende
Alma-redaktionen fick innan sommaren tips om denna intressanta teaterpjäs om livet på ett äldreboende och 
beslöt att söka upp kultutföreningen som arrangerade föreställningen.

I förra numret berättade Alma-redaktionen om före-
ställningen AMERAC – en sorglig komedi om livet på 
ett äldreboende. 

Den 26 oktober spelades den sista föreställningen, i Folkets 
Hus i Åkersberga, av kulturföreningen i Österåker. Alma- 
redaktionen sätt bänkad, full av förväntan, i salongen.

I föreställningen kan du följa med sju personer på ett 
äldreboende och deras vardag med dålig mat och idel 
neddragningar. 

Vårdaren Jonas har en framträdande roll i det som sker. 
Han är en ung man som jobbar på arbetslöshetsunderstöd 
och är helt utan erfarenheter från vården. Att han inte har 
yrkesvana väger han upp med att vara medkännande, glad 
och kreativ.

Han tar tag i den dystra stämningen, lyckas vända på steken 
och höja humöret rejält. Detta leder i slutänden till att de 
boende sluter leden och gör uppror.

Birgitta Leijonhufvud, som spelade Sonja, och Christel Jansson 
från Almaredaktionen

Text : Christel Jansson

Alma passade på att fråga några i publiken vad de tyckte om 
förställningen. Så här sa Elin och Lidka:

– Föreställningen var rolig och underhållande, jag kunde 
relatera till många situationer i vardagen. 

– Det är uppfriskande att få skratta så gott åt en så vardaglig 
men också ibland allvarlig sak som livet på äldreboendet.

Manus:
Ulla Sandström

Regi:
Berit Carlberg 

Producent:
Michael Fant

Anne Lindström, Vallentuna
Uta Ida Malmengård, Åkersberga

Mait Wennergren, Sundbyberg
Marina Jansson, Järfälla

Bibie Höglund

Ni som vann biljetter till AMERAC var:

Hoppas ni hade lika kul som vi

Så här vill Bibie Höglund att det ska vara på äldreboendet:

–Näringsrik, god och ekologisk mat samt trevlig 
underhållning på äldreboendet, där alla ska bli sedda och 
tagna på allvar. 
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Uggla flyttade in hos Blomster fondenUnder hösten tog Magnus Uggla sitt 
pick och pack för att prova på att bo 
tillsammans med olika människor. 

Under ett antal veckor har han, i TV4, 
flyttat in på cirkus, hos musikerpolaren 
Olle, legat i lumpen och den 8 oktober 
drog han in för att bo ett dygn hos 
Blomsterfonden på Ringvägen i 
Stockholm.

Spänningen var hög när Uggla kom 
på besök, men det kändes som väldigt 
länge sedan han sjöng ”jag skiter i 
morsan, jag skiter i farsan”. 

Det visade sig att Magnus är en man 
med hjärtat på rätta stället. Alla 
medverkande var rörande överens om 
att de träffat en hyvens kille.

Dagen efter att programmet visades på 
tv rasslade det in nya medlemmar till 
vår förening på löpande band.

De hade sett Uggla och samtidigt ett 
mycket bra seniorboende.

Hela tv-stjärnegänget samlat till premiärvisning. Sittande: Maj-Britt 
Hemlin Dahlgren, Kurt Nilsson, Margareta Hellstenius Wiessner, Birgitta 
Strand, Heidi Linder, Stående: Lars Eklund , Christel Haglund, Ylva Hultén, 
Karl-Erik Jarlhäll , Sandra Eriksson. 

Uggla kommer, Uggla kommer! Vad tror ni han gillar , den där lockige 
rackaren, äggmacka? Äsch, han kanske bara vill ha en kall pilsner helt 
enkelt, vem vet?

Den 24 oktober invigdes C-G Ekbergs andra skulptur i 
Danderyd och Alma redaktionen var på plats vid rondellen vid 
entrén till Djursholm i korsningen Vendevägen - Mörbyleden. 
Bronsskulpturen ”Energi” är  2,5 meter hög och står på en 80 cm 
hög sockel av polerad diabas. 

Danderyds kommun har valt platsen och svarat för 
grundläggning, belysning och montage medan Ekberg funnit 
privata medel till själva skulpturen genom donatorn Staffan 
Sprinchorn. Föregångaren, skulpturen ”Livskraft”, återfinns i 
rondellen norr om Mörby Centrum och avtäcktes i september 
2006.
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C-G har sedan 1996 ställt ut 20-30 
bronser i bl.a. Stockholm, Oslo, Cannes, 
Nice, Milano, Essen, Köln, Frankfurt, 
Stuttgart och Göteborg. Han finns 
representerad vid många företag och i 
Malmö med granitfontänen ”Källan”, i 
Saltsjöbaden med ”Medvind” (h 2,5 m) 
samt med bronsporträtt av bl. a. Axel 
Munthe (Capri), Margareta Dellefors 
(Dalhalla, Rättvik) och OS-segraren 
på cykel Bernt Johansson (Mariestad). 
I Täbys Centralpark finns 9 bronser 
utplacerade längs ett ”skulpturstråk”. 

C-G Ekberg är i dag boende på 
Blomsterfondens seniorboende Svalnäs. 
För mer information se 
www.cgekberg.com .

Ny skulptur av C-G Ekberg avtäckt i  Dander yd
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26% 
Män

74% 
Kvinnor

Medlemsundersökning

2014 
Vad tycker våra medlemmar? 

Rekommendera
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Christel Jansson insamlings- och kommunikationschef/Chefredaktör Alma

Den viktigaste anledningen till ett medlemskap anses vara ”För att få stå i kö 
till ett seniorboende”. Den näst viktigaste anledningen är att ”Blomsterfonden 
är en ideell organisation utan vinstintresse”. Den tredje viktigaste anledningen 
är att ”Blomsterfonden har ett gott rykte”. 

Kultur (53 %) , resor (51 %) och mat & dryck (36 %) intresserar våra 
medlemmar. Det är också inom dessa tre områden som medlemmarna helst 
tar del av medlemsförmåner och erbjudanden.  

I medlemsenkäten ställde vi även tre frågor för att mäta Blomsterfondens 
NKI (Nöjd Kund Index). Baserat på hur respondenterna svarar på dessa frågor 
får man fram ett NKI-värde som talar om hur nöjda medlemmarna är med 
verksamheten. Blomsterfonden fick betyget 69,8 på en hundragradig skala.  

Medlemmarna är nöjda med informationen man får från Blomsterfonden. 
Mest nöjd är man med medlemstidningen Alma, som får betyget 3,4 av 4. 
Undersökningen visade också att man helst läser Alma i pappersformat. 
Glädjande nog var det endast 11 % av respondenterna som uppgav att de inte 
läser tidningen.  

Engagemanget bland våra medlemmar är stort. Över 1 600 personer uppgav 
att man kan tänka sig att arbeta ideellt i Blomsterfondens verksamhet. Helst 
hjälper dessa till med att anordna eller följa med på resor eller hjälper till med 
den dagliga verksamheten på våra boenden. 

Våra medlemmar tycker också att vi borde ta en större plats i det offentliga 
samtalet (67 %) , och då främst genom att synas i media (73%). Frågor som 
våra medlemmar tycker är viktiga att adressera är Boendeformer för äldre, 
hälsa/välmående och äldreomsorg.    

Avslutningsvis kan vi också berätta att hela 79 % av de som svarat uppger att 
man rekommenderat Blomsterfonden till någon annan.

Blomsterfonden vill skänka ett stort tack till alla medlemmar som tagit sig tid 
och svarat på denna enkät om Blomsterfondens medlemskap och vi kommer 
att ta resultatet till hjälp när vi planerar för framtiden inom Blomsterfonden.

Bostadskön 

74% 
Kvinnor

Resor, kultur 
och mat 

Nöjd 
eller inte

 Alma 

Hjälpa till

Synas i 
media

Rekommendera

Blomsterfonden har under hösten genomfört en medlemsundersökning via e-post för att veta mer om 
vad våra medlemmar tycker.  Undersökningen skickades till alla medlemmar vi har e-postadresser till. 
Här kommer en sammanställning av undersökningen.

6 686 personer svarade på vår e-postenkät om Blomsterfondens medlemskap. Det motsvarar en 
svarsfrekvens på 58 %. Bland dessa var 74 % kvinnor och 26 % män. Majoriteten av de som svarade var 
mellan 50-69 år (71 %). 

6 686 medlemmar svarade
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Blomsterfolket på Röda bergen bjöds på 
basarmiddag en kväll när oktober var i full 
färd med att övergå i november. Trots att 
hösten fortfarande kändes som sommar      
infann sig en tydligt skön julstämning.

Över fyrtio personer hängde på låset när 
kvällens värdinna, Christel Haglund, slog 
upp dörrarna och hälsade middagsgästerna 
hjärtligt välkomna in i den vackert smyckade 
samlingslokalen på Röda bergen. 

Långbordet, som sträckte sig över hela salen, 
förmedlade bilden av både höst och jul 
och täcktes av en duk av säckväv, murgröna 
och vackert färgade höstlöv insamlade på 
systeranläggningen Svalnäs. Röda tända 
ljus gav den rätta mysstämningen, liksom 
finporslinet, glasen och vinkarafferna med 
rött eller vitt innehåll.  För var och en att fritt 
välja ur efter eget tycke och smak.

– Vi bjuder på köttbullsmiddag ikväll, 
berättade Christel, vi tyckte det skulle passa 
bra innan julen gör sitt intåg att presentera 
några nya varianter att kanske förgylla 
helgtraditionerna med. 

På buffébordet fanns det följaktligen tre olika 
sorter att välja mellan. Köttbullar av vildsvin, 
rådjur och kalv. 

Alla inköpta i den populära butiken Meatballs 
på Södermalm som specialiserat sig på 
just köttbullar. I sortimentet finns ett otal 
olika varianter, färdiga att ta hem och hälla i 
stekpannan. 

Inför jul kommer Blomsterfondens alla 
medlemmar att få tio procent rabatt när de 
gör sina inköp i den här butiken. Se fakta-
rutan här intill.

Middagen tog snabbt fart enligt modellen 
”låta maten tysta munnen är inte vår pilsner”. 
Det pratades, skålades och skrattades och 
stämningen var precis vad den ska vara när 
man avnjuter köttbullar i goda vänners och 
grannars lag.

Kvällens värdinna, Christel Haglund, var lite rädd för att platserna inte skulle räcka till. Men jo då, allt var 
uträknat och planerat på bästa sätt. Alla hittade en stol att sätta sig på intill långbordet.

Blir det andra bullar till jul efter det här? 
JA - NJA - NEJ - KANSKE! 

Det var idel glada minner runt middagsbordet när köttbullarna avnjöts med potatispuré, gräddsås, 
rårörda lingon och pressgurka. Vildsvin verkade vara en stor favorit bland middagsgästerna
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”

ERBJUDANDE 
TILL VÅRA 

MEDLEMMAR!
När du köper köttbullar hos 
MEATBALLS på Nytorgsgatan 30 
får du som är medlem i Blomster-
fonden tio procent rabatt på dina 
inköp under vecka 50.

Uppge i kassan att du är medlem i 
Blomsterfonden.

Öppet 11– 20 alla dagar.

www.meatball.se

– Jag gör alltid köttbullar inför jul. Helt vanliga svenska bullar ska det vara, inga 
utländska för min del. Ingen sås heller, de ska ätas som tillbehör vid sidan av syltan 
och leverpastejen.

– Jag har hittat recepten till mina i en kvällstidning, som en gång hade en 
köttbullstävling inför jul. Jag har testat receptet som vann, men även tvåan och 
trean. Alla har varit väldigt goda, så jag fortsätter på det spåret.

– Nej nej, jag gör aldrig några köttbullar, jag köper dem i närmaste matbutik. Jag är 
för lat helt enkelt. Och när jag någon gång har gjort egna har de inte blivit särskilt 
mycket att hänga i julgranen. Ha på julbordet, menar jag naturligtvis.

– Jag är lycklig nog att ha en svärdotter som gör underbara bullar som även jag 
får ta del av. När jag var nygift och gjorde mitt yttersta för att tillreda god julmat åt 
familjen kom min svärmor alltid över med alltihop färdiggjort i en korg. Hon  hade 
inga högre tankar om min kokkonst, så hon fick väl hålla på som hon ville då. Man 
får ändå så lätt tårar i ögonen när man går i motvind.

– Även jag köper mina. Men min svärmor gjorde världens godaste bullar, de smälte i 
munnen. Tyvärr är hon borta nu.

Almas reporter plockade ihop sitt block, pennan och kameran och drog sig tillbaka 
strax innan det var dags för kaffet, äppeltårtan och vaniljsåsen och blev avvinkad av 
glada rödabergare och körsbärsdamer.

Det finns något, utan att jag kan sätta fingret direkt på det, som sprider extra värme i 
kroppen när man besöker Blomsterfondens olika fester och aktiviteter.

   Almareportern passade på att fråga några av middagsgästerna lite  
   om köttbullstraditionerna på deras respektive julbord. 

Lägligt till, längst ut vid långbordet, satt körsbärsdelegationen, fem glada och vackra 
damer från Körsbärvägens seniorboende. De svarade så här på min fråga om hur de 
har det med köttbullarna på sina egna julbord:

De här två damerna har varit 
vänner   i över femtio år. Först 
på arbetsplatsen och nu på 
Blomsterfonden.

– Dukningen med säckväv 
och höstlöv väcker så många 
nostalgiska tankar och minnen 
hos mig. Trevligt!
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Intresseföreningen i 
Liseberg firade 50+ 
med en riktig brakfest
Intresseföreningen i Liseberg bildades 1962 
och den 23 oktober firades 50+ jubileum med 
en fest som vilken femtioåring som helst vore 
stolt över.

Över 130 festklädda gäster intog sina platser vid 

långbord i samlingslokalen där det vankades en 

mycket läcker buffé med vin, öl och vatten. Till 

kaffet serverades en riktigt smarrig tårtbit.

En av föreningens verkliga eldsjälar Rune 

Larsson hälsade alla välkomna för att sedan räcka 

över ordet till föreningens ordförande Roland 

Bengtsson som berättade att intresseföreningen 

är synnerligen aktiv med många stora evenemang 

utspridda över året. Tillsammans med 

Blomsterfonden ser man till att ett rikt socialt 

liv kan levas för den som bara vill hänga med i 

gemenskapen. 

Bengtsson, som är tämligen ny på sin post, flyttade 

till Liseberg från Södermalm för endast två år 

sedan och har aldrig ångrat den flytten.

– Det är jättetrivsamt här, jag hör nästan aldrig 

någon som är missnöjd med sitt boende, det är 

lugnt och tryggt och vi kommer nära naturen.

Blomsterfonden var rikt representerad under 

festligheterna genom ordförande, VD, vård-och 

omsorgschef, fastighetschef med flera.

Ulf Thörnevik höll ett tal som berörde Liseberg 

genom åren och Lennart Francke stod för ett 

mycket underhållande tacktal.

De två passade också på att överräcka det vunna 

ROT-priset till intresseföreningens ordförande. 

Denne lovade hänga detta på en för alla synlig 

plats.

Den forne SVT-meteorologen John Pohlman och 

hans två medmusikanter underhöll publiken med 

gamla jazzklassiker från förr.

Tyckte faktiskt de spelade ”Stormy Weather” när 

jag gick.

John Pohlman Trio fick det verkligen att svänga när de tog tag i alla gamla evergreens 
som publiken så gärna vill lyssna till. Att Pohlman dessutom är en sann mästare på 
mellansnack kunde ingen undgå att höra. 

Eldsjälen och festkommittens ledare Rune Larsson hälsade välkomna och passade 
samtidigt på att berätta vad som skulle hända och ske under  jubileumsfesten.

Salen var fylld till sista plats av alla förväntningsfulla festdeltagare.
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Blomsterfondens ordförande Lennart Francke och VD Ulf Thörnevik överräcker Rot-priset 
till intresseföreningens ordförande Roland Bengtsson att ta väl hand om

Glada är Kristina Karlström Degerlund och Birgitta Aichhorn som på bästa sätt bidrog till 
att priset kammades hem genom att visa upp sina lägenheter för juryn.

Läckerheterna stod på rad i väntan på att de drygt hundratrettio jubileumsfirarna skulle 
inta sina platser vid långborden.

Ombyggnaden av Blomsterfondens senior-
bostäder Kvarteret Julpsalmen 4 i Älvsjö har 
tilldelats Stockholms Byggmästareförenings 
ROT-pris 2014.

ROT-priset är ett årligt pris som tillkommit för att 

främja ombyggnationer i Stockholm. Priset ges till 

den beställare, byggentreprenör och arkitekt som 

bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter 

och/eller gett fastigheten ny användning på ett 

elegant sätt.

Juryns motivering är följande: 

Kvarteret Julpsalmen 4 i Liseberg, Älvsjö tilldelas 

2014 års ROT-pris för att gruppen bakom projektet 

på ett innovativt sätt, med enkla medel och till 

rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och 

trivsamhet för de boende.

Med respekt för byggnadernas förutsättningar har 

de ursprungliga rummen slagits samman. Resultatet 

har blivit större lägenheter som är väl anpassade till 

dagens krav på seniorboende.

Loftgångar, som ofta är långa, smala och tråkiga, 

har här byggts om och kompletterats med 

balkonger i anslutning till lägenheternas entréer. 

De boende får nu, som ett komplement till lägen-

heterna, trevliga platser att mötas och umgås på.

Med utgångspunkt i de ursprungliga byggnads-

materialen, rött tegel och svart smide, har den 

gestaltningsmässiga idén konsekvent genomförts. 

De nya trapphusen har fått generösa glaspartier 

som släpper in dagsljus och skapar kontakt med 

utemiljön och naturen. Mervärden för funktion och 

utseende har tillskapats.

– Vi är mycket glada över vårt ROT-projekt som 

resulterat till detta pris. Ökad trygghet och till-

gänglighet i fastigheten är viktigt för våra seniorer, 

säger Ulf Thörnevik, VD i Blomsterfonden.

Blomsterfonden vann 2014-års 
ROT-pris för framgångsrik ombygg-
nation av seniorlägenheter i Liseberg  
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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!

Kan en svensk medborgare, omgift och sedan många 
år skriven i Storbritannien, testamentera bort sina 
svenska särkullsbarns laglott, eller gäller svensk lag?

Med vänlig hälsning Inger

Hej Inger!

Reglerna om vilket lands lag som skall tillämpas för 
privatpersoner kallas internationell privaträtt. 

Inom detta område pågår nu stora förändringar och 
nästa år träder en ny samordning inom EU i kraft, den 
nya arvsordningen.

För närvarande gäller att varje land har sin egen lag-
stiftning när det gäller lagvalsregler, man utgår från 
hemvist eller medborgarskap. 

I Sverige utgår vi från medborgarskap så att en brittisk 
medborgare bosatt i Sverige är inte bunden till svensk 
lagstiftning utan till brittisk lag och laglotten är inte 
skyddad enligt brittisk arvsrätt.

I Storbritannien utgår man från hemvisten så att för 
alla som har sin hemvist i Storbritannien är brittisk lag 
tillämplig. 

Svaret på din fråga blir att en svensk medborgare 
bosatt i Storbritannien kan testamentera bort de 
svenska särkullbarnens laglott.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

God Jul
& 

Gott 
Nytt År

Intresset är mycket stort. 
Nu bjuder vi in till två nya 
testamentsseminarier.

Det är frågor som Blomsterfondens medlemmar fått svar på
under tidigare fullsatta seminarietillfällen som arrangerats hos 
Blomsterfonden på Ringvägen i Stockholm. 
Nu bjuder vi in till nya kostnadsfria tvåtimmarsseminarier i 
samarbete med Beckmans juridik som står för den juridiska 
sakkunskapen. 
Blomsterfonden bjuder som vanligt på bullar och fika och 
berättar allmänt om föreningen för den som är intresserad.
Seminariet behandlar frågorna kring 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?
Detta är mycket viktiga frågor, skjut inte på detta. 
Anmäl dig till seminariet den 12 januari, 13.00–15.00 eller den 
23 februari, 13.00–15.00. Gör det idag, först till kvarn gäller.
Mejla till Blomsterfonden på medlem@blomsterfonden.se. Du 
kan också ringa på telefon 08-555 94 751. Telefontid måndag–
fredag 09.00–11.00. 

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

Mitt testamente 
till de äldre

Blomsterfondens testamentshjälp

BLOMSTER
FONDEN

Du kan också re-
dan nu skicka efter  
Blomsterfondens 
testamentsfolder, 
mejla till medlem@
blomsterfonden.se

Lena Montaigne från Täby 
heter den lyckliga som vann ett 
träningspass med Malin Ewerlöf 
i septembernumret av Alma. 

Stort grattis!
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Beställ på vår hemsida: www.blomsterfonden.nu/julkort/ eller via e-post till medlem@blomsterfonden.se ange namn, adress, 
postnummer och postort eller fyll i beställningen och skicka till: Blomsterfonden, Medlemsservice, Box 114, 182 05 Djursholm.

Blomsterfonden tackar dig för ditt stöd!

Köp julkorten 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 julkort 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 med julposten. Kostnad för porto tillkommer.

God Jul
& 

Gott 
Nytt År God Jul & Gott Nytt År
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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 3/2014
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Arvid Bring, Lund
Lena Söderberg, Solna

Birgid Archer, Stockholm
Rose-Marie Sandstedt, Nynäshamn

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 4/2014
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2014  ska vara oss tillhanda senast den  15.2. 2015. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Firar du hemma 
eller reser du bort 
i jul?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Stig Nordström
–  Det blir en jämn fördelning 
mellan hemma och landet. En 
sväng till Åland till barnbarnen 
finns också med i julplanerna.

Johny Nilsson
–  Vi firar i Stockholm. Men så 
länge mormor fanns med oss bar 
det alltid av till Göteborg.

Gunnar har ett förflutet som utredare vid Regeringskansliet men är nu nybliven pensionär med fortsatt
intresse av att analysera och dokumentera i skrift.

Kristian Tasala
– Jag firar hemma i Stockholm 
med fru och barn. Våra respektive 
föräldrar bor så långt borta att det 
inte så ofta blir att fira ihop.

Det är inte målet utan vägen som är mödan värd
Den som har byggt en koja vet att det roliga med kojan är 
inte att se den klar, för vad ska man göra då? Utan det är 
att bygga kojan och se den ta form som är nöjet. På samma 
sätt är det kanske med att resa. Det är inte målet, utan 
själva färden, vägen till som är resans mening.

Trött och sliten slängde jag mig in i den gröna vagnen vid 
T-centralen, just innan dörrarna slog igen. På väg hem 
efter en av otaliga turer från Göteborg. Snett emot mig satt 
en gammal man med tjock grå ulster, ordentligt knäppt. 
De stora valkiga händerna låg tryggt i knät. Ögonen var 
slutna bakom de kraftiga, buskiga grå ögonbrynen. Den 
bruna kepsen var djupt nerdragen, men runt öronen och i 
nacken vällde det gråa håret fram.

Det syntes tydligt att mannen hade varit kraftfull i sina 
dagar. Fortfarande var han stor, men kindpåsarna och de 
många hudvecken på händer och hals skvallrade om att det 
funnits en tid i mannens liv då han vägt betydligt mer än 
vad som nu var fallet. Åldern hade tagit ut sin rätt och den 
stora kroppen hade börjat sjunka ihop.

Jag funderade på hur länge denne gamle man, som såg så 
trött och sliten ut, skulle orka åka tunnelbana mer. Att 
orka med den rusch och det spring det innebär att trängas 
med massor av okända, högljudda, gåpåiga stockholmare 
på väg till och från sina vardagliga sysslor – alltid halv-
springande. 

Ovanför den gamle mannen hängde Fritidsresors skrikiga 
reklamskylt som lovade sol och värme på någon sydligt 
belägen ö. Långt ifrån den verklighet som Stockholm 
erbjuder en regnig, kulen, fredagseftermiddag i oktober.

Bredvid honom satt en äldre kvinna. Sannolikt yngre än 
mannen, betydligt mindre och med rosiga kinder. Också 
hon i grått, men med en virkad rosa rund luva ovan de 
gråa lockarna och med livliga, plirande ögon. Hon satt 
med sina händer knutna kring två plastkassar i knät.

Mannen vände sig sakta mot kvinnan, öppnade ögonen 
till hälften och frågade om hon var trött som han själv. 
Hon nickade ett jakande svar och han slöt åter ögonen. 
Jag förstod att de gamla hörde ihop och gjorde sin resa 
tillsammans.

På kvinnans gula plastkasse lyste skriften ”Cyprus 
tours” i orange. Det var tydligt att det gamla paret hade 
införskaffat färgglada resebroschyrer. Kanske för att de 
planerade en resa tillsammans eller kanske bara för att göra 
en drömresa vid köksbordet. Eller var det bara kvinnan 
som skulle göra resan?

I den andra plastkassen, den transparanta, kunde jag se att 
det fanns informationsmaterial från Fonus. ”Var beredd” 
eller något i den stilen. 

Det högg tag någonstans i magtrakten. Jovisst är det så 
att de flesta av oss män kommer att lämna livets resa före 
våra kvinnor. När vi återgått i det naturliga kretsloppet 
fortsätter kvinnorna att resa och leva vidare. Många i 
avsaknad av sin livskamrat, andra lättade över den nya 
friheten. (Hälsoundersökningar pekar på att de senare är 
fler än de förra.) Oavsett vilket är det väl klokt att som 
kvinna planera för sin framtid i ensamhet under de sista 
åren och att göra något man drömt om – varför inte en 
resa till sol och värme? Fast det kan inte hjälpas att det 
känns lite kymigt. Att världen går vidare fast man själv inte 
längre är med. 

Jag väcktes ur mina funderingar när tåget rullade in 
på ”min” station. På perrongen hängde drakarnas löp-
sedlar som skvallrade om att en känd politiker använt 
tjänstekortet för att betala familjens semesterresor! Medan 
den ene under åratal lagt undan av sina hushållspengar för 
att så småningom kunna göra en sedan länge efterlängtad 
resa har en annan ansett sig käckt kunna utnyttja de 
förmåner som tjänst och ställning innebär för samma 
ändamål. Villkoren är olika även i vårt jämställda samhälle!

I trappan på väg upp från perrongen mötte jag en man i 
sportjacka och med snusnäsduk och kikare om halsen. Det 
var min bror! Han var på väg till sta’n för att ta en buss 
som skulle föra honom till Ölands södra udde. Han skulle 
dit för att titta på hur flyttfåglarna samlade ihop sig innan 
de for iväg över Östersjön på väg söderut för sin årliga resa 
till Medelhavet och Afrika. De är fria och lyckliga, tänkte 
jag, som varken behöver hushållskassa eller tjänstekort, 
bara sina vingar.
Vi är alltid på väg vare sig vi är gamla eller unga, män-
niskor eller fåglar. När vi väl är framme vid slutstationen 
får vi ingenting ta med oss av allt det vi kämpat för och 
samlat på. Då, om inte förr, märker vi att det var själva 
resan, vägen dit som var livets mål och mening.

Ja så kan tankarna löpa en kväll i oktober på vägen hem till 
väntande barn och kvinna. Men nej, det var nog inte resan 
till utan själva mötet med dem som var resans mål och 
mening – åtminstone den här gången!

Gästkrönikör:
Gunnar Holmberg

Det var många som ville vara gästkrönikörer i Alma det här numret. Tack för alla inskickade bidrag. Samtliga finns att läsa 
på Blomsterfondens hemsida. Nästa nummer handlar om samlevnad på äldre dar, skriv en krönika om det och skicka 
in till oss. Kanske är du den som får din text publicerad i Alma.


