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ALMA

KRAMAS MER I ÄLDRELIVET!
Filosofen Wilhelm Schmid
Sid. 8–10

Tema: Medmänniska

FÖLJ MED PÅ MEDLEMS-
RESA TILL BERLIN!
Läs mer på sid. 29

KONST OCH KULTUR GÖR LIVET ROLIGARE! Sid. 24–25



 

 
 

Nu börjar det närma sig jul! 
Beställ din catering hos oss! 

 

JULBUFFÈ 
 

KALLA BORDET 
Kall inkokt lax, gravad lax, senapssill, inlagd sill, sillsallad, julskinka, läckökorv, 

ägghalva med skagenröra, hovmästarsås, senap 2 sorters, rödbetssallad, 
cheddarost, vörtbröd, knäckebröd, spisbröd & smör 

 
VARMA BORDET 

Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv, revbensspjäll, kokt potatis, rödkål 
 

KAFFE & PEPPARKAKA 
 

210 kr/kuvert inkl. moms 
 

Har ni andra önskemål samt för mer information kontakta oss på: 
omsorg@sveacater.se alt 070- 698 89 95. Minsta beställning på 10 personer. 

 

 
VÄLKOMMEN TILL OSS MED DIN BESTÄLLNING! 
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Medmänskligheten växer där och när vi möts

Hur svårt är det inte att vara en god medmänniska i en tid när individualismens lov sjungs högre och 
starkare i ett samhälle som allt oftare beskrivs från ett vi-och-de-perspektiv?

Det blir lätt att vi fokuserar på det negativa och stöter ifrån oss det goda, det som ska vara självklart att 
ta till sig, förvalta och föra vidare.

Världen är ju full av människor som gör bra saker, men vart leder det om ingen vill se dem. Jag läste i 
morgontidningen om en journalist och debattör som beskrev hur svårt det är att föra fram att världen 
blir bättre och tryggare, när många politiker, medier och en oändlig mängd självutnämnda experter på 
internet vill hävda motsatsen.

Idag finns det en jourhavande medmänniska, som man kan ringa och tala med, inom snart sagt varje 
frivilligorganisation och man utser årets medmänniska under ceremoniella och högtidliga former. 

Ska det verkligen behöva vara så? 

Ligger det inte i varje människas intresse att vara så omtänksam som möjligt? Är vi rädda för att vår 
snällhet ska paras ihop med mindre tilltalande egenskaper som dumhet och naivitet? Känner vi oss 
underlägsna om vi visar våra mjuka sidor?

Jag tror att om vi bara lär oss att mötas på ett bra sätt, med ömsesidig respekt för varandras styrkor och 
svagheter, så blir vi också goda medmänniskor som vågar öppna oss för varandra, visa vem vi är, varifrån 
vi kommer och vart vi är på väg.

Det är inte lätt, det är ett stort ansvar, vi misslyckas och vi är framgångsrika, det är en stor utmaning, men 
det vi gör för våra medmänniskor gör vi också för oss själva. Vi måste tänka med både hjärnan och hjärtat, 
ingen annan väg leder framåt. 

Inom Blomsterfonden hålls medmänsklighetens fana så högt vi bara förmår. Vi jobbar aktivt med att 
medvetandegöra allas vårt ansvar mot dem vi arbetar för och med i föreningens verksamhet. Vi finslipar 
fortlöpande de riktlinjer för etik och bemötande som styr allt vårt dagliga arbete.

Vi tror att medmänskligheten växer i mötet mellan människor. I det påtagliga och hanterbara. Även små 
korta stunder av samhörighet och lycka kan vara livsavgörande i det långa perspektivet.

Jag vill också passa på och önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Från en människa till en annan.   

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) 
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 43 001  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. 

Swish: 9025305

Ulf Thörnevik 

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

– När min fru och jag var 
nygifta för tjugotre år sedan, 
innan vi fick egna barn, var vi 
stödfamilj för två pojkar.

En helg i månaden fick grab-
barna på så sätt umgås med 
andra vuxna, ta del av andra 
rutiner och aktiviteter, och 
den ensamstående mamman 
fick lite välbehövlig egen tid.

Än idag har vi kontakt med 
den äldsta av killarna som 
snart fyller trettio år. 

Det var en mycket rolig och 
lärorik tid som vi inte skulle 
vilja vara utan.

Det behövs inte så mycket för 
att det ska bli något bra.

Bara lite god vilja.

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

Att vara en god medmänniska kan betyda olika saker beroende på vem du frågar. För min del handlar det 
om att se de människor jag har omkring mig. Jag behöver inte känna dem. Om jag står i kassakön och någon 
glömmer sin vara i kundkorgen är det självklart för mig att säga till. Eller om en äldre person har svårt att bära 
sina kassar tycker jag en schysst medmänniska ska erbjuda sin hjälp.

Men hur är det i Sverige? Är vi bra på detta? Både ja och nej. Vi hjälper gärna äldre och barn. Men när det 
kommer till exempel flyktingar och tiggare är vi kluvna. Här går en tydlig skiljelinje mellan det kända och 
det främmande som våra hjärtan ibland har svårt att ta sig över. Vidsynthet och mod är ibland en bristvara.

Inom Blomsterfonden har vi en lång tradition, sedan starten 1921, att bry oss om andra och ständigt sträva 
efter att vara goda människor. Medmänsklighet är ett av föreningens viktigaste värdeord och grunden för 
Blomsterfondens humanistiska människosyn.

Under december månad är Blomsterfondens sociala verksamhet extra viktig för våra boende. Den möjliggör 
möten och trevlig samvaro i våra lokaler; som bibliotek, salonger, gym, restauranger m.m. På samtliga 
äldreboenden ordnas extra många aktiviteter under december, som julpyssel, luciatåg och glöggstunder, för att 
våra boende inte ska uppleva julen som lång och ensam.

Passa på och stöd Blomsterfondens arbete för äldre! Just nu pågår insamlingskampanjen ”ÄldreSupport” för 
stöd och råd i äldrelivet. Sätt in din gåva på PG 90 25 30-5 märk talongen ”Äldresupport”. Eller swisha din 
gåva direkt till vårt 90-kontonr: 90 25 305 och ange ”Äldresupport” i meddelande rutan. Läs mer om vår 
pågående kampanj på sida 13.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om våra två medlemsresor till Toscana som var mycket uppskattade 
av alla som var med, se mer på sidorna 20–23. På sidorna 15–17 kan ni kolla in föreningens planer för 
Ringvägen genom Almaredaktions intervju med Blomsterfondens ordförande Lennart Francke. 

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELS KRÖNIKA

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden samt 
chefredaktör för Alma.

– Att bry sig om och hjälpa 
en annan människa som 
är i behov av stöd, utan 
en tanke på att få något 
tillbaka, är förmodligen 
den bästa gåvan du kan 
ge  eller få av någon.

 

 

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. 

Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellansteg så vi förbehåller oss rätten 
att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.

Håll en trevlig ton. Inga texter som innehåller personliga påhopp, diskussioner som rör 
enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak 
gäller för inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.

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 Blomsterfonden, om vår verk-
samhet, stadgar och andra interna angelägenheter, men så är det inte.

Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan vara allt från 
samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som är  viktigt för dig 

och ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !
Vill du träffa någon för sällskap, dela din 
vardag med eller bara få 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

Karl-Magnus Bergquist, medlem och hyresgäst, 
har skickat in ett fint höstkollage med bilder han 
tagit på Svalnäs. Gör som Karl-Magnus, plåta 
där du bor och skriv några rader till oss.

Karl-Magnus bilder är värda ett mycket större 
utrymme än så här, men detta blev ett väldigt 
fullspäckat nummer av Alma, så kom igen.
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VÅRA FASTIGHETER

92 procent av BLF:s tillgångar är våra fastigheter. Styrelsen svarar för 
förvaltningen av fastigheterna. En styrelse som visar öppenhet gent-
emot föreningens medlemmar skapar en god anda. Hur är det inom 
Blomsterfonden?

Årsredovisningen kan vara en bra mätare. Det finns ingen rubrik Fastigheter 
men den som letar kan finna att driftnettot 2015 var 33 050 000. De två 
blomsterfondsledarna talar om pågående och planerade nybyggen. 
Många omfattande projekt ska ta föreningen in i en intressant framtid. Vilka 
planer, vilka projekt? 99,4 procent som svarar på enkäten vill få reda på det. 
Är dom nöjda med slutsatsen att det är viktigt att BLF deltar i mässor och 
annat? Ringvägen ska utredas. Varför måste hyresgästerna där under flera år 
göra upprepade påstötningar för att få reda på vilka planer som finns?

Bristen på öppenhet skapar misstro. För några år sedan försvann 85 befint-
liga och planerade lägenheter i Danderyd. Kommer det mera? Varför måste 
jag vara datanörd för att finna hyrorna i Älvsjö? Jag tror att förståelsen för 
öppenhet blir verklighet först när vi medlemmar väljer samtliga styrelse-
ledamöter.

Insändare

GE INTE UPP!

Du har något att bidra med? En insändare vore en bra idé? Nja, räkna med 
att du inte är välkommen. Den insändare jag sände den 11 augusti fick 
följande kommentarer: ”korta texten” – ”lyft fram 1-2 sakfrågor” – ”ta bort 
personhänvisningar så ökar du din chans (!) att insändaren kommer med” 
– ”pajkastning går alltså bort” – ”låter som ett bra beslut att hitta andra 
kanaler/former för din insändare”. Begärde få exempel på pajkastning. Fick 
inget svar.

Dessvärre är detta helt i linje med yttrandet över min motion till Förenings-
stämman som gällde tidningens innehåll: öppen diskussion får endast före-
komma i ”rimlig omfattning”. Vad som är ”rimligt” avseende såväl innehåll 
som längd avgörs av verkställande ledningen, vilket är orimligt i en ideell 
förening.

Men, du idérike medlem – GE INTE UPP! Börja i alla fall med det som borde 
vara vår medlemstidning. Det tar emot att vända sig till sociala medier trots 
ledningens rekommendationer. Nånstans går det dock en ”röd linje”.

Karl E Åman
Medlem

Öppenhet:

Blomsterfonden följer alla givna direktiv och de nya K3-reglerna för 
upprättande av årsredovisning till punkt och pricka. Föreningen är 
som insamlingsorganisation extra nogsamt övervakad och uppfyller 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråds kvalitetskod (FRII) likaväl som 
Svensk Insamlingskontrolls högt ställda krav för 90-konto. Vi är också 
genomlysta, granskade och godkända av Givarguiden. 

Vår strävan är att ständigt bli bättre på att skapa transparens för våra 
medlemmar, kunder, givare och personal. Blomsterfondens årliga enkät 
visar att våra medlemmar överlag är mycket nöjda med hur föreningen 
sköter kommunikation och information. Medlemstidningen får över-
vägande goda omdömen, våra nyhetsbrev är uppskattade. Om 2016-års 
enkät rapporterades i juninumret av Alma. Det fullständiga resultatet finns 
att läsa på Blomsterfondens hemsida.

Vilka planer, vilka projekt?

Inte många kan ha undgått det faktum att Blomsterfonden just nu är 
inne i ett av sina mest omfattande projekt genom tiderna; byggandet av 
137 nya funktionsanpassade seniorlägenheter i Liseberg. Om detta har vi 
informerat under lång tid i alla våra kanaler. Lägenheterna i det första av 
totalt fem hus är redan visade och tilldelningen klar. 

För Ringvägens del handlar det om ett projekt som pausats under snart 
två år för att nu vara aktuellt igen. Styrelsens och ledningens arbetssätt 
bygger på det naturliga i att informera när det finns något att informera om, 
när något nytt tillförts ett projekt. Därför hölls ett möte med boende och 
representanter för intresseföreningen på Ringvägen den 7 oktober.

I föreningens omfattande medlemsenkät för 2016, uppgav endast 2,77 % 
av drygt 7 000 personer som svarade att de inte kan göra sin röst hörd som 
medlem i Blomsterfonden.    

I detta nummer av Alma återges ett längre samtal som redaktionen fört 
med styrelsens ordförande Lennart Francke i denna fråga. Läs artikeln som 
rör alla medlemmar, inte enbart de som är hyresgäster på Ringvägen just 
nu, utan alla som i en framtid väljer att leva sitt seniorliv just här.

Att delta i mässor och annat:

Insändarskribenten efterlyser bättre kommunikation med medlemmarna 
samtidigt som han ifrågasätter vårt deltagande i mässor, kommundagar 
och andra externa event.

Föreningen har i skrivande stund över 43 000 medlemmar. Det är dem vi 
är ute och träffar för att informera och få värdefull feedback från. Den här 
dialogen är en mycket viktig del i vår verksamhet då det är medlemmarna 
som finansierar stora delar av den sociala verksamheten och de mötes-
platser som kommer våra boende till del, och mycket därtill.

I förlängningen har våra ökade kontaktytor och större synlighet medfört 
att vi fått en starkare röst i frågor som rör äldres rätt och bästa i samhället, 
samtidigt som möjligheterna att hitta finansiering till våra projekt har ökat 
märkbart. Vi har idag fem, sex sådana utvecklingsprojekt i full gång som för 
vår förenings verksamhet och varumärke framåt.  

Positiv uppmärksamhet i tidningar och nyhetsprogram på radio och tv 
genererar kontinuerligt förfrågningar från nya potentiella seriösa sam-
arbetspartners som resulterar i mervärden och förmåner för alla blomster-
fondare. På bara tre år har våra medlemsresor gått från noll till att vara 
oerhört eftersökta och uppskattade av hyresgäster och medlemmar i 
varierande ålder från hela Sverige. Läs reseberättelsen från Toscana lite 
längre in i tidningen. Bara för att ta ett exempel. Nästa gång bär det av till 
Berlin, kolla in det också, se sidan 29! 

Vi har än mer medlemsnytta i siktet som vi naturligtvis informerar om med 
stor stolthet och glädje när konturerna är skarpa nog.

Datanörd?

Inte alls, alla hyrorna för Lisebergslägenheterna finns tydligt och öppet 
redovisade på projektsidan för nyproduktionen. Genom vår webbtjänst för 
bostäder SeniorboTorget publicerar vi löpande lägenheterna helt enligt 
projektets tidsplan.

SeniorboTorget är vad vi får höra, mer eller mindre dagligen, ett mycket 
enkelt och uppskattat verktyg för var och en som vill hålla sig väl 
uppdaterad om lägenheter, hyror och bostadskön.

Blomsterfonden svarar:

Stöd de äldre. Annonsera i Alma!
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Frågesport med sherry på Tallgårdens äldreboende

Vill du skriva ett kåseri / en krönika i Alma?  Fatta pennan och skicka in 
ditt bidrag. Kanske är du den som får din text  publicerad .  Nästa nummer 
kommer i mitten av mars så vi behöver ditt bidrag senast den 1 februari.  
Tema ”Samhälle och kultur”.

Texten ska vara ca 5 000 tecken lång, inklusive mellanslag och det är viktigt 
att du håller dig  till detta.  Vi får in väldigt många bra, roliga och spirituella 
texter som vi inte kan ta in för att de är alldeles för långa eller allt för korta. 

Vi vill ha din text i word eller annat öppet skrivformat. Skicka inte låsta pdf-
filer, då är risken stor att ditt bidrag utesluts.

Den 29 oktober var det dags för Ringvägens årliga höstbasar. Chansen till fynd var som vanligt stora och för den som, mot all förmodan, inte hittade något 
var det bara att ta sig en kopp gott kaffe med bröd att njuta av i caféet. 

Just i caféet stötte Almaredaktionen på Pia Kelly, medlem sedan 13 år och systrarna Anita Sällbert och Kerstin Holmqvist, båda boende på Ringvägen. 
De hade bland annat fyndat på klädavdelningen och fick även med sig lite hembakat bröd att  avnjuta till eftermiddagsfikat.

Christel Jansson -  kommunikationschef /chefredaktör

Ge inte upp!

Nej, verkligen inte. För var och en som tycker våra insändarregler är rimliga 
och håller sig till dem är det bara att plocka fram pennan.

Reglerna är både få och enkla:

1. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellanslag.

2. Håll en trevlig ton. Inga texter som innehåller personliga påhopp, 
diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter 
mot lagen släpps igenom. Samma sak gäller för inlägg av rasistisk eller 
sexistisk natur.

Den stora basaren var som vanligt höstens händelse på Ringvägen Smått & Gott

Äldrepedagogen Agneta berättar att många äldre 
upplever julen som lång och inte alltid så hjärtlig. 
– Det är med det i åtanke vi är måna om att fylla 
veckorna kring Lucia, jul och nyår med så många 
aktiviteter som möjligt. För att avleda tanken från 
ensamhet och tristess.

Alma besökte Tallgårdens äldreboende en 
fredagseftermiddag i oktober. Det vankades  
frågesport med sherry. Ett dussintal personer 
från olika avdelningar var med och svarade på 
kluriga frågor. Frågorna varvades med mycket 
skratt och glada miner under eftermiddagen.

Tallgårdens äldreboende ligger i Enebyberg 
i Danderyd och drivs av Blomsterfonden 
genom entreprenad åt Danderyds kommun. 
På Tallgården finns både demensboende och 
somatiskt boende. 

Två aktiviteter per dag erbjuds till alla som bor 
hos oss, berättar Agneta Öquist, äldrepedagog 
på Tallgården. En mycket populär aktivitet 
är ÄldrePower – Blomsterfondens tränings-
koncept för äldre. Även anhöriga tränar då och 
då tillsammans med nära och kära som bor 
på Tallgården. Detta ger möjligheter till bra 
kontakt mellan anhöriga och personalen.

Inför december månad och jul ordnas extra 
många aktiviteter; som julpyssel, luciatåg på 
alla avdelningar, glöggstunder m.m. 

Vill du veta mer om Tallgårdens äldreboende? Då hittar du mer information och kontaktuppgifter 
på vår hemsida under vård och omsorg och äldreboende.
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DE TIO PUNKTERNA HITTAR DU PÅ NÄSTA UPPSLAG

Problemet med åldrandet i vår tid är att det har 

kommit att betraktas som meningslöst – som en 

sjukdom som ska upptäckas i tid och bekämpas 

effektivt, tills den kan opereras bort. 

Men detta, hävdar Wilhelm Schmid, är en olycklig 

missuppfattning. Åldrandet har en mening och 

vi måste lära oss att leva med åldrandeprocessen 

snarare än att försöka bekämpa den. Art of ageing 

istället för anti-ageing. 

Ett viktigt begrepp i västerländsk filosofi är jämnmod. 

Det gör livet lättare och rikare här och nu, och kanske 

är det överhuvudtaget inte möjligt att uppnå jämn-

mod förrän man blir äldre. Allt står inte längre på spel, 

erfarenheterna är större, bilden vidare och bedöm-

ningen av människor och ting mer träffsäker.

Schmids bok är ett försök att sammanställa tio steg till 

jämnmod som man kan uppnå genom iakttagelser, 

erfarenheter och medvetna överväganden. Konsten 

att bli gammal är en tankeväckande och hoppfull bok. 

En filosofisk pärla som utmanar vår syn på åldrandet.

TA ÄLDRELIVET MED JÄMNMOD
Håll fast vid dina vanor och vänner. Kramas så ofta du kan!

Strax efter sin sextioårsdag kom Wilhelm Schmid till insikt om att 
han inte kommer att leva för evigt. En dag tar allt obevekligen slut.

När den första chocken och ilskan över detta lagt sig gick hans tankar 
till mamman som med åren hade hittat ett jämnmod som skänkt 
henne lugn och styrka att hantera tillvaron på ett väldigt bra sätt. Det 
var fortfarande ingen trevlig tanke att ta till sig, att livet en dag skulle 
ta slut, men alternativet var heller inget att stå efter för den drygt 
sextioårige filosofen. Ett liv utan döden gör tillvaron här på jorden 
totalt meningslös. Vem vill leva i tusen år, vem skulle han vara då?

Döden handlar för Schmid enbart om kropp och person. Inget mer. 
Den ”energi” som finns i våra kroppar blir till något annat när vi går 
ur tiden. De flesta kulturer, förutom den moderna, benämner detta 
något som själ och anser den vara odödlig.

Schmid understryker också sina tankar runt det faktum att den 
individualism som råder idag gör det svårt att förhålla sig till det 
egna jaget. Risken är stor att vi bygger en alldeles för stor och gran-
dios bild av oss själva. Att vi som personer kan vara viktiga under 
vår tid på jorden är helt uppenbart, men knappast efter döden. 
Kyrkogårdarna är knökfulla med oersättliga människor.

Tanken på mamman fick Schmid att hitta ett eget jämnmod som 
bygger på en känsla av att vara trygg i oändligheten, oavsett vad den 
har för namn. Då kan man också gå i takt med ändligheten i livet.

Utifrån detta skrev Wilhelm Schmid sin bästsäljande bok i vilken 
han listar tio punkter som hjälper oss bli äldre med jämnmod och 
tillförsikt.

Wilhelm Schmid - Filosof
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Wilhelm Schmid
Ålder: 63 år

Yrke:  Tysklands mest 
berömde filosof som varvar sitt 

författarskap med att undervisa 
i ”levnadskonstfilosofi” vid 

universitetet i Erfurt.

Aktuell med: Boksuccén ”Konsten 
att bli gammal” som utkommit på 
en mängd olika språk och som nu 

finns även i svensk översättning 
utgiven av förlaget Lind & Co.
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TA ÄLDRELIVET MED JÄMNMOD
Håll fast vid dina vanor och vänner. Kramas så ofta du kan!
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1. Fundera över livets faser

Livet går i steg. Efter skolan kommer 
många snabbt iväg medan andra söker 
vidare. Vid fyrtio år börjar man förstå 
att åren framför en är färre än de man 
lagt bakom sig.

2. Förstå hur det är att bli äldre

Var detta allt? Vilka planer går 
fortfarande att förverkliga? Relationer 
och yrkesval ifrågasätts och byts till 
annat.

3. Se över vanorna

Vanor gör livet lättare och blir viktigare 
och viktigare med åren. Även negativa 
sådana.

4. Njut, känn lust och lycka

Njut fullt ut av de enkla sakerna; 
fåglarnas sång, blommornas dofter, 
soluppgången och snöflingorna som 
faller utanför fönstret. Även sexlivet 
kan få ett uppsving när tiden äntligen 
finns, tryggheten infunnit sig och 
prestationsångesten lagt sig.

6. Rör vid varandra

Beröring är mycket viktig, förmågan att 
känna är det sista som överger män-
niskan. Öppna dig också för det helande 
i konsten, musiken eller en riktigt god 
måltid.

7. Ge och känn kärlek och vänskap

Var rädd om ditt nätverk. Att vara till-
sammans, med vuxna eller barn, tillhör 
livets skönaste stunder. Vårda kärleken 
till din partner och vänskapen till sys-
kon, nära och kära.

8. Håll fast vid glädjen

Grubbla inte i onödan, alla misslyckas 
ibland. Tänk positivt, man lär sig även 
av det som är negativt. Håll igång 
humorn och skrattet.

9. Lär dig leva med döden

Allt som är riktigt värdefullt finns i be-
gränsad tillgång. Ta vara på dagarna.

10. Känn trygghet i oändligheten

Individens liv tar slut, men inte hel-
heten. Meningen med livet kan vara att 
få prova på vad det är att vara människa.

Fortsättning från föregående uppslagWilhelm Schmid

Grattis!
Anne Brundin
Täby

Gunilla Björkgren
Uppsala

Kerstin Ljungblom
Spånga

Anette Fridström

Hägersten

Rita Kiltén
Enskede

Här är ni som 
vann en bok 
i förra numret:

Var med i utlottningen av fem  böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per 

mejl eller brev: alma@blomsterfonden.se eller Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 

Märk ditt meddelande med ” Konsten att bli gammal”.  

5. Hantera smärta och olycka

Bli vän med det svarta i livet så långt det 
går. Att förebrå sig själv när oförutsedda 
saker händer blir lätt till en nedåtgående 
negativ spiral. 

Tio punkter som hjälper dig att få ett bättre äldreliv:

VINN EN EGEN BOK!
Du kan bli en av fem lyckliga vinnare, 
skicka in ditt namn redan idag. 
Se mer info här nedan!



 Blomsterfonden  11

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

Det lackar mot jul, besök någon av Stockholms många julmarknader

Kungsholms kyrka:
Kaplansbacken 1, Stockholm, T-Rådhuset,  
8 december  kl. 19.

Konserten med Akademiska kören bjuder på 
några av våra mest älskade julsånger och en 
hel del överraskningar. Programmet förgylls 
av den skönsjungande sopransolisten, 
Christina Nilsson, samt orgel och trumpeter.

Dirigent: Håkan Sund.

Skansens julmarknad: 
26 november - 18 december,  
lördagar och söndagar kl. 10–16. 

På Bollnästorget hittar du över 70 marknads-
ställen och hantverkare. Allt från mat till julsaker.

Gamla Stan (Stortorget): 
Dagligen 21 november - 23 december,
kl. 11–18.

Julmarknad med traditioner från 1500-talet och 
Gustav Vasa som bestämde att en marknad i 
juletid skulle hållas på Stortorget.

Kungsträdgården: 
Dagligen 19 november - 23 december,
kl. 11–18.

Här hittar du försäljningsstånd men också 
mycket gott att äta och dricka. Alldeles Intill kan 
du åka skridskor till musik.

Hovstallet: 
3-4 december .

Traditionsenlig julmarknad med försäljare 
från hela landet. Dessutom håller stall, parad-
selkammare och vagnshallar öppet under hela 
helgen.

Stora Essingen Julmarknad:  
Den gamle lille julmarknaden 

Badstrandsvägen 25, 3-4 december,
kl.10–17.

Julklappar, mat och pyssel till hemmet, kransar, 
karameller, fårskinn,tomtar, korvar, must, glögg, 
chokladlotteri m.m.

Marabouparkens designjulmarknad:
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg - Konsthallen 
10-11 december,  kl. 11– 17.
Entré: 50 kronor, barn gratis.

Designjulmarknaden är ett årligen återkom-
mande arrangemang i samarbete  med Rädda 
Barnen. Entréavgiften går till verksamhet för 
barn på flykt. Utställare är unga designers, 
formgivare och hantverkare. Restaurang Parkliv 
finns på plats, underhållning för barn och vuxna, 
musik och pyssel och mycket mer.

Shysst Jul 2016: 
ABF Huset, Plan 1, Sveavägen 1, 
3- 4 december kl. 10–16.

Svalornas Latinamerika årligen återkommande 
julmarknad där alla som deltar säljer varor som 
är tillverkade med hänsyn till människor och 
miljö. 

Julmarknad i Vaxholm: 
10-11 december,  kl.11.

Marknadsstånd med försäljning av en 
mångfald av varor. På lördagen kan barnen 
lämna sin önskelista till tomten som sitter på 
rådhustrappan från kl .13. 

Njut av våra mest älskade jul-
sånger med Akademiska kören

Biljetter kan köpas på Ticketmaster, http://www.ticketmaster.se/artist/akademiska-korens-julkonsert-biljetter/950521, eller på telefon 0771-70 70 70. 
Eventuella osålda biljetter säljs vid entrén en timme före konserten. Biljettpriser: Ordinarie – 160 kr. Barn 12-17 år och Studerande – 100 kr. Barn under 
12 år – gratis (10 kr bokningsavgift för barnbiljett vid köp hos Ticketmaster). 
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Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 

om Blomsterfonden, ditt medlem-
skap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor som rör våra 

olika seniorboenden och 
uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre 
i Storstockholm. Vi har idag 43 001 medlemmar runt om i Sverige inklusive 
ett par hundra utomlands.
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem 
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter 

Nu kan du swisha din gåva direkt till 
Blomsterfondens 90-konto: 9025305

Medlemsavgift 2017:
Snart är det dags att betala den årliga medlemsavgiften.
Under januari 2017 kommer en medlemsavi att ramla ned i din brevlåda.

Betala via autogiro:
Du vet väl om att du också kan betala medlemsavgiften via autogiro? 
Ansökan hittar du enkelt på vår hemsida under ”Om oss” och klickar på 
”medlemskapet”.

Nytt from 2017 är också att du som autogiromedlem kan ”runda uppåt” 
med en årlig gåva på valfri summa till förmån för vår sociala verksamhet.

M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o m  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m

Box 114, 182 05 Djursholm

Medlem 2017

Lilja-Viol Vildbuske
Ogräsgränd 22A
384 30 Blomstermåla
Sverige

Medlemstidningen Alma samt 
vårt nyhetsbrev förmedlar 
nyheter och information om 
föreningens verksamhet

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet 
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter

Vill du beställa en minnes-
eller grattishyllning?
Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se. 
Där kan du se vilka varianter som finns, vilka 
motiv som pryder korten och vad det kostar.

VÄLKOMMEN!

Hit ringer eller mejlar du när du 
vill stödja Blomsterfonden med 
en gåva eller bidra på något annat 
sätt till vår verksamhet.

08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

Medlemstidningen Alma kommer 
i din brevlåda fyra gånger om 
året. Som medlem får du ta del 
av de medlemserbjudanden som 
föreningen erbjuder. Vi skickar 
också ut nyhetsbrev via e-post med 
jämna mellanrum. 

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras med 
hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5), 
Swish:9025305.
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Läs mer på sidorna 
8–11

Läs mer 
på sidorna 

22–23

Ta del av alla medlemsförmåner Läs mer på sidorna 16–17

Marie Ryd:
VI MÅR BRA AV ATT 
RIKTA BLICKEN INÅT 

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #3 •  September  2016

ALMA
Ulf Thörnevik - sidan  3: 

Var modig, sök gemenskapen, 
ge och få ett rikare liv!

Tema: 
Nära och kära

Ingrid Gunnarsson 
Cheva och Volvo var grymma 
grejer. Sid 8–11

Nybygget i Liseberg 
Snart hittar du lägenheterna 
på SeniorboTorget. Sid. 18–19

ÄldreKollo på Gålö
Härliga dagar med gemenskap 
och vacker natur. Sid. 20–23

Ombyggt och klart
Ny boendeform står för dörren i 
Liseberg. Sid. 25

Alma3-2016.indd   1 2016-09-09   00.46
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Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:
Tänk på att anmäla din nya e-postadress till oss om du byter adress. VI skickar mycket information till våra medlemmar via e-post 
rörande vad som är på gång i föreningen samt olika medlemserbjudande som bokö, seminarier, nyhetsbrev mm. 

Anmäl ändrad e-postadress till medlem@blomsterfonden.se eller 08-555 94 751.

Hjälp äldre till ett tryggare liv, stöd vår pågående 
insamlingskampanj för ÄldreSupport!!

Gott om liv 
på Seniormässan
Under tre dagar i oktober deltog Blomster-
fonden på Seniormässan i Älvsjö som tidigare 
år. Många besökare kom till vår monter och 
visade stort intresse för Blomsterfondens tema 
”Planera för ett gott Seniorliv”. Blomsterfondens 
nyproduktion av seniorbostäder i Liseberg 
diskuterades ingående med stort intresse. 

Nytt för i år var att du kunde bli medlem 
via sms. Även vår upptryckta lathund för ett 
kommande seniorliv var mycket uppskattad. 
Vill du ta del av den enkla modellen för att 
dra igång förberedelserna för det egna goda 
seniorlivet så ska du gå in på vår hemsida 
www.blomsterfonden.se, där du hittar den för 
hemladdning. Sök efter ”Lathund”!

Just nu pågår vår kampanj ÄldreSupport till 
förmån för äldre och anhöriga som saknar stöd 
och vägledning i äldrelivet. 

Vill du vara med och bidra till hjälp för så många 
som möjligt? Läs då mer om ÄldreSupport 
på vår hemsida www.blomsterfonden.se eller 
swisha valfri gåva till oss på 9025305. Skriv 
ÄldreSupport i ditt meddelande.

Stort tack för ditt stöd!

Fler än du någonsin anar behöver din hjälp. 
Swisha ditt stöd redan idag!

Följ uthyrningen av 
våra nya senior-
lägenheter i Liseberg 
på hemsidan. 
Sök under ”Aktuell 
nybyggnation”.

Klicka in dig på 
SeniorboTorget!
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Distriktstandvården finns nära dig. Inte bara 
Blomsterfondens medlemmar och boende 
är välkomna utan även anhöriga, barn och 
barnbarn samt anställda i föreningen. Vi ger 
er specialerbjudanden på specialisttandvård, 
allmäntandvård, akuttandvård och mobil 
tandvård.

Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och info.
Gå också in på www.distriktstandvarden.se

Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta. 

På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, infor-
mation eller annat, 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!

Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med 
vår kommunikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

VILL DU
s a m a r b e t a  m e d  o s s  o c h 

g e  v å r a  m e d l e m m a r 

m e r v ä r d e n ?

M e j l a  t i l l :

c h r i s t e l . j a n s s o n @

b l o m s t e r f o n d e n . s e

Tandvård
Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik 
kring ett dödsbo och andra frågeställningar 
inom familjerätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och 
skatterätt. Det är aldrig fel att planera.

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

Juridisk hjälp
Vi är resespecialister framförallt med de forna 
öststaterna som arbetsfält, men arrangerar 
gruppresor även till andra delar av världen.  
Ring oss om vilka resmål som är aktuella för 
Blomsterfondens medlemmar och vilka andra 
rabatter du kan få del av.

Ring 08-441 71 90 för information om 
aktuella resmål. Gå också in på www.cetravel.se

Innehållsrika resor

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Royal Caribbean International har världens 
största och mest innovativa kryssningsfartyg. 
I över 40 år har rederiet förvånat och impo-
nerat sina gäster med spännande nyheter, 
utmärkt service, otaliga aktiviteter och 
underhållning i bästa klass.

Ring oss för bokning och information.
Gå också in på www.royalcaribbean.se.se

Kryssningar
Reseskaparna specialiserar sig på innehålls-
rika resor för seniorer. Både längre vistelser 
och kortare upplevelseresor. Reseskaparna 
har lång erfarenhet av det som krävs för en 
trygg, bekväm och inte minst spännande 
reseupplevelse.

Ring o8-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

Seniorresor
Missing Link erbjuder kunskapshöjande 
föreläsningar och workshops, transformerande 
ledarskapsprogram och retreats för dig som 
vill utvecklas på hjärnans villkor. Vi erbjuder 
Blomsterfondens medlemmar våra tjänster till 
förmånliga priser

Gå in på www.missinglinks.se/blomsterfonden, 
www.holone.se eller ring 08-718 51 30 för info.

Föreläsningar
Pris inkl. flyg och
transfer 31 okt.: 8 950:-Argostoli Venedig

Venedig
Chania, 

Kreta
Kotor,

Montenegro Korfu

royalcaribbean.se

Priset gäller för avresa 31 oktober 2015 per person med Splendour of the Seas när två personar delar 
en balkonghytt. Alla måltider, dricks, skatter och avgifter ingår i dessa exempel. Vi reserverar oss för ev. 
prisförändringar. Särskilda bokningsregler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se 
royalcaribbean.se.

Våra Medelhavskryssningar ger ett stort utbud av  
destinationer. Allt du behöver göra är att packa väskan.

HØSTSEMESTER I MEDELHAVET 
- till drömpriser!

Aten

När en person skänker pengar till välgörenhet 
med mobilen har det hittills försvunnit upp 
till 10 procent i avgifter innan gåvan kommit 
in på organisationens mottagarkonto. 
Genom Allainsamlingar.se är mobilgåvor helt 
avgiftsfria och varenda krona går direkt in 
på välgörenhetsorganisationernas insam-
lingskonto. Inga mellanhänder. Inga trans-
aktionsavgifter. Inga avgifter.

Gå in på www.allainsamlingar.se 
och läs mer om hur du ska göra 

Gör gott!

ALLAINSAMLINGAR.SE

Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar och 
får då ta del av samtliga exklusiva förmåner 
som presenteras varje vecka. Erbjudanden, 
specialrabatter och annat som gör att du kan 
spara stora pengar på dina inköp.

Gå in på www.seniordeal.se 
och läs mer om hur du ska göra 

Exklusiva förmåner
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Ett samtal med ordförande Lennart Francke om igår, idag och bästa 
möjliga imorgon för Blomsterfonden på Ringvägen

Almas reporter träffar Blomsterfondens 
ordförande, Lennart Francke, för en prat-
stund om Ringvägen och alla tankar och 
framtidsplaner runt föreningens söder-
malmsfastigheter.

Hösten har sakta smugit sig in mellan de sex hus-

kropparna som står i paradställning med gavlarna 

ut mot lokalgatan som löper parallellt med Ring-

vägen. Sprakande, vackra färger målar tavlor utan-

för konferensrumsfönstret och solkatter leker över 

bordet. 

Ringvägen är, med sina tre kilometer, Södermalms 

längsta gata och löper från Yttersta Tvärgränd i 

väster till Malmgårdsvägen i öster. 

Blomsterfondens fastigheter ligger granne med 

Ringens köpcentrum och Skanstulls tunnel-

banestation, vilket ger de boende praktisk närhet 

inte bara till vackra promenadstråk i närområdet 

utan också till inköp, service och kollektivtrafik.

– De här fastigheterna stod inflyttningsklara 1932, 

berättar Lennart, sex år efter föreningens allra 

första byggprojekt i Röda bergen. Då låg det här 

området alldeles i utkanten av staden, det var rena 

landet. Idag är Södermalm något helt annat än på 

den tiden, en drömplats för många stockholmare 

att bo på.

Trettiotalet var ett svårt årtionde, i Sverige men 

också i världen. Decenniet börjar, på sätt och vis, 

redan i oktober 1929 med börskraschen i USA. 

I Sverige faller de ödesdigra skotten i Ådalen den 

14 maj 1931, den svenske finansmannen Ivar 

Kreuger tar sig själv av daga i mars 1932 med stora 

ekonomiska problem som följd i det som kallas 

”Kreugerkraschen”, arbetslösheten stiger till över 

100 000 personer och många människor i Sverige 

går hungriga. I Finland gör Lapporörelsen ett 

misslyckat kuppförsök, i Spanien utkämpas ett 

blodigt inbördeskrig och all växande spänning 

föranleder andra världskrigets utbrott den 1 

september 1939.

– Det var kärva tider, säger Lennart. Vår förenings 

grundare och tillskyndare gjorde verkligen ett 

storartat arbete när de klarade av att ro iland så 

stora byggnads- och verksamhetsprojekt i en så 

turbulent tid. Stockholms stad som såg långsiktig 

hållbarhet i de här visionerna och ställde upp med 

tomtmark ska naturligtvis också ha en eloge. 

Vi har genom alla tider haft och har en värdefull 

och bra dialog med stadshuset, vilket är en av 

grundförutsättningarna för bra utveckling och 

sund framtidstro.

När Blomsterfondens hus på Ringvägen byggdes 

var de av yppersta moderna slag. Funktionalismen 

hade brett ut sig i Europa under senare delen av 

1920-talet och med Stockholmsutställningen 

1930 fick funkisen sitt verkliga genombrott i 

Sverige. Byggnader skulle helt och hållet utformas 

utifrån sin funktion, inget annat, alla typer av 

klassiska utsmyckningar på fasader och fönster 

gick bort, de ansågs förlegade. Husen skulle, som 

man kan se på Ringvägens fastigheter, ha släta 

och odekorerade ytor och vara uppbyggda enligt 

grundläggande geometriska former.

I år har det gått 84 år sedan de första hyresgästerna 

flyttade in. Under de här åren har det hänt mer än 

under något annat enskilt sekel i historien. Sverige 

har gått från att leva av jorden, skogen och malmen 

till att via industrialiseringen vara ett land som 

står i yttersta framkanten när det handlar om IT, 

media och musik. Från häst och vagn och Garbo 

i svartvitt till förarlösa bilar och virtuella Abba-

konserter på en mansålder.

På Ringvägen syns väldigt lite av den här utveck-

lingen. Husen står där de står, planlösningar och 

lägenheter är de samma som de var 1932, toaletter 

och badrum är trånga, trapporna besvärliga, 

fönster och dörrar är otids-enliga och stammarna 

behöver bytas ut.

Lennart Francke 
invaldes i Blomster-

fondens styrelse 2009 
och har varit föreningens 

ordförande sedan 2010

Ringvägens fastigheter byggdes i en tid som 
var svår men som också  innehöll innovativa 
tankar och tro på en ljusare framtid

Utvecklingen har varit enorm, men på 
Ringvägen har tiden till stor del stått stilla
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Husen underhålls naturligtvis efter alla konstens 

regler och varje lägenhet ses över och renoveras 

efter behov när nya hyresgäster flyttar in, men 

tidens tand är obarmhärtig. Vad som var funktio-

nellt och modernt för drygt åttio år sedan, håller 

av naturliga skäl inte måttet i dagens samhälle, 

motsvarar inte de krav och normer som ställs och 

råder i en verklighet där var och en kan kommuni-

cera obehindrat kors och tvärs över jordklotet i 

realtid. 

Blomsterfonden står inför ett vägval som behöver 

göras under de närmast kommande åren. Dagens 

visioner omfattar två alternativ: 

1. En övergripande renovering innehållande stam-

byte och nya fönster utförs. Även den fysiska till-

gängligheten till fastigheterna förbättras.

2. En kombination av den nödvändiga renove-

ringen och en anpassning av fastigheterna enligt 

dagens och morgondagens krav på seniorboende. 

Utöver detta skulle ett kompletterande tillbygge 

ge möjligheter att tillföra även äldreboende med 

vård och omsorg till Ringvägens anläggning. Den 

röda trygghetstråd som löper genom de flesta av 

föreningens boenden skulle då också finnas på 

Södermalm. 

– Det är hög tid nu, förklarar Lennart, för före-

ningen att förflytta även Ringvägens fastigheter in 

i en välfungerande nutid och vidare till en framtid 

som finns bortom våra egna horisonter. Det är 

styrelsens och ledningens skyldighet att inte enbart 

förvalta utan även utveckla Blomsterfonden till att 

fylla och tilltala också kommande generationers 

behov och önskemål. Det ska vara vår strävan, som 

idéburen organisation, att föra tanken och gär-

ningen framåt till våra barn, barnbarn och barn-

barnsbarn. 

Redan för några år sedan startades en diskussions 

runt detta i samråd med Stockholms stad, som i 

Blomsterfondens framtidsplaner såg en mycket 

viktig del i den övergripande förändringsbild som 

staden har för området kring Ringvägen. Arkitekt-

skisser togs fram och presenterades, men dessa 

föll inte i god jord hos  alla, och då inte minst våra 

nuvarande hyresgäster, som påtalade ett flertal 

brister. Föreningens styrelse och ledning tog till sig 

kritiken och pausade därför tillfälligt processen för 

ny genomlysning och nya tankebanor.

I skrivande stund är ärendet lyft på bordet och 

igång igen. Det går inte att komma ifrån det 

faktum att fastigheterna är föråldrade och inte 

håller måttet för ett modernt seniorboende. Hissar 

och trappor är inte anpassade för personer med 

en rörelsenedsättning, än mindre för rullstolar 

och andra moderna hjälpmedel. Detta gör att 

de vardagliga aktiviteterna kringskärs betänkligt 

för många och att fallolyckor med allvarliga 

följder inte kan undvikas. Tillgängligheten till 

fastigheterna och inom desamma är inte vad man 

kan kräva av ett seniorboende i dag, långt ifrån 

faktiskt.

Lägenheterna lever även de kvar i 1900-talets 

första hälft, planlösningarna är inte effektiva, 

köken långt från dagens standard och toaletterna 

små, otillgängliga och väldigt svåra att jobba i för 

hemtjänstpersonal och hjälpande anhöriga.

– Ser vi ekonomiskt på detta, förklarar Lennart, 

så har föreningen helt klart råd med att lyfta 

fastigheterna på Ringvägen med egna muskler. En 

första kalkyl på detta ligger på cirka 650 miljoner 

kronor. 

Om vi däremot väljer att förstora, bygga till och 

addera mervärden som vård och omsorg och ett 

välbehövligt tillskott av bostäder för äldre, behöver 

vi en eller flera samarbetspartners för att säkra ett 

ekonomiskt tillskott. Vi får inte, på något sätt, 

äventyra Blomsterfondens finansiella framtid.

Gör man en jämförelse av vad de två alternativen 

innehåller och hur kostnaderna ser ut är det ganska 

lätt att se att det inte går att utesluta tillbyggnads-

alternativet utan att noggrant syna alla tänkbara 

scenarier för detta. 

När man frågar de boende och läser gjorda enkäter 

kan man se en tydlig osäkerhet och rädsla inför de 

planer som redovisats. Frågorna är många: Måste 

jag flytta någon annanstans medan det byggs och 

renoveras? Vart då? Hur länge måste jag vara borta? 

Får jag tillbaka min egen lägenhet? Blir hyrorna 

mycket dyrare? Har jag råd att bo kvar? Vad händer 

med innergårdarna? Listan kan göras lång.

– Det finns inga som helst tankar på att göra någon 

form av lyxrenovering av befintliga lägenheter och 

eventuella tillbyggnader. Målsättningen är att 

åstadkomma bra och funktionsmässigt välan-

passade seniorlägenheter som håller måttet en god 

bit in i framtiden. Allas väl och ve måste räknas 

in, inte enbart de boendes. Hyresgästernas intres-

sen skyddas på ett bra sätt, i Blomsterfondens 

lägenheter som i alla andra, av den rigorösa hyres-

lagstiftning vi har i Sverige.

När man gör stambyten och sätter in moderna 

fönster går det inte att bo kvar hemma under reno-

veringstiden, allra minst för äldre människor som 

kanske är rörelsehindrade och känsliga för damm. 

En evakuering måste ske oberoende av om det 

handlar om en ren renovering eller en uppdatering 

med tillbyggnation och modernisering av planlös-

ningar och tillgänglighet. Samma kostnader för 

evakuering och lika stora olägenheter för hyres-

gästerna finns alltså oberoende av vägval.

Blomsterfonden har stort kunnande och värdefull 

erfarenhet av att ha gjort detta tidigare, framförallt 

vid den omfattande renoveringen av Lisebergs 

många seniorlägenheter för några år sedan. Det var 

ett projekt som går väl att jämföra med kommande 

evakueringar på Ringvägen. Även i Svalnäs har 

utflyttningar gjorts med största möjliga varsamhet 

och omtanke om de personer som tillfälligt fått bo 

i ett annat hem.

– Vi är bra på detta. I Liseberg har vi fått om-

Det är hög tid nu att vi bestämmer vad som 
behövs och ska göras!

Ringvägens framtid är lyft på bordet igen 
efter två år av eftertanke

Det handlar om att utveckla och bygga nya 
funktionsanpassade lägenheter för äldre

Ringvägens fastigheter  under de första åren. Redan 
från början var aktiviteterna många för de boende. 
Nedan ses syföreningen handarbeta i samma sam-
lingslokal som är i flitig användning idag.
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dömen av upphöjda fackmän som framhållit att 

föreningens förhållningssätt till de som evaku-

erats och genomförandet av själva processen är 

rent unikt i sammanhanget. I en situation som 

ofta genererar klagomål och missnöje har allt 

detta lyst med sin frånvaro. Framgångsfaktorn har 

helt enkelt varit att vi behandlat varje hyresgäst 

som den unika människa hen är. Vi har inte sökt 

de billiga lösningarna, vi har varit ute efter att 

göra allt så individanpassat, smärtfritt och tillika 

spännande som möjligt. Vilket vi lyckats väldigt 

bra med. Det kommer vi göra på Ringvägen 

också.

Ringvägen är alltså på bordet igen. En ny genom-

gång bekräftar föreningens första tanke om att en 

renovering med tillbyggnation ger en klart bättre 

kalkyl och investeringsbild än alternativet med ren 

upprustning. Men än är allt i sin linda.

– Det finns mycket kvar att undra över och många 

frågor kvar att ställa, men vi har kommit till en 

punkt där vi behöver ta beslut och arbeta framåt 

igen, avslutar Lennart Francke, ordförande i 

Blomsterfonden, vårt samtal. Vi kommer att åter-

uppta våra konstruktiva diskussioner med Stock-

holms stad, inbjuda tänkbara samarbetspartners 

och finansiärer till samtal och troligen också ut-

lysa en arkitekttävling som underlag för de lös-

ningar som ska föra föreningens fastigheter och 

verksamhet på Södermalm in i en bra framtid.

Vi kommer att göra detta med största möjliga 

transparens och ett stort lyssnande öra riktat mot 

de människor som idag bor på Ringvägen och alla 

de medlemmar som i framtiden väljer att leva sina 

seniorliv just här.

Det är inget annat som gäller.

Allt du vill veta finns på vår hemsida 

genom webbtjänsten SeniorboTorget.

Som medlem kan du från första dagen 

ställa dig i kö och enkelt följa allt som 

rör förmedlingen av våra seniorbostä-

der just här. 

Har du ytterligare frågor:

Ta kontakt med Emelie Wikström på 

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se 

eller per telefon 08-555 94 527 – 

fredagar kl. 9–11. Mer information finns på vår hemsida. 
Gå in på www.blomsterfonden.se och SeniorboTorget!

Bilderna är tagna i den visningslägenhet som blev klar först. Vitvaror saknas under byggtiden på grund av gällande försäkringsbestämmelser.

Första etappen är avklarad i Liseberg!
Hus ett av fem är visat och fulltecknat. Men det finns fyra kvar att anmäla sig till för den som 
vill flytta till ett nytt, fräscht och funktionsanpassat seniorboende i lummig och trevlig miljö !

Hus Inflyttning    Antal 3 rok 2 rok 1 rok    
  

1 2017-02-01 2016-09-19 (Uthyrt) 23  2 17 4  
2  2017-03-01 2016-10-24 (Publicerat) 22 2 16 4  
3  2017-09-01 2017-04-03  26 2 24 0 
4 2017-11-01 2017-05-08  40 0 32 8 
5 2017-12-01 2017-08-07  26 2 24 0 
 

ÖVERSIKT PUBLICERING PÅ SENIORBOTORGET OCH INFLYTTNINGSDATUM

Tidigaste publicering
för intresseanmälan 
på SeniorboTorget

Vill du veta mer om Lisebergs seniorlägenheter och bostadskön ska du gå in på vår hemsida och 
SeniorboTorget. Och du, till de nya lägenheterna är kötiden inte alls så lång som man kan tro!
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– Men herreguuud – har du köpt en 
trisslott nu igen? 
Du veet väll att det är uttänkt att man inte 
ska vinna – hur dum får man vara? Och 
hemtjänsten har inte tömt här ser jag.

Med en smäll slog han igen dörren till skåpet 
under vasken, där sophinken stod. Hon för-
bannade sig själv att hon återigen glömt att 
linda in lotten i lite hushållsavfall innan hon 
slängde niten. 

– Jajaja – om man inte köper kan man inte 
vinna…

Rösten gick upp en aning i falsett när hon 
svarade med de slitna visdomsorden. Han 
blängde på henne och tog vattenkokaren för 
att sätta på en kopp kaffe. 

–Vill du också ha?

Fredsinviten var subtil. Hon svarade ”ja tack” 
efter några sekunder – hade hon väntat för 
länge hade det varit kört för idag, hade hon 
svarat för fort hade hon känt sig lismande. De 
plockade fram fikabröd, mjölk ur kylen, lite 
marmedlad som Sonja hade presentat henne 
med och två semlor. 

De satte sig under tystnad, en tystnad som 
inte kändes obehaglig, hon tittade över 
koppkanten på honom och sa:

– Förra veckan vann jag 150 kronor…

Han började skratta.

– Ja du mamma, du gör som du vill så klart, 
och jag håller med dig att, om man inte 
köper, kan man inte vinna 150 kronor.

Båda skrattade nu och hon hällde upp en 
påtår och när de var klara sa han att han skulle 
gå och att om det var något så var det bara att 
ringa.

Hon reste sig mödosamt, tog kryckan och 
följde honom till dörren. En hastig kram från 
honom skickade en våg av ömhet rakt in i 
hjärtat. 

Hon tittade ut och bestämde sig för att ringa 
Sonja och fråga om hon hade lust med en 
promenad senare på eftermiddagen. De 
stöttade varandra den korta vägen ner till 
viken och följde sjön bort till kiosken. Där 
stannade de som vanligt och köpte var sin 
trisslott. Så fortsatte de förbi kiosken, upp 
i skogen och stannade framför ICA och 
frågade samtidigt: ”hos dig eller mig?” Hon sa 
att hon hade fikabröd kvar och de kunde gå 
hem till henne. 

Ritualen var den samma som de haft i åratal. 
De bänkade sig i köket, dukade fram kaffe 
och sa som så många gånger tidigare: ”om 
vi vinner femsiffrigt– då delar vi och åker 
till Kanarieöarna.” Sonja hade en gång 
vunnit 10 000 kronor och då hade de åkt 
till Köpenhamn och Ullared. De var som 
drottningarna från Svearnas och Götarnas 
rike och hade haft kungligt roligt. Och inte 
ett öre hade de kvar när de kom hem efter fyra 
dagar. 

– Minns du Ullared? 

Sonja la i en extra sockerbit och rörde om. 
Bägge kvinnorna såg långt bort i fjärran, den 
ena över diskbänken, den andra bort mot 
städskåpet. Hon suckade först och reste sig 

för att hämta skrapverktygen, var sin uttjänt 
osthyvel. Sonja hade några gamla kräftknivar 
som de använde hemma hos henne. 

Det var ett utsökt nöje att långsamt rispa av 
beläggningen på den första rutan. De rispade 
varannan gång. Sonja sa:

– Nästa vecka får jag mina nya glasögon – då 
ska jag väl se lite bättre, både på bridgebordet 
och lotterna.

De skrattade båda två och hon berättade att 
hon hade ett besök inbokat hos hjärtdoktorn 
samma dag Sonja skulle hämta sina glasögon. 

– Men då tar vi väl Centrum då? Lunch på 
Mias Salladsbar som vanligt.

Sonja skrapade nu sin femte ruta och hade 
fått två lika av varje hittills. Hennes telefon 
ringde. 

– Det är säkert Paul…

Vilket det var. Och han ville att Sonja skulle 
hämta honom hos sjukgymnasten. Det var 
numera hon som skötte färdtjänsten hos 
dem. 

– Men tack ska du ha för promenad och kaffe, 
vi hörs sen.

Hon plockade undan disken efter både sonen 
och Sonja, tog några värktabletter och gick 
och la sig. 

Hon brukade nuförtiden kasta sig en stund 
då och då. Det var skönt att lägga upp benen 
ett tag och ibland somnade hon men oftast 
var det den tid på dagen då hon och vår 
herre hade ett av sina samtal om ordningen i 
världen. 

Plötsligt 
händer det!

En novell av Helena Isaksson 
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Idag försökte hon tänka efter hur många 
trisslotter det blivit under de senaste tio åren. 
Om hon köpt en lott i månaden vart det 
tio gånger tolv stycken. ”Det var väl inte så 
farligt? 10 x 12 x 30. Hur mycket blev det? 
360 kronor. Nej, vänta lite, 3 600 kronor – 
kan det vara möjligt? Det blev typ 360 per år. 
Vad var det att bråka om?” 

Hon rös till och drog pläden lite högre upp. 
Vår herre harklade sig någonstans däruppe. 
”OK, OK det kanske blev oftare än en gång 
per månad – två kanske – högst tre. Han får 
faktiskt ursäkta henne, nu var hon trött och 
skulle vila.” 

När hemtjänsten kom upp nästa dag låg 
hon precis som hon legat när hon sist talte 
med vår herre. Pläden hade glidit upp över 
fötterna, glasögonen låg kvar på näsan, i 
handen hade hon en trisslott där 8 rutor 
var skrapade. Två stycken på en miljon, 
två stycken på hundratusen, två stycken på 
trettio, två stycken på femhundra. 

Under-skötaren ringde omedelbart efter 
ambulans, sonen och Sonja,  i nu nämnd 
ordning. När de lyfte upp henne på båren 
svävade lotten ner på golvet och fastnade 

under ambulansförarens känga. Där slets 
den sista rutan ren. När de lyft in henne i 
bilen och med ilfart kört iväg, låg lotten intill 
dagvattenbrunnen på parkeringen. 

En skata tittade intresserat på det glittriga 
papperet framför sig. Om han kunnat läsa 
så skulle han ha sett att det stod: en miljon, 
trettio, trettio, hundratusen, femhundra, 
hundratusen, en miljon, en miljon, 
femhundra. Han pickade på lappen framför 
sig och la huvudet på sned när han följde hur 
den försvann ner i avgrunden. 

När vår herre berättade detta för Sankte 
Per vart det bara för mycket för dem och 
det bröt ut ett åskväder som ingen skådat i 
mannaminne. De skrattade så tårarna rann.  
Dagvatten-brunnen svämmade över. Lotten 
flöt elegant upp och kletade fast under sonens 
sneakers, den vänstra, och följde med upp i 
lägenheten, där han skulle hämta toalettsaker 
till sin mamma, vattna blommorna och 
tömma slasken. På vägen ut föll den av precis 
framför badrumsdörren. 

Det skulle dröja fyra veckor innan hon 
återvände till sitt hem.
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Upptäck julen till sjöss.
2 DYGNS JULKRYSSNING INKL HALVPENSION ORD FR. 1995:–

MEDLEMSRABATT

BLOMSTERFONDEN

  400:–
PER HYTT

Textförfattaren är medlem i Blomsterfonden, 

pensionär sedan 2007,  gillar att vandra, 

träffa nya vänner och agera kulturtant i ett 

teatergäng. Njuter av att skriva och älskar att

läsa. Just nu är det dikter av Lars Huldén, en 

underfundig poet från Finland, som gäller.

– Genom hans poesi får jag kontakt med mitt 

hemland. Jag lever ett rikt liv med en blandning 

av glädje och vemod över att bli gammal.
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få sätta sig vid dukat bord och äta en god italiensk 

middag – först antipasti, sen pasta, huvudrätt och 

naturligtvis en efterrätt. 

Vår första dag i Toscana börjar med en välbehövlig 

sovmorgon och lite strosande runt i Follonica. 

Klockan 11 träffas vi vid bussen för att åka till 

Siena. 

Siena är efter Rom, Florens och Venedig den 

främsta staden i Italien i fråga om konstverk under 

den senare medeltiden mellan 1200-1500-talet. På 

den tiden lär Siena ha haft 100 000 invånare och 

tävlade med Florens i rikedom och konstintresse.

Efter lite utforskande på egen hand längs Sienas 

krokiga, smala och backiga gator med vackra 

gränder träffar vi vår svenska guide Bodil som 

ska guida oss genom staden och utbilda oss i 

historien om Siena. Vi får en lättsam och samtidigt 

historiespäckad rundtur där Bodil också berättar 

en del om Sienabornas vardag nuförtiden, om 

skolsystemet och mycket annat värt att veta. 

Vi börjar vår tur vid den stora tegelkyrkan från 

1300-talet, Santa Domenico, och får genast veta 

att hit vallfärdar många för att besöka den heliga 

Katerina av Sienas kvarlevor – nämligen hennes 

huvud som ligger begravt i kyrkan. Sankta 

Katerina hade stor betydelse för staden och var 

dessutom en av endast två kvinnor som lyckats 

få audiens hos den dåvarande påven. Den andra 

kvinnan var faktiskt vår egen heliga Birgitta. 

Bara en sån sak!

Vi vandrar vidare genom gränder och över torg 

med Bodil i täten och hinner spana in stadens 

katedral – ett av Italiens stora gotiska mäster-

verk. På den berömda Piazza del Campo får vi 

lära oss allt om de kända hästkapplöpningarna 

som äger rum två gånger om året på det stora 

torget. Här tävlar stadens 17 olika kvarter mot 

varandra på blodigt allvar. Som väl är har det 

blodiga tonläget förmildrats något på senare tid. 

Det anses inte längre som näst intill omöjligt 

att gifta sig med någon från ett annat 

kvarter i Siena, vilket känns som en positiv 

Dag 1 - Siena

Igår kväll anlände vi till hotell Ausonia i Follonica, 

ett trettiotal förväntansfulla Blomsterfonden-

resenärer på den andra medlemsresan till Toscana. 

Med oss på resan har vi Ghitta Olovsdotter, vår 

rutinerade reseledare och guide. Efter att ha bott i 

regionen under några år har hon hunnit skaffa sig 

rejält med kontakter och kunskap om regionen 

och dessutom pratar hon en i våra öron närmast 

perfekt italienska. Det känns väldigt tryggt.

Efter gårdagens två timmar långa busstransfer från 

flygplatsen och en smidig incheckning på hotellet 

vid ankomsten till Follonica, kändes det lyxigt att 

Det ljufva livet i Toscana

Vad kan vara bättre än att fly det allt kompaktare 
höstmörkret i Sverige för att njuta av de böljande, 
vindruve-prunkande kullarna i Toscana några 
dagar i september? Det var precis vad ett sextiotal 
glada medlemmar fick nöjet att göra under två 
medlemsresor ner till de lite mer okända delarna 
av Toscana tidigare i höst. En resa arrangerad av 
vår samarbetspartner Reseskaparna.

Dagboksanteckningar från en härlig medlemsresa 
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utveckling. Vissa intriger mellan kvarter och lite 

motsättningar i samband med kapplöpningarna 

lever dock kvar även 2016. 

Aningen trötta i benen sätter vi oss på bussen 

tillbaka till Follonica efter en fullspäckad efter-

middag i Siena. Den första dagen avslutas med en 

trevlig och god middag hemma på hotellet. Det är 

ett härligt och blandat gäng resenärer som nappat 

på medlemsresan till Toscana. Halva matsalen 

på hotellet är reserverad för Blomsterfonden och 

vi sätter oss på lite olika ställen för att lära känna 

de andra resenärerna. Samtalsämnena varierar, 

kontakter skapas och det är helt enkelt väldigt 

trevligt att vara med.

Dag 2 – Vinslottet Monte Solaio och Ghigos 

restaurant

Nästa dag får vi mer utrymme för egna äventyr. 

Dagens utflykt ska gå till vinslottet Monte Solaio 

och sedan vidare till en av Ghittas gamla kompisar 

Ghigo och hans restaurang – men avfärden är inte 

förrän kl.15 på eftermiddagen.

Den härligt fria förmiddagen ger oss möjlighet att 

utforska närområdet på egen hand. Somliga av 

oss väljer att njuta av solen och den inbjudande 

stranden ett kort stenkast ifrån hotellet. Andra ger 

sig ut för att utforska Follonicas shoppingutbud. 

Den bästa shoppinggatan ligger endast några 

minuters promenad från hotellet. I närheten av 

den hittar vi också den största inomhusmarknaden 

som under dagen utvecklar sig till att bli något 

av Blomsterfondens egen ”meeting point”. 

Många resenärer passerar marknaden och njuter 

av utbudet och jag tänker att det kanske är ett 

tecken på att vi saknar saluhallar på många ställen i 

Sverige nuförtiden. Här finns grönsaker och frukt 

i passande kombinationer med ostar, fisk och kött. 

Som kuriosa kan nämnas pumpablomman – den 

var en nyhet för många av oss. Föga anade vi då 

att vi snart skulle få smaka av just denna blomma 

under kvällens middag hos Ghigo.

Klockan tre är vi alla rastade och redo att sätta 

oss i bussen och köra iväg bland böljande kullar 

till vingården Monte Solaio. Slottet är under 

renovering och ska byggas om till ett exklusivt 

vingårdshotell med milsvid utsikt över det bördiga 

landskapet runt omkring. 

Den storslagna utsikten och det strategiska läget 

gjorde att slottet blev belägrat av nazisterna under 

andra världskriget, för att sedan bombas av de 

allierade som tog över och gjorde stället till sitt 

högkvarter i regionen. Slottets nuvarande ägare 

är en exilitalienare som bott i England i många år 

och gjort sig en förmögenhet på radiatorer – något 

som ju engelsmän är i stort behov av. 

Denna eftermiddag står förstås vinprovning på 

schemat efter en rundtur på anläggningen. Vi 

får smaka på tre olika egenproducerade viner 

ackompanjerade av goda italienska tilltugg. 

När vi alla är nöjda och har hunnit köpa med oss 

av vårt favoritvin beger vi oss vidare ut på slätten 

för att avsluta med en fantastisk middag hos 

Ghigo. Några av oss insåg dock att tilltugget på 

vinslottet var något som vi borde ha låtit bli. Hos 

Ghigo får vi så mycket vällagad och välsmakande 

italiensk mat att vi nästan rullar tillbaka in i 

bussen för hemfärd till hotellet i Follonica. Man 

lär så länge man lever, heter det visst.

Dag 3  - Buffelostmakaren i Maremma och 

den fantastiska skulpturparken signerad 

Niki de Saint Phalles. 

Efter frukost på hotellet ska vi denna dag direkt 

bege oss till en mycket speciell gård som bedriver 

en verksamhet att vara stolt över. Det är buffelost-

makaren i La Maremmana. De har istället för att 

göra ost av komjölk inriktat sig på den mycket mer 

långlivade och för regionen tåliga buffeln. Här 

produceras det mozzarella i stora mängder och vi 

får möjlighet att titta direkt in på produktionen 

som ligger precis i anslutning till den lilla ost-

butiken dit vi kommer allra först. Här berättar 

sonen om hur familjeföretaget  för att överleva blev 

tvungna att utveckla sin verksamhet och istället 

för att sälja buffelmjölken till stora ostproducenter 

söderut, börja göra allting själva istället.

 

Idag gör de allt från att odla grödor till foder för 

bufflarna, ta hand om deras mjölk, producera ost 

och sälja den och slutligen ser de till att göra biogas 

av bufflarnas bajs. Biogasen produceras och om-

vandlas till energi i en egen anläggning på gården 

och förser hela verksamheten med el. De produ-

cerar så pass mycket att det även blir över för att 

skicka vidare ut till det statliga elnätet. Snacka om 

hållbarhetstänkande! 

Efter att ha hälsat på ett antal intresserade bufflar, 

smakat på ostar av olika slag och även fått en 

intressant inblick i biogasproduktionen, säger vi 

tack till sonen och klättrar in i vår buss igen.

Dagboken fortsätter på nästa sida
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Röster om resan:
Agneta Bjelke och Roland Bengtsson

Utflykterna var genomgående bra och höjdpunkt-

erna för oss var Siena och Niki de Saint Phalle’s 

park, det är ingen tvekan. 

Men sammantaget så kan man säga att man fick 

reda på olika saker om Toscana. Man fick insikt om 

deras kultur, vad de odlar, vad de har för träd, hur 

de lever – ja, helheten som också är viktig.

Vi fick också lite nya bekantskaper. Vi träffade t.ex. 

våra grannar som vi inte hade en aning om att de 

hade anmält sig. Vi hade bara hejat och nickat åt 

varandra tidigare, men nu lärde vi känna dem lite 

bättre. Sen träffade vi också två par som var med 

på Pragresan – gamla resebekanta, skulle man 

kunna säga.

Nelly Engström och Yvonne Hammarqvist

En välarrangerad resa och stor eloge till reseledare 

Ghitta som är otroligt engagerad, entusiastiskt, 

glad och positiv. Mozzarellastället var en höjd-

punkt för det var så annorlunda och som konst-

intresserad älskade jag den där parken.

Middagen vi åt hos Ghigo, den var otroligt härlig.

Rent generellt har det känts väldigt generöst och 

det är trevligt eftersom generositet bidrar mycket 

till att man känner sig välkommen. 

Det är alltid roligt att träffa lite olika personligheter 

i gruppen. Det har varit en bra stämning på hela 

resan. Möjligen skulle vi kunna utökat Siena-

besöket. Det är en så fantastisk stad. 

Vi är positivt överraskade och nöjda.

Nästa stopp är den fantastiskt vackra lilla byn 

Capalbio där vi får en stund till eget strosande, en 

espresso eller cappuccino i skuggan eller ett besök i 

den medeltida lilla kyrkan på toppen av byn. 

Vi laddar nu också för eftermiddagens stora höjd-

punkt – skulpturparken som blev konstnären Niki 

de Saint Phalle’s livsprojekt Giardino dei Tarocchi 

(”Tarotparken”).

Niki de Saint Phalle levde 1930 – 2002 och är för 

oss svenskar kanske mest känd för sina skulpturer 

utanför Moderna museet i Stockholm. 

Tarotparken var hennes livsverk och här har hon 

skapat en otroligt färgsprakande park där man 

kan gå runt, in i och upp på de 22 figurerna i 

Tarotkortlekens stora arkana. Dessa figurer 

representerar universella principer och det är dessa 

hon försökt att fånga i sina skulpturer. 

Det är en överväldigande upplevelse att gå runt 

i hennes färgstarka värld och försöka förstå hur 

hon tänkte. Mycket är vackert, men stora delar är 

också fyllt med humor och en härlig frihet från det 

konventionella. 

När vi har upplevt oss mätta på hennes fasci-

nerande tarotvärld samlas vi igen för att åka 

hemåt till vår sista gemensamma middag på 

hotellet innan hemresan nästa morgon. Tiden 

går så otroligt fort när man upplever mycket. 

Dag 5 - Hemresa 

Tiden har sprungit iväg, vi har lärt känna nya 

människor, haft många goda samtal och fått 

uppleva och utforska mycket under bara fem 

dagar. Somliga av oss kommer att träffas igen 

på andra resor och förstås på vår gemensamma 

återträff som kommer senare i vinter.

Själv har jag bara njutit av alla härliga människor, 

av den goda och vällagade maten och av att ha en 

reseledare som Ghitta som bjudit så generöst på 

sig själv och sin kunskap om regionen. Min 

uppgift som Blomsterfondens representant på 

resan har bara varit ett sant nöje att utföra. 

Charlotte Wallenholm

Tack för att jag fick följa 

med er på expedition till 

Toscana!
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Agneta Dahl och Ann-Katrin Petersson

Buffelfarmen var en höjdpunkt och reseledare 

Ghitta är fantastisk! Hon har förmedlat så mycket 

av sin kunskap om Toscana till oss. Skulpturparken 

(Niki de Saint Phalle) var också en höjdpunkt.

Det var också bra att man fick lite tid för sig själv och 

det har varit kul att få prata med trevliga människor 

i vår grupp.

Suveränt upplägg, prisvärt för det vi fått uppleva. 

Generöst. Har knappt behövt öppna plånboken. 

Har inte gått någon nöd på oss alls. 

Lennart Stillman

Buffelstället var jätteintressant. Mycket kultur med 

Sienabesöket och det gillar jag. Jag är inte så 

mycket för att ligga på stranden. 

Det var lite för lite egen tid, så resan skulle ha varit 

sju dagar istället med samma program. Det hade 

varit perfekt. Det var lite för komprimerat både 

för mig och för en del kamrater. Man är ju inte 20 

längre. 

Sen var det härligt med sällskap till middagarna 

också för mig som reser ensam. Ser fram emot 

återträffen och fler resor med Blomsterfonden. 

Två fullbokade grupper gjorde varsin upplevelserik 
septemberresa till Toscana med en veckas mellanrum
Här nedan ser du ett bildplock från sensommarens första Toscana-tripp.

Våra medlemsresor blir allt mer populära och efterfrågade. Håll ögonen öppna efter 
våra annonser och reseinbjudningar i Alma och nyhetsbrev om du är sugen på att 
hänga med i framtiden.
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På Ringvägen förstår man att konst och 
kultur lockar fram gemenskapen och skratten

Konsten och kulturen är viktig för hyresgästerna på Ringvägen. Den 1 oktober hölls 

en omfattande och välbesökt konst- och hantverksutställning i den flitigt använda 

samlingslokalen.

Utställningen var planerad och utförd av den ständigt aktiva ”kulturcirkeln” med eldsjälarna 

Iris Tollstoy och Inger Klingenstierna i spetsen.

Allt började med att Inger besökte Liljevalchs vårsalong och fick en lidnersk knäpp som hon 

tog med sig hem till ”kulturcirkeln”. Kan de, så kan nog vi också!

– Jag möttes av en entusiasm och en kreativitet som blev till ett flöde av fantastisk hant-

verkarkonst som plockades fram ur förråd, skåp och lådor. Vi hade helt enkelt jätteroligt, 

uppslutningen var så glädjande bra, kvinnor som män kom med sina skapelser. 

Över femtio alster ställdes ut med en spännvidd som sträckte sig från stickade tomtar och 

virkade dockklänningar till bokbinderi, knyppling och modellbygge. 

Almas reporter såg knutna ryamattor, broderade dukar och kuddar, lampetter i smide, bild-

vävar, keramikfat, oljemålningar, akvareller, knoptavlor, realskeppet Wasa i miniatyr, trähästar, 

modistskapade hattar, en fågelbur i lera, böcker bundna av fiskskinn, målade skålar, en 

Sverigedräkt, korsstygnsbroderier, en klänning med bakstycke som en världskarta, förkläden 

och gymnastikpåsar, en tavla av lera, en skapelse gjord i ”deconpage” och mycket till. 

Bara så att den som inte kom, förstår vad hen missade.

Iris och Inger, som brinner för konst och kultur,  har lagt ned 

själ och hjärta på utställningsprojektet och började med 

förberedelsearbetet redan innan sommaren.

Högtidlig bandklippning ... .. innan den månghövdade besökarskaran släpps in ... .. i en utställningslokal som lyser av skapelser.

Manfred Persson gjorde sitt tidigare yrke till en hobby
när det var dags för pension. På utställningen visade 
han upp fyra små handbundna mästerverk till böcker.
Bland annat en bok om fiske vars ytterpärmar han
 gjort av fiskskinn. En så vacker bok att man har svårt
 att tro honom.

Astrid Stenport är en mästarinna på knyppling, en hel 
liten vetenskap med ett under av trådar och mönster-
ark. På utställningen visar hon upp halsdukar, dukar,
sagofigurer och annat från sin produktion.

Britt Wretman är stolt över sin vackra skapelse, en
fågelbur gjord i lera som hon sedan bränt i ugn.
En mycket vacker pjäs.

Almaredaktionen hade så gärna visat upp samtliga alster och deras skapare men av utrymmesskäl går det tyvärr inte! 
Blomsterfonden vill också tacka alla dessa människor som gör vår förening så mycket roligare att bo i. 
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Ruth Isaksson gjorde sin vackra tavla i Japanskt 
broderi redan1979.

En mycket vacker Sverigedräkt sydd 1975 av 
Gunvor Lindvall.

Inga-Britt Jakobsson iklädd sin fantastiskt fina, egenhändigt sydda, kjoldräkt med tillhörande kråsblus 
från 1960-talet. Det är,som alla kan se, inte bara dräkten som håller måttet. Det gör skaparinnan också.

Blomsterfondens VD, Ulf Thörnevik 
beundrar skalenligt byggda fartygs-
modeller under överinseende av 
skaparen själv, Hans Larsson.

På tidningens framsida kan du se 
Gun-Britt Eklunds fina porträtt i olja 
av barnbarnet Casper, tre år.

WOW! ! !
Här kommer alla känslorna på en 

och samma gång: Peace, Love and 
Understanding, The Summer of Love, 

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 
You name it!

Barbro Skansfeldt med sin fina korsstyngs- och twist-
sömstavla ”Andelshusen på Capri utanför Strömstad”.

Barbro Scott, en mycket skicklig modist, förevisar sina 
hattar, verktyg och material för tillverkning.



26  Blomsterfonden

Liisa, ett av tusentals karelska flyktingbarn i Sverige under kriget, 
har satt sin berättelse mellan hårda pärmar
– Jag gick runt och bar allt detta med mig genom livet, det skavde och ville ut och det 
förlösande var mitt barnbarns återkommande frågor, mormor hur var det egentligen?

Liisa Holopainen, som arbetat ett helt liv med kontakter människor emellan och varit en 
aktiv person inom amatörteater och kulturgrupper, gick en skrivarkurs och fattade pen-
nan. Hennes manus antogs för utgivning av Sahlgrens förlag.

Boken är en smärtsam berättelse om ett av alla krigsbarn som Finland sände till trygg-
heten i Sverige. Barn som sedan en andra gång brutalt rycktes upp för att returneras 
hem igen efter att ha anpassat sig i den rikssvenska folkhemsidyllen.

Men Liisa Holopaines bok är mer än en krigsbarnsberättelse. Den skildrar samtidigt 
den förvandling Finland genomgick under efterkrigsåren då landsbygden började 
avfolkas och inget längre var sig likt.

Liisa Holopainen flyttade 1962 tillbaka till Sverige och Stockholm och bor sedan 
fem år i Blomsterfondens seniorboende vid Ringvägen.

Boken kan köpas genom Alma. Skicka din beställning till: alma@blomsterfonden.se, 
märk ditt mejl med “Fosterlandet”. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter och adress. 
Boken kostar 100 kronor, porto- och emballagekostnader tillkommer. Boken sändes mot 
postförskott.  

 

Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass. 08-94 40 40 www.reseskaparna.se

ERBJUDANDE TILL 
BLOMSTERFONDEN Vin & Vandring i Kastilien

Kultur, gastronomi och uppfriskande vandringar i en oslagbar blandning. 
Tillsammans med Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare, 
bosatt i norra Spanien får ni uppleva Kastiliens vackra natur, goda mat och 
viner. En riktig njutningsresa.

Medlemspris: 12 750 kr ord. 13 250 kr 8 dagar, 20 maj
• Flyg Arlanda-Madrid t/r   • 9 måltider 
• Del i dubbelrum med frukost  • Svensk reseledare & vandringsguide
• Vinprovningar   • Bussresor i Spanien

Solens mat - mat & vin i Terracina
En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar 
och storslagen natur. Johan och Lea, som har bott i Italien i mer än 15 år, väl-
komnar oss som deras personliga gäster och tillsammans gör vi dagsutflyk-
ter till olika småbyar på landsbygden där vi provsmakar lokalproducerade 
specialiteter.

Medlemspris: 13 950 kr ord. 14 950 kr 8 dagar, 9 maj 
• Flyg Arlanda-Rom t/r   • 10 måltider inkl dryck
• Del i dubbelrum med frukost  • Svenska reseledare 
• Ost-, vin- och ostronprovning  • Utfärder & besök

Boka vårresan med ReseSkaparna

JUL- &
NYÅRSRESOR

Adventsresa Prag – 5 450 kr ord pris 5 950 kr 4 dagar, 9 dec
Nyår i Krakow – 9 950 kr ord pris 10 450 kr  4 dagar 30 dec

Reseskaparna_215x138  18 nov ALMA.indd   1 2016-10-26   17:02:22

Liisa Holopainen
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God Jul och  Gott Nytt År!

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

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Beställ Blomsterfondens julkort på vår hemsida; www.blomsterfonden.nu/julkort/ eller via e-post till 
medlem@blomsterfonden.se - ange namn, adress, postnummer och postort. Du kan också klippa ut 
och fylla i talongen, sätta den i ett kuvert och skicka till: Medlemsservice, Box 114, 182 05 Djursholm.

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 jul. Kostnad för porto tillkommer.

God Jul och Gott Nytt År!

Efternamn

Postort

Blomsterfonden tackar för ditt stöd!

Ge bort ett medlemskap i Blomster-
fonden till ditt barn, barnbarn eller 
goda vän i julklapp!
Gör något oväntat och bra, ge dina barn eller barnbarn en julklapp 
som de säkert inte får av någon annan. En julklapp som glädjer 
många, många fler än enbart den du ger den till. Ett medlemskap i 
Blomsterfonden planerar du för ett gott seniorliv samtidigt  som du gör 
gott för någon annan.

 

Kontakta Blomsterfondens medlemsservice på 
medlem@blomsterfonden.se eller per telefon  08-555 94 751.

Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter på den person du 
vill ge medlemskapet åt, samt ditt eget namn och adress för fakturering. 
Meddela samtidigt vart du vill att vi skickar gåvokortet.

För att din beställning skall kunna gå iväg i god tid innan jul behöver vi ha 
den senast den 5 december.

Gör så här:
Sätt in aktuell summa, 300 kronor för enskilt medlemskap,  på BG-konto 
902-5305. Glöm ej att skriva namn och adress på din inbetalning.

Observera att Blomsterfonden inte skickar något inbetalningskort för 
första inbetalningen. Du ansvarar själv för att betalningen kommer in. 

Tack för att du och dina närstående stödjer Blomsterfondens arbete 
för hem och vård för äldre.
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FRÅGA JURISTEN

Anette Petterson 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.

Hej Alma!

Vad händer med ett testamente när den som skrev det dör?

Helge

Hej Helge !

För att testamentet ska vinna laga kraft, ska det delges alla som skulle ha ärvt om inte testamentet funnits. 

Testamentet ska sedan skriftligen godkännas av dessa personer eller lämnas oklandrat i sex månader. För 
att denna sexmånadersperiod skall börja löpa måste man ha ett bevis på att dessa personer har tagit emot 
testamentet. 

När sex månader har gått sedan den siste mottog testamentet ska testamentet och alla bevis om 
mottagandet av detsamma skickas till tingsrätten med en förfrågan om något klander har lämnats in. 
Om ingen har klandrat testamentet vinner det laga kraft och testamentet förses med en stämpel om dess 
giltighet. 

Om man inte når alla för delgivning kan man antingen begära hjälp via polisen med delgivningsman eller om 
arvinge är okänd eller vistas på okänd ort, begära god man som tillvaratar deras intresse.

Detta är en tidskrävande och inte helt enkel uppgift och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Enklast är 
att ta hjälp av jurist eller auktoriserad boutredare.

Med vänlig hälsning
Annette Petterson - Auktoriserad boutredare

Mindfulness hos 
Blomsterfonden

Behöver du hjälp 
med din tandvård?
Våra tandläkare och hygienister 

kommer till dig!

I slutet av september ordnades två 
prova-på-seminarier i Mindfulness i 
samarbete med Missing Link. 

Nöjda deltagare på Svalnäs och 
Körsbärsvägen fick en försmak av 
hur man kan utveckla förmågan att 
leda sig själv. Även stresshantering, 
emotionell intelligens och medkänsla 
kan förbättras med rätt träning.

Håll utkik i Alma efter kommande 
kurser och medlemsarrangemang!
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FAMILJE- OCH ARVSRÄTT 
Advokatfirman upprättar alla sorters dokument inom 
familje- och arvsrätt såsom testamente, bouppteckning, 
bodelningsavtal, arvskifte m.m. Uppdrag som boutred-
ningsman och skiftesman (förordnande genom tingsrätt) 
i komplicerade dödsboutredningar. Juridiskt biträde åt 
enskilda dödsbodelägare i arvstvister.  

FASTIGHETSRÄTT
Juridiskt biträde vid köp och gåva av bostadsfastighet 
och bostadsrätt samt samägaravtal och hyresavtal mellan 
privatpersoner. Även andra typer av avtal.                     
                         

Ring 08-450 44 56 för inledande rådgivning.

Tid för besök kan erbjudas inom 10 dagar.

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.
 

§ ADVOKATFIRMAN INGER BOMAN AB §

Ring 08-450 44 56 för mer information eller besök hemsidan: 
www.ingerboman.se 

Sibyllegatan 81  14 43 Stockholm  E-post: info@ingerboman.se

Blomsterfondens medlemmar/dödsbon 
erbjuds 10% rabatt på timarvodet

” Dagen jag inte längre finns,  
finns Livsarkivet i tryggt förvar”

Välkommen in och hämta ditt exemplar av 
Livsarkivet eller fyll i direkt på livsarkivet.se

Låt oss uppleva fyra härliga dagar i Berlin med dramatisk historia, vacker 
arkitektur, spännande kultur samt smaker från det tyska köket i sällskap 
med Blomsterfondens representant. 

På flygplatsen väntar busstransfer och Boel, vår svensktalande guide. 
Innan vi når vårt hotell gör vi ett stopp för att provsmaka den 
traditionella currywursten med ett glas mousserande vin. 

Vi bor på det eleganta fyrstjärniga hotellet Wyndhamn Berlin Excelsior 
som ligger i stadsdelen Charlottenburg, endast 10 minuters promenad 
från den kända shoppinggatan Kurfürstendamm. 

Hotellet har stilfullt inredda rum med komfortabla faciliteter och varje 
morgon serveras en riklig frukostbuffé. 

Vår välkomstmiddag dukas upp i form av en härlig buffé på hotellets 
restaurang. 

Följande dag gör vi en klassisk stadsrundtur ledd av guiden Boel med 
höjdpunkter som Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, Alexanderplatz 
med Tv-tornet och det exklusiva varuhuset KaDeWe. 

Efterkommande dag erbjuder vi ett tillvalsprogram ”Under Berlins 
broar” som är en lunchkryssning på Spreefloden. Turen tar oss genom 
stadens hjärta där Berlins nya ansikte och dess historiska anor blir väldigt 
påtagliga. Vi lyssnar på svensk audioguide under turen och blir serverade 
en smakrik tvårätters lunch. 

Vår resa avslutas med en trerätters avskedsmiddag på Dicke Wirtin 
(Tjocka värdinnan) som är en typisk tysk restaurang med mysig pubmiljö.

Resan inkluderar: Direktflyg från Arlanda tur och retur med 
Air Berlins bekväma restider, fyra nätter på hotellet inkl. frukostbuffé, 
transfer till och från flygplatsen, tre timmar stadsrundtur med svensk-
talande guide, provsmakning av Currywurst, välkomstmiddag 
samt avskedsmiddag.

Paketpris per person, del i dubbelrum: 6 350: -
Enkelrumstillägg: 1 815: -

Tilläggsprogram: ”Under Berlins broar” inkl. lunch 885: -  

Minst 20 deltagare krävs för att resan ska genomföras.  
Anmälning skall ske senast den 15 december. 

Anmälningsavgift på 1500: -. 

2–6 april 2017

Kontakta oss på Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90, mail info@cetravel.se. 
Vi är samarbetspartner och ordnar grupp-
resor till Blomsterfondens medlemmar!

Följ med på vår medlemsresa 
till världsmetropolen BERLIN!
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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 /2016
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Birgit Krantz -  Stockholm
Birgitta Thorell - Stockholm

Gun von Berlepsch - Stockholm
Karin Olsson - Örebro

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 4/2016: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2016  ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2017. 
Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Olles resa till solen

I mitt allra tidigaste yrkesliv arbetade jag som undersköterska inom lång-
vården. En tid som gav mig ovärderliga erfarenheter att ha med mig un-
der mina kommande sjuksköterskestudier och i mitt fortsatta yrkesliv.

Långvården var, i början av åttiotalet, det ställe man hamnade på när 
man hade en sjukdom som betraktades som obotlig, ålder spelade ingen 
roll i sammanhanget. Så var det också på det sjukhus där jag tog mina 
första stapplande steg på den yrkesstig jag alltjämt vandrar.

På Sabbatsberg träffade jag Olle, en patient i åttioårsåldern som levt hela 
sitt vuxna liv på långvården. Olle hade som tjugoåring blivit påkörd av 
en rattfyllerist och ådragit sig skador som gjorde honom förlamad från 
bröstkorgen neråt. Olle hade inga anhöriga, eller åtminstone ingen som 
tagit sig tid att besöka honom under de senaste trettio åren.

För en undersköterska, på drygt tjugo år, var det obegripligt och om-
tumlande att en man med ett sådant livsöde kunde vara så glad, positiv 
och omtänksam mot sina medmänniskor. Olle var snabb i tanken, 
bildad som få, insatt i samhällsfrågor och politiska strömningar, en 
närmast oslagbar schackspelare som älskade att läsa. Allt som kom i hans 
väg; historia, biografier och reseberättelser.

Efter några månader och många samtal anförtrodde Olle mig sin stora 
dröm, en önskan han närt under snart sextio år i sin säng och i sin rull-
stol; att en gång i livet få åka utomlands, att få flyga till sol och fjärran 
stränder, se människor bada, besöka spännande marknader, höra andra 
språk talas än det svenska. Helst av allt ville han komma till Rhodos, en 
ö han läst så mycket om.

Tiden gick men jag kunde inte släppa vårt samtal, inte få hejd på tan-
ken: Hur svårt kan det egentligen vara? En vecka, en enda futtig liten 
vecka? Är det för mycket begärt?

Jag tog mod till mig, bokade tid med överläkaren, klinikchefen och lade 
fram mitt förslag: Olle skulle få åka till Rhodos, jag och en person till 
som lyfthjälp skulle följa med och göra hela äventyret möjligt.

Svaret blev: Sjukhuset kan inte ta ansvar för detta, något kan ju hända. 
Ekonomiskt stöd var inte heller att tänka på, men ville jag trots det upp-
fylla Olles dröm skulle det gå bra att ta ut obetald tjänstledighet. 

Jag berättade om mitt tilltag för Olle som sken upp som en sol och 
utbrast: – Christel, jag struntar fullständig i om jag trillar av pinn efter 
ett par dagar i Grekland, då dör jag ju lycklig. Jag har besparingar som 
jag aldrig kommer kunna göra av med på det här stället, jag betalar 
resekostnaderna, beställ biljetterna.

Vi drog igång planeringen inför resan, vi började med att bege oss på 
jakt efter lämpliga Rhodos-kläder. Bara det var en märklig upplevelse, 
i de flesta affärer vi besökte talade man över huvudet på Olle: Vill han 
möjligen ha en blå skjorta, blir de här byxorna snygga på honom, 

tror du? Det blev löjligt, Olle var intellektuellt överlägsen alla dessa 
människor, men bemöttes som en ickeperson för att han hade en 
funktionsnedsättning och såg lite annorlunda ut. 

Jag protesterade; vi går Olle, det finns fler som säljer kläder, medan han 
på sitt alltid förlåtande sätt sa: – Äsch, det är inte så farligt, de menar 
inget illa, jag är van. 

För att testa hur det var att sova och bo utanför sjukhuset, bjöd jag 
och min då nyblivne sambo hem honom under några veckoslut. Det 
fungerade bra, vi var lyckliga och planerade vidare.

Den efterlängtade dagen kom och redan på Arlanda kunde vi märka 
en klar attitydförändring, ett annat förhållningssätt till personer med 
funktionsnedsättningar. Alla var hjälpsamma och väl i Grekland var 
Olle kung, han bemöttes med värdighet, respekt och stor omtänk-
samhet av varenda människa han kom i kontakt med. Skillnaden var 
som dag och natt, Sverige hade all orsak att ställa sig i skamvrån när det 
kom till etik och bemötande i början av åttiotalet och det är tyvärr inte 
alltid så mycket bättre idag. 

Resan var inte lätt att genomföra, men hundra mil från omöjlig. För-
flyttningar i flygplan och annat var besvärliga, medicinering och om-
vårdnad fick improviseras och skötas på hotellrum och andra tillgäng-
liga utrymmen. Det var mycket logistik, men vi klarade detta med lite 
fantasi, kreativitet och ett stoiskt lugn från Olles sida.

Veckan på Rhodos blev allt och mer än Olle någonsin drömt om, vi 
gjorde precis det som vi så noga hade planerat, vi satte en heder i att 
inte vika oss och låta oss besegras av några som helst hinder. Som lök på 
laxen råkade det sig så att Olles store idol Lasse Lönndahl uppträdde på 
en restaurang med levande musik där vi åt middag en kväll. Lasse visade 
sig vara precis den sympatiske man som Olle alltid föreställt sig och 
mötet mellan dem blev hjärtligt, ett fint minne och givet samtalsämne 
för Olle till hans sista dag.

Vi gjorde ytterligare en resa året därpå och planerade även för en tredje 
när Olle gick ur tiden, med ett leende på läpparna och nöjd med hur 
livet till slut blev.

För mig har Olle aldrig dött, han har funnits med mig sedan första 
dagen jag träffade honom och lever fortfarande stark i mitt hjärta 
och även i min dagliga yrkesgärning. För det är jag honom stort tack 
skyldig. Han var en medmänniska i ordets allra bästa bemärkelse.

Så tack Olle, och jag vet att du skulle gilla att jag visar några bilder från 
vår resa. Du visste hur man bjuder på sig själv. 
 

Christel Haglund, vård- och omsorgschef hos Blomsterfonden. 
Före detta undersköterska inom långvården.


