
 Blomsterfonden  1

ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #1 • Mars 2015

ÅLDERDOMEN KAN BETYDA ÖVERRASKANDE NYFÖRÄLSKELSER

EFTER DANSEN 
GICK DE HEM TILL 
HENNE FÖR EN KOPP TE

PÅ ÅLDERNS 
HÖST ÄR DET EN 

YNNEST ATT VARA TVÅ

Läs vad forskarna har kommit fram till om samlivet på äldre dar. Sid. 8–10

Läs mer på sid. 26–28 Läs mer på sid. 22–24

Tema::
Samlevnad 
på äldre dar



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

f ö l j  m e d  o s s  t i l l  P o l e n ,  U n g e r n ,  T j e c k i e n  o c h  B a l t i k u m
Men vi har också resten av 
världen som arbetsfält. Allt 
enligt våra kunders önskemål.

Vårt stora intresse och totala 
engagemang i kombination 
med kunskap och bra partner-
samarbete har gjort oss till 
en respekterad och omtyckt 
researrangör.

Vi har även härliga kultur- , spa- , 
hälso- , golf-  och aktivitetsresor.

 

Vi är även samarbetspartner och ordnar uppskattade gruppresor till Blomsterfondens medlemmar!   

 

 

Vi  ä r  s p e c i a l i s te r n a  s o m  g ö r  d i n 
re s a  t i l l  e t t  m i n n e  fö r  l i ve t

Prisexempel på tvånätters 
weekend-resa till :

Budapest 
från  

2790:- 2560:-

2580:- 2680:-

Prag 
från

Krakow 
från

Vilnius 
från

Central Europe Travel AB    Birger Jarlsgatan 71  •  113 56 Stockholm   •   Telefon 08-441 71 90
Butiken är öppen:  Måndag-fredag 09.00-17.30.  Dag innan helgdag håller vi öppet till 13:00.
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Mina päron? No Way José!

Jag var med stor sannolikhet den enda ungen på Södra Klaragatan i Karlstad som föddes genom 
jungfrufödelse. 

Länge hade jag storken som enda vettiga alternativ men sedan hörde jag mig för med en ornitolog 
som förklarade att storkar visserligen flyger över Värmland, titt som tätt, men landar sällan eller aldrig. 
Senast en sådan långbent fågel siktades i de trakterna var häromåret i Lillerud. Ingen såg dock att den 
skulle haft något knyte i näbben att leverera.

Men inte kan det väl vara så att mamma och pappa skulle ha…? 

Nej, nej hemska tanke – No Way José!

Då var det en helt annan sak med mina kompisars föräldrar. 

Kalles morsa och farsa till exempel? Jamenvisst, alla gånger! 

Men mina päron? Icke sa Nicke.

Kalles mamma såg ju ut som Brigitte Bardot och Gösta, pappan, var som en karbonkopia av 
Yul Brynner. Och det vet väl alla vad filmstjärnor sysslar med.

Men farsan och morsan. Aldrig! 

Pappa satt ju mest lutad över sina böcker och mamma hade alltid tusen järn i elden. 

Jag är road av det här med tabun över generationsgränserna. Speciellt av det faktum att barn aldrig 
tror att de egna föräldrarna skulle ha något som helst intresse av att rumla runt lite i sänghalmen på 
lördagskvällen. Och att lusten och förmågan bara försvinner i en enda stor rosa rökpuff någonstans 
längs vägen så fort man passerat 40-årsdagen.

I det här numret av Alma gör vi ett ärligt försök att ta kål på en del fördomar om äldre människors 
romantiska utsvävningar. Läs om docenterna Peter Öberg och Torbjörn Bildtgårds intressanta 
forskning kring äldres samliv. Hoppa inte heller över Gunnar Holmbergs fint skrivna novell. Låt det 
pirra lite i kroppen. Det är ju inte så farligt. 

Läs och begrunda gott folk, både unga och gamla. Det är aldrig försent att komma till insikt. 

Lägger nog undan ett par ex till mina barn. Bäst kanske att skicka en tidning hem till Värmland också.

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 35 000 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. 

Lägligt till denna tidnings 
pressläggning kom följande 
lilla mejl från Ulfs pappa Allan 
i Karlstad:

Hej Ulf!

här kommer en, inte så känd, 
dikt av Ferlin. Skulle passa bra 
till din ledarspalt, tycker jag.

Eller är den kanske lite för 
vågad för dig? 

Den handlar om hur han 
blev brädad av en rik slaktare 
och då sände följande 
bröllopstelegram till honom:

”Med jordiskt guld du stal 
min kvinna

men hennes oskuld skall du 
aldrig finna

den kosteliga gåvan får du 
aldrig fatt i

du får nöja dig med ramen 
som den satt i.”

Hälsning från farsan

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

Vi är även samarbetspartner och ordnar uppskattade gruppresor till Blomsterfondens medlemmar!   
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Ålderdomen kan 
betyda överraskande 
nyförälskelser
sidan 8–11

Kulturblomman
sidan 7

Insamlingens effekter 
under året
sidan 12–13

Nu moderniserar vi 
föreningens stadgar. 
Välkommen på stäm-
man i maj
sidan 15–16

Ny webb-service -
SeniorboTorget. Gå in 
och titta var du står
sidan 18–20

På ålderns höst är det 
en ynnest att få vara 
två
sidan 22–24

Efter dansen hade de 
gått hem till henne för 
en kopp te

sidan 26–28

Stöd Blomsterfonden, 
köp våra påskkort

sidan 29

Kryssa lugnt och lös 
sudoku på sista upp-
slaget

sidan 30–31

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 1. 2015 . TEMANUMMER SAMLIV

Glad Påsk

Korsord
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På äldre dar – hur blir det då?

Jag sitter på ett hotell i Italienska alperna och ser mig omkring. Här är vi sex familjer med barn och totalt 27 
personer men i övrigt är det mest par över 60 år. Det slår mig att vi är i så olika faser i våra liv. Jag och min 
man med fyra barn mellan elva och arton år. Om tio år är vi kanske ensamma på resan. 

Undrar hur det kommer vara för mig om 15-20 år? Kommer jag fortsätta åka på alpresor, med min man och 
utan barn eller tillsammans hela familjen men också barnbarn? Jag tycker ju det är kul att åka hela familjen 
och vara ett stort gäng i alla åldrar, men det ser onekligen lugnt och skönt ut när jag studerar alla 60 plus-par 
vid frukosten och middagen. Eller skulle jag, som är lite rastlös, bli uttråkad utan en massa barn omkring mig? 
Nja, vet inte riktigt, men jag tror att jag skulle vilja både och. 

För visst var det skoj att sitta i spaavdelningen och titta på barnen när de körde simtävlingar. Jag skrattade 
lite för mig själv när jag sneglade på 60-plussarna vid poolkanten som såg extra sura ut när vattnet skvätte 
när barnen simmade förbi. Tänkte tyst för mig själv; jag kanske reagerar på precis samma sätt när jag är i den 
åldern, vem vet?

Läs mer om ”Samlevnad på äldre dar” på sidorna 8–11 och Gunnar Holmbergs novell ”En fredag i november” 
på sidorna 26–28. I detta nummer kan du också läsa om vår nya webbtjänst för lägenhetsförmedlings som 
startade igång den 9 mars på sidorna 18–20. Missa inte vår mysiga vårbasar på Röda bergen den 18 april. 
Kom också ihåg att anmäla dig till vår föreningsstämma i maj. Där du som medlem har chans att påverka 
föreningens utveckling för framtiden.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

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

Christel är en social person
som gillar att vara med 
människor i alla åldrar, 
kulturer och sammanhang

 – Att se gemenskapen 
som finns exempelvis på 
våra Alzheimercafeer gör 
mig varm i kroppen.

Alla par som levt ihop i 
40 år eller mer och ändå 
hittat ett fint samliv trots 
sjukdom I familjen.

 -Det spelar ingen roll om 
du är ung eller gammal, 
sjuk eller frisk, samlevnad 
med andra berör alla.

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 !

 

Vid fjolårets stämma i Blomsterfonden 
försökte en samling egotrippade 
medlemmar genomdriva en 
stadgeändring med enda syfte, att 
skaffa sig själva maktpositioner inom 
Blomsterfonden.
Under parollen ”Vi behöver inga 
förmyndare” vill de få oss medlemmar 
att tro att de själva är bättre skickade 
att leda Blomsterfonden än de mycket 
välrenommerade samfund, som nu utser 
ledamöter till Blomsterfondens styrelse.
Kom till årsmötet och rösta ner dessa själv 
goda lycksökare.

En med sunt förnuft.

Anders Runelund
Stockholm

”Inga förmyndare” är ett helt igenom 
ogenomtänkt förslag till stadgeändring.
Vilka kan vara bättre lämpade att repre-
sentera styrelsen än de nuvarande 
institutionerna?
Läkarsällskapet är bäst lämpat att få fram 
en kvalificerad syn på äldresjukdomar.
Advokatsamfundet är bäst lämpat för att 
bidra med juridisk kunskap.
Domkapitlet med sin utbredda diakoni-
verksamhet, och om förnuftet segrar SPF 
Seniorerna, är mer än kompetenta att 
företräda oss äldre.

Medlem i Blf

Monica Hellman
Stockholm

I ovanstående fråga har ett flertal brev inkommit till Alma-redaktionen. 
Av utrymmesskäl publicerar vi enbart dessa två.
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Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport

Ett stort varmt tack till alla givare 
och medlemmar som bidrog till 
Blomsterfondens verksamhet under 
2014!

Med er hjälp har vi bland annat kunnat 
möjliggöra för en ökad trygghet för 
äldre och flera aktiviteter på våra 
seniorboenden och äldreboenden. 
Bland annat genom vår nya stödlinje 
”ÄldreSupport”

Vi ser redan glädjande effekter av hur 
vår stödlinje har hjälpt anhöriga till äldre 
som  exempelvis Stina 48 år: 

”Jag fick tips från en väninna att ringa till 
ÄldreSupport, då jag har en svårt sjuk 
mamma som behöver mycket hjälp. Det 
var så skönt att få prata med någon som 
verkligen förstår ens situation och kan 
guida vidare hur vi kan få hjälp”.

Christel Jansson
Insamling- och kommunikationschef

Du bokar säkert resor, hotell, böcker och 
kanske kläder på nätet redan.

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 ett 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 något extra för dig!

Smått & Gott Kulturblomman

Utdelning på aktier?
Skänk skattefritt till 
Blomsterfonden 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

ÅLDERNS HÖST

Ålderns höst –
ett fruset hav,
kala träd vars
löv fallit av?

Ålderns höst –
ett fyrverkeri,
strålande färger
i skön harmoni?

Ålderns höst –
storm, regn och dis,
eller äppelskörd
i paradis?

Ulla Sirén

TACK till alla givare.
Ditt bidrag gör stor skillnad

Sedan 2006 är det möjligt att skänka 
aktieutdelning skattefritt till ideella 
organisationer. Detta görs i samband 
med att bolagsstämmorna 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!

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 kontakt-
annons, 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

Stöd Blomsterfonden när 
du handlar på nätet. Utan 
extrakostnad för dig.

Dikthörnan

Ulla har även gett ut en liten diktbok som 
heter ”Giraffens dröm eller en pensionärs 
konfunderingar” (2013).

Hej alla! 
Nu blir det basar på Röda 
bergen igen                                  
Blomsterfondens kända vårbasar går av stapeln 
lördagen 18 april mellan 10.00 och14.00. 
Ingång via Rödabergsgatan 1. Café utlovas 
och om vädret tillåter finns möjlighet att sitta 
utomhus.

Vi tar gärna emot saker och prylar som du vill 
skänka bort. Kontakta Röda bergens värdinna 
Monica Andersson (08-555 94 851). 

Intäkterna från basaren går till att utveckla 
Blomsterfondens verksamhet.

Blomsterfonden+godhandling.se
=

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

Litteraturstudenten Anastasia Steele går 
med på att intervjua miljardären Christian 
Grey för att göra sin rumskompis en tjänst. 
Intervjuoffret visar sig vara en man som är 
både vacker och intelligent, men också en 
aning överlägsen. Den naiva Ana och den 
reserverade Christian dras ohjälpligt till 
varandra. Hon kan inte motstå honom och 
han vill ha henne, men på sina egna villkor. 

Nu går den vitt omtalade filmen på biograferna.
Sätt lite sprutt på vårkänslorna. Gå och se den.

I ett fallfärdigt hus i utkanten av London bor en lätt förvirrad 
tant, Mrs Wilberforce (Suzanne Reuter). Ett brokigt gäng mindre 
lyckade banditer hyr in sig i hennes gästrum. De uppger sig vara en 
respekterad stråkkvartett, men i själva verket har de en avancerad 
bankkupp i görningen. 

En stjärnspäckad ensemble, snabba repliker och humorfyllt manus 
borgar det för tätt mellan skratten i denna hejdundrande och 
mördande roliga föreställning. En klassisk, prisbelönt komedi med 
premiär 16 sep 2015 på Oscarsteatern. Biljetterna är släppta, gå in 
på www.oscarsteatern.se för mer info om speldagar och priser.

Föreställningen planeras att bli ca 2 tim och 45 min inkl paus.

LADYKILLERS
förläng livet med många skratt på Oscarsteatern i höst

”Nu ska här dös!” handlar om en äldre kvinna 
som krasst blickar tillbaka på sitt livs toppar 
och dalar.

Med svart, drastisk humor demaskerar 
hon samhällets hycklande inställning till 
åldrande. Fördomar runt äldre kvinnor 
kläs av - deras sexualitet, levnadsvanor, 
omvärldsorientering m.m. Inget är som vi 
tror!

Av Unni Drougge, med: Maria Langhammer 
och i regi av: Jimmy Lindström. 

Speltid 1 timme (utan paus)

Teater Brunnsgatan Fyra

Söndag 12 April 2015, kl 15:00

Tisdag 14 April 2015, kl 19:00

Torsdag 16 April 2015, kl 19:00
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TEXT: Maja Aase FOTO: Privat

BETYDA

NY-

ÅLDERDOMEN

KAN

ÖVER
RASKANDE

Peter Öberg
Ålder: 
54 år

Titel:
Docent i sociologi, lektor i socialt arbete vid 
Högskolan i Gävle

Familj:
Fru och två barn

Tankar om den egna ålderdomen:
”Jag har förhoppningar men också farhågor, och 
det finns alltid en ambivalens inför att åldras. 
Det blir inte alltid i livet som man tänker sig.”

FÖRÄLSKELSER
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INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

TEXT: Maja Aase FOTO: Privat

                ärlekslivet kan räcka länge och bli en underbar del 
                   av ålderdomen.
Allt fler letar efter och finner en partner ända upp i 80- och 
90-årsåldern. Lusten till och vanan vid nya möten ökar också 
med bättre hälsa och erfarenheten av skilsmässor.

Gott om tid för kärlek men också ont om tid för väntan 
och tvekan. Äldre, som i ett särskilt projekt intervjuats 
om sina intima relationer, berättar om ett betydligt mer 
aktivt kärleksliv än yngre kanske har fått för sig. 

Ålderdomen kan betyda överraskande nyförälskelser, 
återfunna ungdomskärlekar och en mer pragmatisk 
inställ-ning till den sista delen av livet: nu finns ingen 
tid att vänta, bäst är att försöka ta de chanser till kärlek 
som finns.

I sin gemensamma forskning kan de två docenterna i 
sociologi, Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg, visa upp 
mycket kärleksglädje, som äldre människor glatt och 
öppenhjärtigt avslöjar i intervjuer och enkäter. 

Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur 
äldre, som inlett nya förhållanden eller söker nya 
kärlekskontakter, resonerar. 1 225 enkätsvar håller på 
att sammanställas, och en serie djupintervjuer med 
28 människor på mellan 63 och 91 år är klara.

Bilden av ett modern, fördomsfritt Sverige tonar fram. 
Sex är en viktig del och många gånger utgångspunkten 
för nya relationer. Men i första hand handlar kontakt-
erna om närhet, om att dela livet med någon och en 
naturlig önskan om en vardag i livslust.

– Åldrandet har blivit en tid för nya  
   möjligheter och nya relationer, säger  
   docenten Torbjörn Bildtgård.

Torbjörn Bildtgård
Ålder: 

44 år

Titel:
Docent i sociologi, lektor vid institutionen för 

socialt arbete vid Stockholms universitet

Familj:
Fru och två barn

Tankar om den egna ålderdomen:
”Ibland är åldrandet rätt lockande, att ha mer tid 

för sig själv och en ökad möjlighet att 
kunna njuta mer.” 

FÖRÄLSKELSER
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Men det som har överraskat forskarna 
mest är att det är så vanligt att barnen 
visar uppskattning och gläds åt sina 
föräldrar som går vidare i livet, är ny-
fikna och hittar kärleken på nytt. 

– Vuxna barn är väldigt positiva till att 
föräldrarna skaffar nya relationer och är 
glada för deras skull, säger Peter Öberg. 

Däremot händer det att barnen inte är 
lika förtjusta i att föräldrarna gifter om 
sig, vilket antagligen har att göra med 
oro för framtida arv.

Enligt Peter Öberg visar deras forsk-
ningsprojekt att tjatiga stereotyper inte 
stämmer: äldre människor är inte 
ensamma stackare och är inte heller 
ointresserade av sex. En viktig förut-
sättning för att det ska klicka mellan två, 
som vill inleda en ny romantisk relation, 
är att det finns en sexuell attraktion. 
På det sättet är inte kärlek bland äldre 
annorlunda. Men det finns en uttalad 
skillnad: tidsaspekten. 

– Å ena sidan har många väldigt mycket 
fritid efter att ha gått i pension, säger 
Peter Öberg. Barnen bor inte längre 
hemma och både kvinnor och män 
har tid att odla en ny relation och vara 
tillsammans. Å andra sidan är livstiden  
begränsad. Man vill vårda den tiden man 
har och varje dag är värdefull.

– Vi har hört många fina berättelser, säger 
Torbjörn Bildtgård. En kvinna berättade 
om hur hennes liv förändrats. Tidigare 
hade hon mycket som hon måste göra, 
föräldramöten och jobb. Nu är det annor-
lunda. Hon och hennes partner kan ligga 
och dra sig i sängen hela dagen och ha sex 
eller bara ta det lugnt. Att ha så mycket 
tid tillsammans är en stor och uppskattad 
skillnad jämfört med tidigare skeden i 
livet. 

– Vi har också märkt att en del par 
flyttar ihop väldigt snabbt efter att de har 
träffats, säger Peter Öberg. De säger att de 
inte vet hur lång tid de har kvar och ”vill 
man ha någonting får man ta det genast”.

Andra par väljer av samma skäl att inte 
flytta ihop, eftersom de tycker att de har 
för lite kvar av livet för en sådan stor 
förändring.

– Många äldre pratar om lättnaden 
att genom en partner inte behöva 
ligga sina barn till last, säger Peter 
Öberg. En partner är också bra för 
välbefinnandet. Det betyder någon att 
dela vardagsupplevelserna med, som 
bio- och restaurangbesök, och att på 
ett enkelt sätt kunna vara en del av det 
sociala livet. Många vet också vilken 
stor förlust det innebär att förlora en 
partner och att plötsligt bli ensam. 

När Peter Öberg och Torbjörn 
Bildtgård berättar om hur dagens 
60–90-åringar ser på kärlek är det som 
om resten av samhället inte riktigt har 
hängt med. Även människor i hög ålder 
är vana vid förändringar, fler har varit 
med om att skilja sig och har hunnit 
leva en annan sorts liv än i långa, 
traditionella äktenskap. Dessutom 
betyder mediciner och hjälpmedel att 
fler kan leva ut sina önskningar.

– Den tredje åldern är helt enkelt en 
historiskt ny livsfas, säger Torbjörn 
Bildtgård. 

Under de senaste decennierna har vi 
fått en allt mer nyanserad bild av äldres 
kärlek och förhållanden på film och i 
medier, parallellt med att verkligheten 
förändrats. Fördomarna är färre och 
skildringarna både realistiska och 
respektfyllda. Att gamla älskar är inget 
främmande.

Forskningsmaterialet är omfattande 
men det finns inget som tyder på 
stora skillnader mellan storstad och 
landsbygd. Av undersökningen framgår 
att formen för relationen inte är så 
viktig utan att det är själva tillgången 
till en partner som är betydelsefull för 
att känna tillfredställelse i livet.  

De flesta av de tillfrågade är positivt 
inställda till nya relationer, även i 
åldrarna efter fyllda 80. Knappt någon 
säger att kärlek på äldre dagar är dumt 
och de flesta är glada över och nöjda 
med en jämnårig partner. 

Oro över hur den andra ska se på den 
egna åldrande kroppen verkar inte vara 
något stort bekymmer, inte efter den 
första intima kontakten. Och, som 
någon förklarade, det är bara att inse att 
när det handlar om kroppen är det ”lika 
illa för den andra”. 

Att återskapa kontakten med en gam-
mal kärlek är något som är vanligt och 
uppskattat. 

– Det är slående och inget vi hade 
reflekterat över på förhand, säger Peter 
Öberg, som berättar att de också har 
fått höra berättelser om svårt sjuka 
och döende, som önskar att den 
efterlevande ska hitta en ny kärlek, 
varför inte i vänkretsen? 

Viljan att ta hand om en älskad 
som blir sjuk är stark. Men bland 
de singlar som söker en ny partner 
är inställningen en annan, rent av 
påtagligt annorlunda. Där finns det 

– Det är bara att inse att när 
det handlar om kroppen är 
det lika illa för den andra
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Detta här är en bok för dig som vill äta bättre, längtar efter att bli piggare, 
nöjdare och vill slippa extrakilona. Men framför allt en bok för dig som 
vill ha ny inspiration i köket. Boken innehåller enkla, lättbegripliga och 
kortfattade näringsberäknade recept. Inspirationen är hämtad från såväl 
svensk husmanskost, som de franska, sydländska och asiatiska köken. De flesta 
ingredienser finns i vanliga mataffärer. Det ska gå snabbt att laga maten, såvida 
det inte handlar om långkok. Här finns praktiska tips om hur man kan tänka 
kring valet av råvaror samt en kortfattad beskrivning om lågkolhydratkost. 

Här är ni som vann en Istanbulbok i senaste Alma

Grattis!
Ruth Rodin, Sköndal
Gunilla Borg, Alingsås
Mikael broman, Stockholm
Britt Marie Håkansson, Bromma
Annika Willander, Stockholm

Ta chansen och vinn en kokbok som ger dig 
inspiration och kärlek i köket

Om du inte hade turen att vinna en istanbulbok ...
  ... 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 ”Matkärlek”.  

Enbart för Blomsterfondens 
medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 
hos förlaget till rabatterat 

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

en mer realistisk syn, ofta på grund av 
insikten att livet är kort och att det inte 
är mycket tid kvar: att på första träffen 
visa upp sin dosett från apoteket med 
massor av tabletter är inget fungerande 
raggningstrick.

– Kvinnor vill helt enkelt inte riskera 
att bli sjuksköterskor, säger Torbjörn 
Bildtgård.

Ett orosmoment är att det inte skulle gå 
att hitta en ny relation som är lika bra 
som ett tidigare förhållande, att dagens 
möjligheter förbleknar i ljuset av en 
stark kärlek som försvunnit.

 – Det finns en stor grupp som inte vill 
ha en ny relation, säger Peter Öberg. 
Änkor och änkemän är tveksamma till 
att det ska gå att hitta någon ny att leva 
med och säger att ”ingen kan ersätta min 
bortgångna partner”. 

Samtidigt har viljan till kompromisser 
och förståelsen för olikheter 

– Det finns en stor grupp som 
inte vill ha en ny relation

förhoppningsvis ökat med åldern, vilket 
skulle kunna vara en förutsättning för en 
mer problemfri glädje i vardagen.

– Ett svar i våra undersökningar är att 
man i yngre år kunde tänka att det finns 
någon bättre att hålla ihop med, säger 
Torbjörn Bildtgård. Men när människor 
blir äldre är många mer rädda om sin 
partner och känner en stark vilja satsa på 
det man har. 
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Under det gånga året har vi samlat 
in en hel del till olika behov som 
finns inom verksamheten. 

Bland annat har alla autogiro-
givare med sina ständigt 
återkommande gåvor bidragit 
mycket till Blomsterfondens 
sociala stödverksamhet.

Effekten av detta är att vi kan 
fortsätta med vår uppsökande 
verksamhet och vår jourtelefon på 
storhelger för våra boende.

Detta betyder väldigt mycket för 
alla de som sitter ensamma. Stort 
tack för allt ert stöd!

Vi såg en stor efterfrågan och ett omfattande behov av råd i frågor och hjälp att 
hitta rätt omsorg till äldre. 

Många anhöriga ringde till Blomsterfonden och bad om råd; – Vart kan jag vända 
mig för att hitta rätt hjälp till min demenssjuka mamma.  

Med den bakgrunden startade vi vår nya stödlinje ”ÄldreSupport”. Syftet var att 
underlätta för nära och kära att hitta rätt omsorg till sin sjuke anhörige.

Ett halvt år senare kan vi nu se effekten av stödlinjen då vi har haft ett stort antal 
personer som ringt för att få råd och stöd. 

Samtalen har kommit från kvinnor och män i ett åldersspann mellan 31och 89 år.  

Flera som ring har beskrivit att de upplevt att de fått den information och det stöd 
de letat efter för att orka ta sig vidare i ärendet. 

– Nu vet jag att jag inte är ensam med den här problematiken. 

Tanken för 2015 är att fortsätta med stödlinjen ÄldreSupport och utveckla den 
vidare för att kunna hjälpa flera anhöriga och äldre i samhället. 

Till detta ändamål kommer vi att behöva samla in ytterligare medel under 2015.

Christel Jansson, insamlingschef

Äldresupport hjälper våra 
medlemmar reda ut begreppen

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport

I n s a m l i n g e n  o c h  d e s s  e f f e k t e r  p å 
v e r k s a m h e t e n .  H i t  g å r  e r a  p e n g a r !
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I juletid ser vi alltid ett ökat 
behov av sociala aktiviteter 
och hembesök för ensamma.
Så också senaste år. 
Med hjälp av bidrag från 
julkampanjen – ”Hjälp 
Sven” har vi kunnat erbjuda 
sociala aktiviteter och fler 
hembesök än vanligt under 
de ensamma helgerna. 

Det finns många sätt att förändra och förbättra för äldre i samhället. 

Oavsett hur du stödjer Blomsterfonden spelar din insats roll. Du väljer själv 
vilket sätt som passar dig bäst: Bli medlem, volontär eller skänka pengar till vår 
verksamhet.

D u  k a n  o c k s å  h j ä l p a  t i l l . 
V i l l  d u  d e t ?

Ha det lite roligare 
än vanligt i sommar. 

Jobba med oss!

Blomsterfonden söker sommarvikarier
Hej! Vår personal behöver semester och vi behöver dig som vill jobba som undersköterska eller vårdbiträde 
på något av våra äldreboenden eller vår hemtjänst i Stockholm/Danderyd Du ska vara minst 18 år och ha 
vård- och omsorg som yrkesinriktning. Vi söker också kompetenta vikarier för våra sjuksystrar.

   

Välkommen med din ansökan senast den 29 mars. 
Läs mer och ansök via www.blomsterfonden.se 
under ”Arbeta hos oss”.

I n s a m l i n g e n  o c h  d e s s  e f f e k t e r  p å 
v e r k s a m h e t e n .  H i t  g å r  e r a  p e n g a r !

V å r  H j ä l p - S v e n - i n s a m l i n g  i  j u l a s  h j ä l p e r 
v ä l d i g t  m å n g a  f l e r  ä n  b a r a  S v e n . 

Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se och läs mer om hur du blir medlem eller volontär. Välkommen, vi behöver dig!
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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 35 000 
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.

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. Kontakta gärna Berwaldhallen 
på 08-784 50 00 för mer info.

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

Är du [ditt företag | organisation) intresserad av att bli samarbets-
partner med Blomsterfonden för att ge våra medlemmar mervärden. 
Tag kontakt med vår kommunikationschef Christel Jansson per mejl 
christel.jansson@blomsterfonden.se
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Kultur 
Du som är medlem i Blomsterfonden får gå på 

vissa konserter till specialpris. Kontakta gärna Berwaldhallen 
på 08-784 50 00 för mer info.

Berwaldhallen

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!

MEDLEMSREKORD IGEN
Den stora medlemsökningen har resulterat i att vi i årsskiftet 
2014/2015, var hela 35 047 medlemmar. Med många enga-
gerade medlemmar blir vi en starkare förening.

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2015
För den som är medlem som vill lämna motioner till förenings-
stämman är sista datum 31 mars enligt stadgar. Motioners 
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 FÖRENINGSSTÄMMAN
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens 
föreningsstämma 2015. 

Vid förra årets ordinarie föreningsstämma lade Blomsterfondens styrelse fram ett förslag till nya 
stadgar för föreningen. 

Vi hade ombetts att göra det av en föreningsstämma redan 2009. Stadgeförslaget innehöll 
förändringar i både stort och smått. Det hade visserligen förberetts i samråd med alla viktiga 
intressentgrupper i Blomsterfonden och det hade presenterats och diskuterats både vid möten och i 
Alma. 

Men det ganska omfattande stadgeförslaget föranledde ändå ett stort antal motioner med kritiska 
synpunkter. Att behandla en komplett revision av alla stadgeparagraferna visade sig för komplicerat. 
Stämman fann därför för gott att utan vidare diskussion återremittera förslaget till styrelsen.

Blomsterfondens styrelse har därför diskuterat föreningens stadgar på nytt under tiden som gått 
sedan stämman. Vi har då tyckt att det är lämpligt att lägga fram en så liten förändring som möjligt, 
och en förändring som ter sig nödvändig. De andra sakerna kan vänta.

Styrelsen kommer därför till årets stämma att föreslå att endast de två paragraferna om styrelsens 
sammansättning ändras. Den justeringen måste göras eftersom KF och Unionen har avsagt sig 
uppgiften att utse styrelseledamöter i Blomsterfonden. 

Förslaget är att dessa båda organisationer, med vilka Blomsterfonden haft ett fruktbart samarbete 
sedan slutet av 1940-talet, ersätts med SPF Seniorerna. 

SPF Seniorerna är en av landet två största pensionärsorganisationer och styrelsen har efter ingående 
diskussioner med organisationens presidium och ledning kunnat konstatera att vi har en betydande 
värdegemenskap. SPF Seniorerna har på sin sida förklarat sig beredd att vara med och ta ansvar för 
Blomsterfondens framtida utveckling genom att utse en ordinarie ledamot och en suppleant i vår 
styrelse.

För att säkerställa att de organisationer, som Blomsterfonden har detta nära samarbete med, även 
i fortsättningen i ett eventuellt kritiskt läge kan forma en majoritet i styrelsen för Blomsterfondens 
bästa, föreslås samtidigt att antalet stämmovalda styrelseledamöter minskas från nuvarande högst 
fyra till högst tre. Vi bedömer att denna neddragning av totala antalet styrelseledamöter från nio till 
högst sju också ska göra styrelsearbetet ännu mer effektivt i framtiden. 

Förslaget bereds och beslutas vid föreningsstämman den 25 maj 2015.

Nu är det dags för årets stora medlemsträff. 
Välkommen till föreningsstämman!

DATUM: 
Den 25 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 Lövengard 
på telefonnummer 08-555 94 512 senast den 11 maj. Vänligen 
uppge ditt namn och personnummer när du anmäler dig.

Modernisering av Blomsterfondens stadgar

Lennart Francke
Styrelsens ordförande

Stadgar med ändringsförslag finns på nästa sida
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Förslag till ändringar i Blomsterfondens stadgar

7 § Styrelsen
Föreningen leds av en styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 

angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av minst sex och högst sju ledamöter med sex suppleanter för dem.

Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund samt  

SPF Seniorerna utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant att fungera vid förfall för ordinarie 

ledamoten.

Medlemmarna i föreningen väljer å ordinarie föreningsstämma minst två och högst tre ledamöter i styrelsen jämte två 

suppleanter för dem.

Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år.

Styrelseledamot och suppleant får omväljas fyra gångar.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

8 § Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

har fungerande ordförande utslagsröst.

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet äger ordföranden 

eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående meddelas 

övriga ledamöter och anmälas vid nästa sammanträde.

1 2 3

4

5

6

7

Förslag till ändringar är gjorda i paragraferna 7 och 8 som behandlar styrelsen och dess sammansättning. Nuvarande 

stadgar är enligt följande: 1= sju, 2 = nio, 3 = sju, 4 = Unionen, 5 = Kooperativa Förbundet, 6 = fyra, 7 = fem.

Grönt= Nuvarande stadgar.   Rött= Förslag på ändring.

 – Det är så jätteroligt att vi nu kan bredda vår träningsverksamhet och 

införa Äldrepower på  alla våra boenden. Efterfrågan och intresset  har 

varit mycket stort och vi ser hur viktigt det är att få träna för ett friskare, 

roligare och mer innehållsrikt liv, säger initiativtagaren till projektet 

Christel Haglund .

Under mars och april flyttar Äldrepower in på  våra seniorboende på 

Körsbärsvägen,  i Rödabergen  och även vårt äldreboende Tallgården 

i Enebyberg.

Nu startar vi ÄldrePower på fler av våra boenden

- ger dig lust för livet
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ÖPPET HUS 
HOS BLOMSTERFONDEN
Vi vet att det är många av våra trettiofemtusen medlemmar som känner sig osäkra inför det som ska komma. 

Hur det ska bli på äldre dagar. För egen del men också för mamma, pappa, mormor, morfar, farmor och farfar. 

Frågorna är många och svaren är inte alltid så lättillgängliga.

Därför öppnar vi våra dörrar för alla som vill få sig en glimt av hur framtiden kan se ut på Blomsterfonden. Vi 

ska göra vårt bästa för att berätta om vår verksamhet, vårt sätt att tänka och arbeta och hur vi rent allmänt har 

det innanför våra väggar.

Så välkommen, kära du, till oss i Liseberg. Adressen är Annebodavägen 23 i Älvsjö. 

Eftersom vi inte kan gissa oss till om det kommer tio eller tiotusen vetgiriga personer så vill vi att du anmäler 

dig på info@blomsterfonden.se eller ringer till 08-555 94 512 och berättar. Senast den 22 mars. Vi bjuder på 

dricka och något att tugga på. Vad det kan vara får bli en överraskning både för dig och oss.

VÄLKOMMEN DEN 26 MARS KL. 18.00–20.00 TILL LISEBERG I ÄLVSJÖ
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Den 9 mars körde vi igång med vår efterlängtade 
webbtjänst SeniorboTorget för förmedling av 
blomsterfondens seniorbostäder.

Nu kan du gå in och kolla var du står på

För dig som köar till våra seniorbostäder kommer 
tjänsten innebära:

• Att du kan se våra lediga lägenheter
• Att du kan anmäla intresse för lediga lägenheter
• Att du kan prenumerera på information om lediga  
  lägenheter via e-post

Inloggningsuppgifter
Du har fått inloggningsuppgifter 
från oss med posten. Om du 
har har glömt eller tappat bort 
uppgifterna och vi redan har din 
e-postadress så gå in på bostad.
blomsterfonden.se och klicka på 
Glömt lösenord. Då skickas ett 
nytt lösenord via e-post. 
Om du inte har angivit din 
e-postadress så kontaktar du 
medlemsservice.

Var hittar jag 
SeniorboTorget?
Du hittar SeniorboTorget om 
du väljer Seniorboende på vår 
hemsida www.blomsterfonden.
se. Du kan även gå direkt till 
bostad.blomsterfonden.se

1

SeniorboTorget

2

Det är lätt. Följ siffrorna och läs:
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Prenumerera
På SeniorboTorget kan du 
prenumerera på information 
via e-post när en lägenhet 
blir ledig. För att sätta igång 
behöver du först aktivera en 
prenumeration. Detta gör du 
under ”Prenumerera”. Glöm inte 
att spara dina önskemål när 
du är klar genom att trycka på 
”Spara”.
OBS! Detta gäller även om 
dina tidigare val redan finns 
förkryssade.

När är SeniorboTorget 
aktuellt för mig?
Oavsett om du går in på SeniorboTorget 
eller ej så står du alltid kvar i Blomster-
fondens bokö så länge du betalar din 
medlemsavgift.
Om du inte har fyllt 60 år eller inte har 
behov av en seniorlägenhet just nu så 
kan SeniorboTorget vänta. Du loggar helt 
enkelt in när det blir dags att söka ny 
bostad.

Jag använder inte dator
Om du inte använder dator och inte har 
meddelat oss dina köval genom att skicka 
in talongen nyligen så kan du kontakta vår 
medlemsservice på 08-555 94 751 (måndag 
- fredag kl. 9 - 11)
Så länge du betalar din medlemsavgift står 
du alltid kvar i kön, men om du inte hör av 
dig till oss är du tills vidare passivt köande.
Du kan när som helst kontakta oss igen 
för att aktivera ditt köande och börja få 
lägenhetserbjudanden igen.

Publiceringstider
När en lägenhet blir ledig så publiceras 
den på SeniorboTorget nästkommande 
måndag senast kl.17.00. Den finns tillgänglig 
för intresseanmälningar i 8 dagar fram till 
nästkommande tisdag kl.11.00.
Om du prenumererar på information 
via e-post och lägenheten matchar dina 
önskemål så skickar vi e-post dagen efter 
publicering, tisdag kl 08.00.
Om du som prenumerant inte har fått någon 
e-post på tisdagen så finns det alltså ingen 
ledig lägenhet just den veckan.

3

5

6

4
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På SeniorboTorget kan du 
se alla lediga lägenheter.
När du söker bostad med hjälp 
av SeniorboTorget kan se och 
anmäla ditt intresse till samtliga 
lägenheter. 
Din prenumeration via e-post 
begränsar inte dina möjligheter 
att även anmäla intresse på lägen-
heter som inte finns angivna i din 
prenumeration.  

Fördelar med SeniorboTorget 
kontra breverbjudande
Med SeniorboTorget får du som 
medlem tillgång till mer information och 
kan själv välja att intresseanmäla dig till en 
specifik lägenhet som passar dina önske-
mål. Vi i Blomsterfonden kan skicka ut 
erbjudanden till de 20 medlemmar med 
längst kötid som vi vet är intresserade och 
kan kalla just er till visning.
Du som medlem får enkel tillgång till bl.a. 
följande:
• Mer information om varje objekt innan   
  visning.
• Information om vilken köplats man har   
  till en ledig lägenhet.
• Statistik över kötider för olika    
  lägenhetsstorlekar i olika områden.
• Köhistorik över vilken köplats man        
  hade till tidigare lägenhet som du gjort   
  intresseanmälan till.
• Du kan övervaka alla lägenheter som blir  
  lediga på alla områden.
• Du kan prenumerera på områden och        
  få påminnelser via e-post när det finns      
  lediga lägenheter.

Vem kan 
intresseanmäla sig 
för en bostad?
Alla medlemmar som står 
i kö till Blomsterfondens 
seniorboende och är
över 60 år kan göra 
intresseanmälningar. 

7

8

9
Tidigare skickade vi ut ca 150 brev 
per ledig lägenhet. För oss innebär 
det alltså en drastisk minskning av 
antalet fysiska brev som skickas 
ut varje gång en lägenhet blir 
ledig. Vi minimerar också antalet 
omvisningar och kan fokusera våra 
insatser på det som är viktigast för 
oss, hem och vård åt äldre i stället för 
administration.



 Blomsterfonden  21

Dubbel medlemsresa 
till Krakow i mars  

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. 

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

Den 10-11 februari bar det av med Reseskaparna på deras 
”Alla Hjärtan Kryssning” med Birka. Almaredaktionen var med på resan 
tillsamman med hyresgäster och medlemmar från Blomsterfonden.

Det var mycket underhållning på båten. Båda dagarna lång - bland 
annat med Linda Rapp som var konferencier och artist på båten. 

Det hölls även inspirationsföreläsningar om resor och Blomster-
fondens träningskoncept för äldre ”ÄldrePower”. 

 

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

Den 22-26 mars och den 26-30 mars bär det iväg på Blomster-
fondens medlemsresor till Krakow i samarbete med CE-travel. 
Intresset har varit så stort kring den här resan att vi fått ordna en 
extra trip. 

Totalt är det femtio Blomsterfondare som åker iväg. 

Almaredaktion kommer följa med på resan och berätta mer i 
nästa nummer om alla inbokade utflykter. Som besök i Saltgru-
van ”Wieliczka” och förintelselägret ”Auschwitz” mm. 

Vill du närmare följa vår resa kan du lättast göra det via Blom-
sterfondens facebooksida: 
https://www.facebook.com/Blomsterfonden

Många glada seniorhjärtan 
fick Birka-båten att svänga

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.
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’’Hade jag inte Maud 
så skulle jag vara 

någon helt 
annanstans nu’’

 

T E X T :  M A G N U S  N O R D S T R Ö M



 Blomsterfonden  23

F

’’På ålderns höst är det 
en ynnest att få vara två:

             ikat och syltmunkarna står framdukade. Jag ber om  

 att få byta kaffet mot te istället och det går precis   

  lika bra det. Swisch så är kaffekoppen borta och jag 

har en mugg fylld med ångande gott innehåll framför mig.

Jag kommer på mig själv att tänka att vad synd att jag ska 

fundera på skrivandet, hade varit trevligt att bara sitta och 

prata bort en stund. Surra lite om Bertils framgångsrika 

idrottsår eller hur det var när Maud flyttade från lilla Ljusdal i 

Hälsingland till stora Stockholm för drygt femtio år sedan.

På vardagsrumsbordet ligger en fint inbunden bok om 

Ljusdals tidning, så jag öppnar med att fråga: – Och vem av 

er kommer från Ljusdal då?

– Det är jag, ropar Maud från köksregionerna, som har fått 

jubileumsboken av min bror som bor kvar där uppe. Det är så 

skönt att kunna ha kontakt med sina rötter, den känslan ökar 

med åren.

Vi kastar oss över munkarna och bubblar på.

– Du vet, säger Maud, på den tiden ville man bort och iväg 

till storstaden så fort det bara gick. Jag var precis sjutton fyllda 

när det bar av till Stockholm. Men utkomst och husrum 

måste vara ordnat i förväg annars var det inte ens att tänka på. 

– Mitt första jobb var hos en familj som bodde på Birger 

Jarlsgatan. På den tiden var det många som hade hemhjälp, 

sådant är ju lite fult idag. 

Jag vänder mig till Bertil som berättar att han växte upp i 

Hagalund i Solna.

– Området var något helt annat då, förklarar Bertil, det var 

omodernt och trångt med dass över gården men det var 

mycket hjärta, sammanhållning och väldigt roligt. En finare 

plats att växa upp på kan jag inte tänka mig.

Livet löpte parallellt för mossbergarna utan att de visste av 

varandra. Maud gifte sig och fick tre barn på sitt håll och 

Bertil gick uppför altargången på sin kant.

Två äktenskap som tyvärr slutade i skilsmässa men som 

öppnade för något annat: Maud och Bertil träffades, blev kära 

and the rest is history som man brukar säga.

Nu har det gått trettiofem år sedan den gode Amor laddade 

med extravassa pilar och ställde in siktet ovanligt väl. Sjutton 

av dessa har paret bott på Blomsterfonden. Först i Liseberg, 

sedan på Röda bergen, Ringvägen och nu tillbaka i en av 

de nyrenoverade, handikappanpassade lägenheterna på 

Annebodavägen i Liseberg.

M A U D  &  B E R T I L  M O S S B E R G

Att kliva innanför dörrarna till Maud och Bertil Mossberg på Annebodavägen i Liseberg känns 

som att komma hem. Det är avspänt och mysigt från första stund. 

och snart kryssar vi igen’’

Bertil blev en ung man med 

ett brinnande idrottsintresse 

som tog honom till 

löparbanorna och upp på 

prispallarna under många år. 

En klippbok tjock som en 

gammal familjebibel skvallrar 

om stora framgångar. 

Moppe, som han kallades, 

slog rekord efter rekord och 

1953, då han blev vald till 

årets idrottsman i Solna-

klubben, toppade han i hela 

sex grenar. 
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– Vi är riktiga Blomsterfondare, berättar Maud, så länge 

krafterna stod oss bi var vi väldigt aktiva på alla sätt och vis. 

Jag var ledsagare på sjukhemmet i Liseberg, ordförande i 

intresseföreningen på Röda bergen och allt möjligt annat. 

Bertil, som har gröna fingrar och ett stort hjärta för växter, 

miljö och natur tog hand om trädgården och jobbade även 

med basaren. 

Paret trivdes väldigt bra på Röda bergen men efter hand 

dök sjukdomarna upp. Bertil fick två blodproppar i hjärnan, 

diabetes och dessutom hjärtfel. För ett drygt år sedan bröt 

han ett lårben och är nu helt beroende av rullstol och rollator. 

Idag betecknar man Bertil som multisjuk i kontakterna med 

sjukvården.

– Vi kunde inte bo kvar på Röda bergen, förklarar Bertil, vi 

fixade inte trapporna och backarna längre, Maud har ju också 

knackig hälsa.

Flyttlasset gick till Ringvägen, men så kom det olycksaliga 

benbrottet. Nu gick det inte längre för Bertil att ta sig 

in på toaletten och i och ur hissen med sin rullstol. Det 

packades på nytt och färden gick till Liseberg, det ställe där 

Blomsterfondsresan en gång i tiden börjat.  

– Vi har aldrig bott i en så fin lägenhet som den här, fortsätter 

Bertil, och gör ett svep med armen, här finns dessutom allt 

annat nära till hands, butik, vårdcentral, allt vi behöver. För 

att inte tala om Blomsterfondens rent fantastiska hemtjänst, 

vilka otroliga människor. Maud och jag blir på gott humör så 

fort de kliver innanför dörren.

– Glöm inte Stina och Kent, sufflerar Maud, värdinna och 

bovärd på Blomsterfonden. Ojoj oj, vilka hjältar, eldsjälar, 

strålande, det går liksom inte att hitta ord vackra nog för 

dessa två.

Hur ser ni på framtiden, frågar jag, vad har ni för planer?

Ögonen blir en smula blanka på Bertil och rösten förändras 

lite när han krasst förklarar att han nog inte har så mycket 

framtid kvar att räkna med längre.

– Hade jag inte Maud, skulle jag inte finnas kvar idag, 

mycket av mina tankar upptas av att jag vill ordna det så fint 

för henne som möjligt efter det att jag gått ur tiden. Jag går 

nogsamt igenom allt jag kan som handlar om ekonomi och 

andra praktiska detaljer som kommer att påverka hennes liv 

och vardag. Maud är tio år yngre än jag och hon ska ha det 

bra helt enkelt.

– Men trots allt. Vi kanske har allsköns sjukdomar som 

springer vid vår sida och sätter käppar i hjulen men några 

defaitister är vi inte, vi ger inte upp. Så länge vi har varandra 

är vi starka och då ska vi ta vara på varje dag vi har kvar 

tillsammans. Man är dålig på det när man är ung men med 

åren kommer insikten att varje timme eller minut kan vara 

den sista, det gäller att ge järnet här och nu. I morgon kan det 

vara för sent.

Maud och Bertil berättar med skratt och inlevelse om den 

gemensamma stora glädjekällan på ålderns höst. Kryssnings-

resorna till Helsingfors, Tallinn och en och annan sväng ut i 

den fantastiska stockholmska arkipelagen med Birka Princess.

– Då lever vi verkligen upp, skrattar Maud, vi äter och dricker 

gott, lyssnar på musik, tittar på folk som dansar, shoppar, bor 

lyxigt och rår om varandra. Det är aldrig några problem fast vi 

kommer med rullstol. Folk är så snälla och hjälpsamma. Man 

behöver aldrig be någon, det bara sträcks fram händer och 

någon som säger att jag tar tag här och lyfter lite om det går 

bra för er? Människor är ett alltigenom vänligt släkte om man 

själv bjuder till.

Bertil berättar att när de åker till Helsingfors eller Tallinn så 

tar han med ”motorcykeln”. Då kan de gå i land och titta och 

shoppa lite där också. 

– För två människor som trivs ihop är det verkligen en stor 

gåva att få vara tillsammans på ålderns höst när bladen så 

smått börjar gå över i gult på träden. Tänk på alla ensamma 

människor som aldrig får ha det så. Vi är verkligen lyckligt 

lottade Bertil och jag, avslutar Maud.

– Och nästa vecka har vi planerat in en kryssning igen. 

Jippiii, vi räknar dagarna!!!

Maud och Bertil vill 
också passa på och 
ge världens största ros 
till Nadine Kankindi 
från Blomsterfondens 
hemtjänst

– Hon sätter alltid 
guldkant på vår 
vardag. Tack för det!

Dagens ros
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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 har en fråga om det sommarhus som jag äger 
tillsammans med min bror. Vi äger hälften var. 

I testamente har jag stadgat att sommarhuset ska vara 
enskild egendom relativt min man, med syftet att det 
ska ärvas av mina barn i första hand.

Min bror har nu gift om sig. Han har två barn i första 
äktenskapet och nu ett barn i andra äktenskapet (det 
finns också två barn som min brors nya fru hade med 
sedan tidigare). Min bror och hans nya fru har genom 
äktenskapsförord stadgat att allt är enskild egendom.

• Jag undrar nu vad som gäller om jag eller min bror 
avlider före våra makar. Vem ärver våra respektive 
andelar av sommarhuset?

• Vår intention är att våra respektive makar inte ska ärva 
utan det ska våra barn (mina 2 respektive min brors 3 
barn) göra. Hur ska vi stadga att det blir så?

Tack för hjälpen
Ylva

Hej Ylva!

Du skriver att sommarhuset är din enskilda egendom 
för att du stadgat det i ditt testamente i syfte att dina 
barn ska ärva det, detta stämmer inte, du kan inte göra 
något till din enskilda egendom i ett testamente. I ett 
testamente skriver du vem som ska ärva vad.

För att dina och din brors barn ska ärva ert 
gemensamma sommarhus måste ni upprätta ett 
testamente där ni testamenterar huset till era barn. 
Om du inte skriver ett testamente där du 
testamenterar huset till barnen kommer din man att 
ärva din halva. Om din bror inte förordnar annorlunda 
i ett testamente kommer hans andel av fastigheten att 
ärvas i tre delar där barnen från det första äktenskapet 
har rätt till var sin del och en del till hans fru, eftersom 
gemensamma barn till gifta föräldrar får vänta med att 
utfå arv tills båda föräldrarna gått bort.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Blomsterfondens testamentsseminarier 
arrangeras om och om igen för fulla hus
Seminarierna behandlar problematiken kring hur du kan planera och 
bestämma vad som ska hända efter din bortgång genom att skriva ditt 
testamente. Och vad som sker i det fall det inte finns ett testamente?

Seminarierna är kostnadsfria och sker i samarbete med Beckmans juridik 
som står för den juridiska sakkunskapen. 

Mejla till Blomsterfonden på medlem@blomsterfonden.se och hör dig för 
om kommande seminarier. Du kan också ringa på telefon 08-555 94 751. 
Telefontid måndag–fredag 09.00–11.00. 

Mitt testamente 
till de äldre

Blomsterfondens testamentshjälp

BLOMSTER
FONDEN

Skicka gärna efter 
Blomsterfondens 
testamentsfolder, 
mejla till medlem@
blomsterfonden.se

Blomsterfondens testamentsseminarier i januari och februari var båda fullbokade 
till sista stol.

Blomsterfondens bjöd in till Äldrecafé 
om hur man går vidare i livet när man 
förlorat sin livskamrat och partner
Journalisten och författaren Ken Olofsson gästföreläste om hur man 
hanterar sin sorg och lever vidare när man förlorat sin partner, sin stora 
kärlek?

Olofsson har på basen av egna erfarenheter sammanfattat problematiken runt 
sorgearbetet i boken “ När livet måste gå vidare”. Med inlevelse, lyhördet och 
stort engageman har han beskrivit en livskris som inte går att förbereda sig på.

Boken innehåller intervjuer med personer, kända och okända, som beskriver 
sitt eget sätt att bearbeta sorgen. Varje upplevelse av sorgens väsen, varje berät-
telse om saknadens själ, är högst individuell. “Vi äger inte sorgen, sorgen äger 
oss”, säger Ingmar Ström i ett av bokens kapitel, till en sörjande änka.

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 ”När livet måste gå vidare”.  

Vi lottar ut fem böcker. Ta chansen 
att få ett eget exemplar!

Kvällens föredragshållare, författaren Ken Olofsson 
(till höger) samtalar med Blomsterfondens VD, 
Ulf Thörnevik ÄldreCafé

En mötesplats för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet
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Efter dansen hade de gått hem till henne för en kopp te. De 
hade suttit i soffan och småpratat om allt och inget - så som 
man ofta gör den första trevande gången på tu man hand. 
Han var blyg och lite tafatt, men hon kände hans åtrå. Hon 
hade hans arm om sin nacke och skuldror. En hand hade letat 
sig in under hennes tröja och snuddat vid de små topparna. 
Pulsen steg hos dem båda. Men inget mer hände. Minuterna 
tickade iväg och kändes evighetslånga. Hon hade insett att det 
skulle bero på henne om det skulle bli någon fortsättning – ty 
även hon ville så gärna.

Hon lämnade honom i soffan, dämpade belysningen, läm-
nade rummet, men återkom snart. Hon kom sakta emot 
honom. Hon såg att hans ögon vidgades och att han såg på 
henne med förvirrad blick och stora heta ögon. Hon mindes 
hur sensuellt skönt det hade känts att komma emot honom 
endast iförd en löst hängande tröja och med bar och blottad 
underkropp! Men samtidigt så rädd att han skulle skratta åt 
henne och tycka att hon var larvig eller vampig och stöta bort 
henne. Men han hade dragit henne till sig och omfamnat 
henne och de var båda rusigt lyckliga.

Och så hade det varit allt sedan dess. Det var hon som stod för 
inviterna och de fräcka tilltagen. Som den midsommarafton 
på dansbanan i Dungen 
då de dansade en lång 
ljummen kväll efter en 
het dag i solen. Hon 
hade den vida vita bomulls-
klänningen och gymnastikskor. 
Och de dansade tätt ihop 
eller buggade allt eftersom 
musiken och rytmerna för-
ändrades. De kulörta lyktorna 
glimmade när mörkret så 
småningom föll i juninatten.
 

Han tog av sig rocken, knöt upp slipsen och lämnade den 
tillsammans med kavajen på stolen i hallen. Ett svagt leende 
formades på hans läppar när han hörde henne dona i köket. 
Den svaga doften av vitlök och kantareller sipprade ut genom 
springan till hallen där han stod i strumplästen. Ett välbehag 
genomsyrade honom. Hans favoriträtt var på väg!

Han lät sin tunga kropp sjunka djupt ner i älsklingsfåtöljen. 
Lojt tillbakalutad halvlåg han med översta knapparna upp-
knäppta på den vita skjortan. Sina svarta långbyxor hade han 
vikt ihop över karmstolen. Men de svarta strumporna hade 
han behållit på.  

En gammal långfilm med Elof Ahrle flimrade på TV-skärmen. 
Det sista eftermiddagsljuset sipprade in genom fönstret. 
Stearinljusen i kandelabern spred sitt milda sken. Det var 
november. 

På det låga soffbordet hade hon ställt fram de smörstekta 
kantarellerna, och de vitlöksrostade räkorna tillsammans med 
ett berg av nyrostade brödskivor. Det var äntligen fredag och 
de var tillsammans – bara de två – Han och Hon. 

Nubben var kyld och flaskan immade. Förnöjd hällde han 
upp glasen och lät sig väl smaka. Innan hon hade satt sitt 
glas till munnen hade han hällt upp ännu ett åt sig. Hon 
såg att han njöt och kände sig lättjefullt tillfreds med livet i 
allmänhet, anrättningen och med ”sin lilla gubbe” i synnerhet. 
Nåja så liten var han inte. Kanske något kortare än den 
gången de sågs för första gången för snart femtio år sedan, 
men betydligt rundare. Han vägde väl gott och väl över 
hundra, men vad gjorde väl det, tänkte hon? Han hade ändå 
ett hjärta av guld – och han var hennes.

Där hon satt bredvid honom i sin vita blus, som hon diskret 
knäppte upp ett par knappar på och avslöjade att hon inte 
hade någon BH på sig kom hon att tänka på hur det var då. 
Då för nästan femtio år sedan, då de först sågs.

Efter dansen hade de gått hem 
till henne för en kopp te

Medlemsnove l l  av  Gunnar  Ho lmberg
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På hemvägen stannade de upp och kramades djupt och nära.

Hans händer smög sig långsamt upp längs hennes bara ben, 
Han drog sakta upp hennes klänning för att smeka hennes 
lår och bakdel. Då först upptäckte och insåg han att hon hela 
kvällen dansat med honom utan att ha något annat på sig än 
den blommiga klänningen. Under den, bara den solvarma, 
gyllenbruna huden!

Han smuttade på vinet och förde en rostad vitlöksmarinerad 
räka till munnen. Så lutade han sig åter bakåt i fåtöljen. Men 
snart nog var han där igen. Han hävde upp sin tunga kropp. 
Tog en ny räka och drack av det svala vinet. Hon såg på 
honom. Nöjd. Bara de två, en fredagskväll med all tid i 
världen. 

Hon la upp några kantareller på det rostade brödet och skar en 
bit medan han gjorde detsamma med sin räkstinna brödbit. 
Majonnäsen rann ner över hakan och han torkade av den med 
en servett. Hon lutade sitt grånande huvud mot hans axel och 
suckade kärleksfullt. Han föste henne milt åt sidan och hävde 
sig upp för ännu en räka, eller om det var ett par kantareller. 
Så sjönk han åter ner. Ingen av dem följde filmen med någon 
större koncentration och ingen av dem skulle efteråt kunna 
redogöra för vad den handlade om. Det var spänning i luften. 
En spänning och en lek som de så väl kände igen och som 
förebådade något mer.
Hennes högra hand ställde tillbaka vinglaset. Hon lade 
den på nedre delen av hans skjorta. En trevande rörelse, ett 
första steg. Han hävde sig ånyo fram i stolen mot bordet 
och smuttade åter på vinet och föll därefter tillbaka mot 
fåtöljens plymåer. Hennes hand sökte sig ner över hans vita 
bomullskalsonger. Hon förnam en svag ristning genom hans 
kropp när hon försiktigt förda handen in under byxlinningen 
och snuddade hans kön.

Han njöt, men låtsades oberörd och ville dra ut på stunden. 
Än en gång lutade han sig fram och tog en bit bröd och en 
räkstjärt. Vinet var slut och han hällde upp ett nytt glas åt 
både sig själv och henne. Så gled han tillbaka till viloläget. 
Hon trevade åter fram mot hans kön och höll det i sin hand. 
Hon lekte med hans kulor och rörde försiktigt hans kön 
fram och åter. Spänsten och kraften i det var inte densamma 
nu som den var då den första gången han såg hennes bara 
underliv. Inte heller som då på hemvägen från dansbanan, då 
han blivit nästan vild av extas och kåthet. Men det var ändå 
skönt att känna att det fanns liv i den gamla pistongen – och 

om sanningen ska fram så hade den ju tjänat väl alla dessa 
nära femtio åren. Hon hade inget att klaga på i den delen 
heller.

Han lade sin arm om hennes axlar och smekte sakta hennes 
nacke där hon satt lutande sitt huvud mot hans axel. Hon 
kände hans hjärtslag och snabbare andhämtning och kände 
lusten rinna till på allvar. Hon böjde sig ner över honom och 
tog försiktigt hans lem mellan läpparna. Han skakade till, 
slöt ögonen och drömde sig bort. För sitt inre såg han en ung 
kvinna framför sig som kom emot honom med endast en 
tröja på sig. En tröja som visade mer än den dolde och som 
slutade strax ovan bikinilinjen. Han mindes den glänsande 
ljusa busken och hennes välformade lår. Han mindes hennes 
gyllenbruna bakdel i skenet från stearinljusen när hon lockade 
med honom bort till hennes knarriga bädd. Och han mindes 
hur de älskat med varandra. Redan då visste han att de skulle 
komma att leva sitt liv tillsammans en lång tid framöver.

Han hävde sig ur fåtöljen och ställde sig framför henne. 
Huvudet högre och dubbelt så bred. Varligt tog han hennes 
hand och förde henne med sig mot deras gemensamma 
sovrum. Stearinljusen fick brinna och TV:n stod fortfarande 
på. Vem bryr sig om sådant när lusten bränner, det är 
fredagskväll och man har all tid i världen?

Efter dansen hade de gått 
hem till henne för en kopp te

Har du en egen berättelse att 
dela med oss andra?

Samlevnad på äldre dar är ett ämne som engagerar 
och intresserar många av våra medlemmar. Det kan 
vi se av alla frågor vi får till Alma-redaktionen.

Vi undersöker därför möjligheterna att införa en 
återkommande samlevnadsspalt i tidningen.

Vi vill höra din åsikt om detta. Mejla, ring eller 
skriv till oss på Alma. Kontaktuppgifterna finns i 
redaktionsrutan.

Spalten kan ha formen av en traditionell frågespalt, 
men vi tror det skulle vara roligare om vi helt enkelt 
bara delar med oss av våra erfarenheter och äventyr 
på detta område.

Var och en väljer om den vill framträda med eget 
namn eller skriva anonymt.

Så kom igen gott folk, hör av er!
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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, Medlemsservice, 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 i god tid innan påsk. Kostnad för porto tillkommer.

Glad Påsk

Glad Påsk
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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 4/2014
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Evy fallenius, Stockholm
Lisbeth Wilstorp, Stockholm

Kerstin Margareta Markström, Stockholm
Hans von Berlepsch, Stockholm

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 1/2015
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 1/2015  ska vara oss tillhanda senast den  15.5. 2015. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Känner du att 

vårkänslorna är 
på gång?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Kerstin Ekström
–  Vårfåglarnas närvaro är vad 
jag märkt av mest, och jag väl-
komnar det. Det ska bli skönt 
med lite värme.”

Linnéa Grimstedt
–  Jag hör fåglarna kvittra och 
solen skiner, så nog är det vår. 

Maria har studerat medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik vid Stockholms universitet.
På somrarna jobbar hon som turistguide i Stockholm. Hennes största intressen är språk och resor.

Sofie Olsson Dahl
– Att våren börjat så smått har 
jag känt av på folks humör vilket 
blivit piggare och mer sprudlande 
och hemma hos mina vänner dyker 
nyplockade snödroppar upp i små 
vaser i fönstren.

Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Eller?
Ifjol var jag för första gången på ett diamant-
bröllopsfirande. 60 år hade paret alltså varit 
gifta. 60 år- en hel livstid! Det är så mycket mer 
än vad många av min generation kan föreställa 
sig. 

På festen berättade paret om sitt äktenskap, 
om sina upp- och nedgångar, de glada stunder 
de hade och de tunga som de gick igenom 
tillsammans. Tillsammans. 

Förtjusta berättar båda om resor som de har 
gjort och om upplevelser som de har delat. 
Det viktigaste som de har åstadkommit är 
dock familjen. Att barnen och barnbarnen 
är med dem just på den här speciella dagen 
betyder oerhört mycket för paret. När de gifte 
sig var det självklart att man fick barn snart efter 
giftermålet. Barnen blev familjens centrum då 
och är det likaså idag, precis som det ska vara. 

Oftast när jag ser ett äldre par gå hand i hand 
börjar jag att romantisera den bilden. När jag 
ser dem tänker jag inte på de bråk som de säkert 
har haft. Inga förolämpningar, ingen besvikelse, 
inget offer. Då finns det inga ”Åh vad jobbigt 
du är!” ”Låt mig vara!” Det finns bara fred och 
kärlek i bilden. Sedan är sanningen ibland en 
annan efter vad jag har förstått genom åren. 

”Diamant-brudgummen” berättar att hemlig-
heten bakom ett lyckat äktenskap är att man 
inte får vara för petig. Man ska inte bråka 
om allting. Vissa saker måste man helt enkelt 
acceptera hos den andre.

Även det låter romantiskt och fint. Men är det 
självklart att min generation kommer att klara 
av detta? En generation där ingen står mer 
i centrum än det egna jaget och hur det ska 
förverkliga sina drömmar? Med alla möjligheter 
som vi har idag känner man pressen att utnyttja 
minst hälften av dem. Karriär, tjäna pengar, 
hitta sig själv medan man reser jorden runt. 

När man väl landar är man betydligt äldre 
än vad diamantbröllopsparet var när de gifte 
sig. Kommer man då ha samma tålamod och 
acceptans? Eller har man för många krav och 
kan inte låta bli att vara petig när det gäller den 
egna partnern? 

Man ser hur glada äldre människor blir när 
de träffar sina barnbarn. ’Barnbarn är livets 
efterrätt’ som man brukar säga. Tänk om vi 
90-talister inte ens hinner beställa huvudrätten 
för att vi har så svårt att välja? Man måste ju 
hinna leva innan man bildar familj! Jag tror 
att många av oss har glömt att när man bildar 
familj betyder det att man lever livet. Kanske i 
mycket större utsträckning än vad man gjorde 
förut. 

Det kanske inte är så hopplöst trots allt. Det är 
visserligen mycket jobb att leva i ett mångårigt 
förhållande, ja. Men är det värt det? Jag tror de 
flesta skulle svara: ja. Det är jättefint att kunna 
ha en partner som man kan dela allt med; roligt, 
sorgligt, hemskt och underbart. 

Målet är kanske inte för alla människor att vara 
gift i 60 år. Man kanske byter partner vart femte 
år men hittar trygghet och beständighet i någon 
annan (eller något annat) i livet. 

Jag vet faktiskt inte hur vi, min generation, 
kommer ha det när vi blir äldre. Kanske är vi 
för oss själva, kanske inom en storfamilj. Kanske 
kommer vi vara äldre när vi blir föräldrar, mor- 
och farföräldrar jämfört med dem som är det 
idag. Bara för att det blir annorlunda än tidigare 
betyder det ju inte att det blir sämre. Oavsett så 
har vi förhoppningsvis blivit 
klokare och visare än våra 
unga jag idag.

Gästkrönikör:
Maria Patz

Vill du skriva ett kåseri / en krönika i Alma?  Fatta pennan och skicka in ditt bidrag. Nästa nummer, som kommer ut i 
mitten av juni, handlar om kultur och resor. Kanske är du den som får din text publicerad i Alma. Vi behöver ditt bidrag 
senast den 15 maj.


