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Ideell förening för äldres bästa sedan 1921 • Över 36 000 medlemmar • Sex anläggningar i Stockholm med hem och 
vård åt äldre: Röda Bergen, Ringvägen, Körsbärsvägen, Liseberg/Älvsjö, Svalnäs/Djursholm, Tallgården/Enebyberg • 
Arbetar för trygghet, glädje och gemenskap i vardagen • Har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 
• Är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd • Alla kan bli medlemmar i Blomsterfonden. Aldrig för 
gammal, aldrig för ung • Som medlem stödjer du de äldre • Som äldre får du medlemmarnas stöd.

Vi arbetar med hem och vård 
åt äldre sedan 1921
Blomsterfonden är en förening som på trygg ideell grund 

arbetat snart i hundra år med att skapa trivsamma hem och 

ge god vård och omsorg åt äldre. Föreningen grundades av 

Alma Hedin som från start hade en långsiktigt hållbar idé som 

fortfarande lever vidare, förvaltas och utvecklas i takt med 

tiden, nya krav och förutsättningar.

av oss själva

Alla våra anläggningar finns i Storstockholm

Vi har över 36 000 stödjande medlemmar

Blomsterfonden har sex stora anläggningar i Stockholm 

som innehåller seniorbostäder, äldreboendelägenheter, vård- 

och omsorg, hemtjänst, restauranger, äldregym och en om-

fattande social verksamhet. Utbudet och tjänsterna varierar 

från plats till plats men samtliga enheter hålls samman av 

det trygghetskoncept som kontinuerligt byggts ut och följt 

föreningens syfte från starten 1921.  

De som bor på Blomsterfonden står långt ifrån ensamma i livet. Föreningen har 

över 36 000 medlemmar som stödjer verksamheten och ger oss kraft att vara 

en bra företrädare för de äldre i långt mycket mer än vår basverksamhet kräver. 

Blomsterfondens betydelse växer med våra medlemmar och vi är på väg mot att 

bli en intresseorganisation med stor slagkraft.     

En snabb bild
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Vårt sammanhållna trygghets-

koncept skiljer oss från mängden. 

Vi har alla viktiga delar som krävs 

i en flexibel helhet för att spinna          

en röd tråd av trivsel, trygghet 

och tillit genom äldrelivets alla 

skeden. Från pigg senior till 

vård- och omsorgsbehövande: 

Blomsterfonden ska alltid 

finnas till hands för de 

boende i alla situationer 

de behöver oss. 

Ulf Thörnevik / VD

‚‚
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handlar mycket om  

Allt är så mycket lättare om det vardagliga med boendet fungerar. Efter om-

byggnationen har våra lägenheter blivit så fina och trivsamma. Vi mår bra av 

att bo på Blomsterfonden. Vi har trevlig miljö, nära till det mesta, snälla och 

roliga grannar kring oss, så mycket mer kan man inte begära.

KRISTINA KARLSTRÖM DEGERLUND 
och BIRGITTA AICHHORN. 

Goda grannar i Liseberg

hållbarhet och gemenskap‚‚
Bra seniorboende

Vi trivs och mår toppen 
i våra nya lägenheter
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Vår medlemsservice är till för alla 
som vill ha direktkontakt med oss

Att byta ett trasigt lysrör, fixa en droppande kran 

eller få ordning på tv-boxen är inte så lätt om man 

aldrig gjort det förut. Om man dessutom är äldre 

och inte längre klarar av att krypa under diskbän-

kar eller kliva upp på höga stegar så blir det allt 

för svårt.

Då kommer vi bovärdar in, inte enbart som den 

som reparerar och gör i ordning utan också som en 

uppskattad social kontakt under en kanske annars 

ensam dag. Vi har ett mycket givande jobb och vi 

känner att vi är uppskattade för vad vi är och vad 

vi gör.

Bovärdarna är guld 
värda för alla

Att vara värdinna handlar mycket om 

att finnas nära som medmänniska, ge 

goda råd och en hjälpande hand när den 

behövs. Vi som arbetar med detta på 

de olika anläggningarna är alla små nav 

som får hjulen att snurra i rätt riktning 

i kontakter man har som äldre. Med 

sjukvården, myndigheter och annat. Men 

vi är också nätverkare när det till exempel 

handlar om aktiviteter och tillställningar 

som anordnas för våra hyresgäster. Vi 

är ofta en länk till intresseföreningarna 

som är både aktiva och duktiga på detta 

och betyder mycket för både trivsel och 

trygghet.

Värdinnorna skapar 
trygghet och glädje

hållbarhet och gemenskap

‚‚

Alla som vill ha mer information om vår 

verksamhet och våra anläggningar kan ta kon-

takt med vår medlemsservice. Gäller frågorna 

lägenheter, uthyrning, kötider och annat kring 

själva boendet är det, bland andra, jag som 

svarar och ger information.

Under 2014 jobbade vi mycket med vårt webb-

baserade uthyrningssystem “Seniorbotorget” 

som nu är igång, utvärderas och utvecklas 

löpande.

Bra seniorboende

På Blomsterfondens samtliga anläggningar för seniorboende finns både en värdinna och en bovärd som stöd för hyresgästerna i 
olika frågor och dagliga praktiska angelägenheter • Till värdinnans uppgifter hör rådgivning och hjälp i olika frågor, mottagnings-
besök, uppsökande verksamhet med hembesök samt att fungera som en länk mellan de boende och föreningen i stort som i smått
• Bovärden utför praktiska göromål som i första hand hör samman med fastigheten och dess skötsel • När internetuppkopplingen 
krånglar eller dörrlåset kärvar är det bovärden som rycker ut. 

‚‚
Stolta vinnare av 2014 års 
stora ombyggnadspris

‚‚
Blomsterfonden tilldelades Byggmästareföreningens stora 

ombyggnadsutmärkelse, ROT-priset, under 2014. Detta 

för att vi med enkla medel och till rimliga kostnader 

förvandlade kraftigt nedgångna lägenheter till trivsamma 

och lättillgängliga bostäder som är både funktionsmässigt 

välgenomtänkta och handikapanpassade. 

‚‚

MARLEN WEDIN, 
värdinna på Svalnäs

ANDERS BERGGREN, bovärd på Svalnäs

EMELIE WIKSTRÖM, 
Medlemsservice
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Vår sociala verksamhet ger 
trygghet, glädje och ett 
rikare innehåll i livet

är det en fördel att vara 
Vill man dansa,

tillräckligt stark 

Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet är en 

mycket viktig och uppskattad del i vårt helhetstänk. 

De sociala insatserna går, sedan starten 1921, som 

en röd tråd genom seniorboendet, hemtjänsten och 

äldreomsorgen.

Värdinnor, bovärdar, volontärerna och andra står för 

glädje och trygghet samtidigt som vi utvecklar olika 

koncept för att förstärka vårt samspel med seniorhyres-

gäster, äldreboende, anhöriga och intresseföreningar.

Vår träningssatsning ÄldrePower är ett av dessa lyckade 

koncept. ÄldreSupport, ÄldreJour och ÄldreCafé är 

andra som ännu befinner sig i ett inledande testskede.

Alla människor behöver styrka för att hålla sig friska 

i kropp och själ. Därför fortsätter vi utvecklingen av 

Äldrepower som framöver ska gälla samtliga som 

bor på våra olika anläggningar. 

Liseberg, Svalnäs, Körsbärsvägen och Tall-

gården är redan alla med medan Ring-

vägen likaväl som Röda bergen står på 

tur att få äldreträning.

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

ÄldreSupport

Blomsterfondens telefonjour under storhelger

ÄldreJour

ÄldreCafé
En mötesplats för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet
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Skivor till kaffet, allsång, dans, trevlig samvaro 

med lite fest och glam är ständiga inslag på 

Blomsterfonden. Aktiva intresseföreningar och 

ett gott samarbete gör detta möjligt. 

Musik, dans och kultur 
gör livet mer levande

Det blev tydligare för varje år. Vi såg att storhelgerna var en smärtsam påminnelse om 

avsaknaden av familj och vänner för så många att det inte gick att blunda längre. Vid 

jul, påsk och midsommar är nöden som störst och därför har vi upprättat en telefon-

jour dit våra ensamma äldre kan ringa och prata bort en stund. 

             Telefonjour under 
storhelger gör ensamheten 
lite mer överkomlig

Jag kunde aldrig tro att träning skulle göra livet så 

här mycket bättre för mig. Jag kunde inte ens ana 

att jag skulle klara av att träna över huvudtaget. Jag 

med mina skröpliga lungor.

Men nu mår jag så väldigt mycket bättre. Jag har 

fått en rejäl kick och orkar med alla möjliga aktiv-

iteter som jag redan hade ansett som omöjliga för 

mig i mitt fortsatta liv.

Birgitta Strand, hyresgäst på Liseberg

ÄldrePower erbjuder ett friskare, 
rikare, mer innehållsrikt liv

‚‚
‚‚

‚‚
Christel Haglund och AnneLie Svensson

Blomsterfondens olika utvecklingsprojekt är till för att stödja den sociala verksamheten • ÄldrePower är ett träningskoncept 
baserat på datorstyrda träningsmaskiner speciellt lämpade för äldre personer • ÄldreSupport är en stödlinje för nära och 
kära som vill hitta rätt hjälp inom omsorgen till sina sjuka äldre • ÄldreCafé är en återkommande mötesplats för etik- och 
bemötandfrågor i äldrelivet • ÄldreJour är Blomsterfondens telefonlinje för ensamma äldre under storhelger.



kommer sig av 

Vi skapar glädje genom att bemöta 
som vi själva vill bli bemötta 
Att arbeta med äldre handlar om yrkeskunskap, omtanke, 

empati och etik. Inget annat kan bygga fullt förtroende 

mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga.

Hos Blomsterfonden är vi noga med hur vi bemöter de 

boende. Vi vill skapa tillit i det vi gör och ett så 

innehållsrikt, tryggt och roligt liv som möjligt 

för dem vi jobbar för.  

ett gott samspel

Bra vård och omsorg

8



9

Blomsterfonden driver äldreboende på två egna anläggningar, Liseberg och Svalnäs, samt på Tallgården på 
uppdrag av Danderyds kommun • Verksamheten erbjuder somatisk vård och demensvård • Inom den här 
sektorn ingår även hemtjänst som bedrivs inom Stockholms stad, Danderyds kommun • Blomsterfonden 
utför fortlöpande kvalitetsgranskningar utifrån ett systematiskt ledningssystem för att möjliggöra förbätt-
ringar i takt med nya krav och behov.

På Lisebergs äldreboende i Älvsjö samlas personal och boende med jämna mel-

lanrum till rådslag. Det är ett nytt arbetssätt för att fånga upp idéer, önskemål 

och förslag från båda sidor. Huvudsyftet med dessa möten är att involvera de 

boende så mycket som möjligt i alla aktiviteter som påverkar deras egen vardag. 

Ingen kan veta bättre vad som fungerar och vad som är mindre bra än just de 

personer som vår verksamhet är till för. 

På Lisebergs äldreboende samlas 
man till givande rådslag

‚‚
Ett helt nytt matkoncept gör 
matstunderna efterlängtade

Maten är viktig. För alla människor, unga som gamla. Vi har därför gjort vårt yttersta för att 

hitta en lösning som gör lunch och middag till riktiga glädjestunder.

Med en ny samarbetspartner som tillreder maten från grunden i Lisebergs restaurangkök, för 

att därifrån distribuera till våra andra enheter och hemtjänsten, har vi hittat en formel som 

med matkärlek och kunnande står för nyttig och god föda alla dagar i våra restauranger, på våra 

avdelningar och i hemmen.

‚‚

Det är inte bara de boende och personalen som ska trivas med varandra för att 

allt ska fungera till belåtenhet. De anhöriga är en viktig tredje part som behöver 

få saklig och riktig information om sina nära och kära för att själv kunna bidra 

med sin närhet, kärlek, omsorg och unika kunskap om sin mamma, pappa eller 

kanske mormor eller morfar.

På Blomsterfonden är en levande dialog med de anhöriga ett ständigt givande 

inslag i vardagen.

De anhöriga är våra viktigaste 
samarbetspartners

‚‚
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Blomsterfonden har över 36 000 betalande medlemmar • En övervägande stor del bor i Storstockholmsområdet • 74 % är kvinnor och 26 % män • Den yngsta är 1 år och den äldsta 
101 år • Våra medlemmar vill ha nära till samhällsfunktioner och service • 52 % vill bo i en tvåa på äldre dagar • De allra flesta är intresserade av kulturupplevelser, resor, hälsa och 
mat • Många är autogirogivare eller stödjer Blomsterfondens verksamhet genom att vara volontärer eller med gåvor • 79 % har någon gång rekommenderat Blomsterfonden och 
vår verksamhet för en vän eller bekant.  

Vi har över 36 000 stödjande medlemmar i föreningen Blomsterfonden
Blomsterfonden är en förening som är öppen för alla. Vi gör ingen skillnad på vilken bakgrund man har, varifrån man kommer. Vi lägger oss 

inte i religiös tillhörighet, politisk övertygelse, hudfärg, sexuell läggning eller annat. Lika lite spelar kön eller ålder någon roll. Hos oss kan man 

vara medlem från första dagen när man föds till den sista man finns till. Mångfald och olikheter berikar vår förening i smått och stort.

Blomsterfonden har träffat några medlemmar och frågat hur det kommer sig att de gått med i föreningen och hur de ser på äldrelivet i stort. 

På det här uppslaget kan du läsa om vad de tycker och tror. 

Farmor och farfar hade det 
så bra på Blomsterfonden

Jag står inte i någon annan kö. 

Jag valde Blomsterfonden genom 

farmor och farfar och fick tidigt 

lära mig vad Blomsterfonden 

innebär. För dem fungerade det 

väldigt bra. Sedan tycker jag att 

bildandet av Blomsterfonden är en 

fantastisk historia och medlems-

förmånerna blev för mig en positiv 

sak. I våras var jag med på en 

Blomsterfonden-resa till Krakow. 

Staden var fin, med framåtanda 

och alla ungdomar som pluggar 

där. Utflykterna, guiden, program-

met och läget på hotellet var bra. 

Hur värdefullt som helst! 

som vill se på äldrelivet

‚‚

En förening för alla
med positiv förväntan

CHRISTINA LINDBLOM, 71 år 

Jag googlade och fann Blomster-

fonden och så har jag gått förbi era 

byggnader på Ringvägen. 

Avgiften är rimlig och jag har fort-

farande skapligt med tid på mig att 

hinna få seniorboende.

Jag försöker se över mitt hus och 

ombesörja att jag har det så bra som 

möjligt framöver. Jag vill se på min 

ålderdom med snälla ögon. Ungefär 

som man tänker när man tecknar 

en olycksfallsförsäkring. Jag kom-

mer kanske behöva mer stöd och 

support senare. Hemstjänst finns ju 

men detta ser ut att vara en bättre 

lösning. Man behöver gemenskap 

och trygghet, med larm och grejer 

om något skulle hända. 

Det är lite som att teckna en 
olycksfallsförsäkring

‚‚

KARIN LEKSELL, 51 år
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En förening för alla

KARIN LEKSELL, 51 år

Det är inte alltid frihet 
att bo kvar i hemmet

När en förhoppning om ett bra 

äldreboende när det väl är dags. 

Tänker att det är mest att ta ansvar 

för mig själv och ha ett alternativ 

om jag inte klarar mig själv. Jag är 

lite rädd att bli isolerad i en lägen-

het. Det här kan vara ett tryggare 

alternativ den dan det blir aktuellt. 

Det kostar så lite och så stödjer jag 

en bra sak. 

En bekant blev rörelsehindrad och  

fast i sin lägenhet. Jag är rädd att 

inte kunna möta andra människor. 

Om jag nu är en social människa 

när jag är gammal vill säga. Att det 

alltid är frihet att bo kvar hemma 

är en sanning med modifikation. 

‚‚

LOTTA FORSS, 45 år 

Blev medlem för att säkra ett trevligt 

boende när jag blir äldre och så har 

jag vänner som är med. Ja, sen är det 

väl också att jag har föräldrar som 

bodde högst upp i ett lägenhets-

hus och inte kom sig ut när de blev 

äldre. Här kan man få social till-

varo, närhet till andra i en liknande 

situation och få en ålderdom med 

kvalitet. Genom Blomsterfonden 

hoppas jag säkerställa att jag får ett 

kvalitetsliv och inte blir så hindrad 

som min föräldrageneration var. 

De flyttade ofta försent, först när 

de var tvungna. Min tanke med att 

bo i Blomsterfonden är att få så bra 

livskvalitet så länge som möjligt. 

Man ska flytta i god tid, 
då har man det bra längre

‚‚

MÅRTEN BOMAN, 58 år

Jag är orolig för att bli 
helt beroende av andra

Blomsterfonden  är en bra 

förening för sådana här ändamål 

– att hjälpa äldre. Tycker att Blom-

sterfondens syfte är bra.

Det verkar vara ett trevligt ställe 

att bo på och trygghetstanken 

med fler boendeformer är riktigt 

tilltalande. Man kan flytta in när 

man är hyfsat pigg och om man 

så småningom blir sämre kan man 

fortsätta att vara kvar inom Blom-

sterfonden och få den vård man 

behöver. Utan att behöva flytta hur 

långt som helst. 

Jag undrar ju ofta hur det skall bli 

när jag inte klara mig själv längre. 

Jag oroar mig för att bli helt 

beroende av andra och inte klara 

mig själv.   

‚‚

CLAES ENGSTRÖM, 66 år 

Har pratat med kompisar och sett 

byggnaderna på stan. Har sett bo-

endena i Svalnäs och på Ringvägen 

boendena och gillat dem. Det är bra 

lägen och det ser trevligt ut.

Vi är några kompisar som blivit 

medlemmar för att få sällskap av 

varandra när den dagen är här. Men 

det roligaste är ju om det är blan-

dade åldrar. 

Jag oroar mig för förfallet! Av kropp 

och allt annat. Att inte ha en själv-

klar roll i samhället och arbetslivet. 

Men å andra sidan finns ett värde i 

att vara en medmänniska och inte 

bara vara en konsument.

Förhoppningsvis hittar man en 

mening med livet även när man blir 

äldre.

Jag är rädd för att tappa 
min självklara roll i livet

‚‚

FAYROUZ KALSSON ABDEL BAKI, 

50 år



– Vet inte, men de har  kontor på  
     Söder, har sett skylten.
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– Det är en sådan där sparfond. 
     Min pappa sparar pengar där.

– Ja, det vet jag, är  medlem sedan  
     några år. Fint seniorboende.

 

– Jo då, de säljer blommor och  träd-  
    gårdsredskap och sånt.

 – Nja, men det låter religiöst. Typ fri-  
      kyrkoförsamling. Kristi brud-stuket,    
    eller? 

 

– Det handlar nog om äldrevård. 
 

– Visst, vi brukar besöka deras monter på Seniormässan. Alltid lika trevligt.

 

– Köpte en gång en ljuvligt fin ljus-                   
    krona på deras basar i Vasastan. 
    Sextio spänn.

– Jag tror de är någon  slags in- 
    samlingsorganisation. För något  
     gott liksom. Vet inte vad.

 

– Min mamma ska  ställa sig i kö till  
     att få bo där sedan om några 
    år när hon är äldre.

 

Vad vet man om 
Blomsterfonden på stan?

Vi var nyfikna på vad människor i allmänhet vet om Blomsterfonden. Därför frågade vi personer som vi mötte på Stockholms gator och torg  

om de känner till Blomsterfonden och vilken typ av verksamhet föreningen arbetar med. Här nedan ser ni några av svaren. Vi kan konstatera 

att vi trots 36 000 medlemmar fortfarande är relativt okända för många.

JESPER, 18 år

ÅSA, 38 år

– Min mormor bodde på  Blomster-
     fonden tills hon gick bort för tre år    
     sedan. Hon trivdes jättebra.

MAJA, 28 år

– Jag är ledsen, inte en susning.
JAN-ÅKE, 48 år

ÅKE, 58 år

– Man skickar nog sorgehälsningar  
     genom dem. När pappa dog fick   
     han sådana via Blomsterfonden.

 

INGER, 48 år

MAGNUS, 55 år

– Visst, det vet jag.  De gör ett fint jobb  
     för oss som är lite äldre.

 

ASTRID, 78 år

KATARINA, 58 år

RAFAEL, 48 år

JACK, 28 år

– Mamma står i kö där. Pappa säger  
     Portugal. Jag tycker inte det.

PELLE, 28 år

‚‚
BJARNE, 51 år

Kjell, 48 år

INGER och FELIX, 76 och 78 år

12



13

Lennart Francke 
Ordförande

Född 1950. Civilekonom. 
Tidigare koncernkreditchef och 
CFO i Handelsbanken. Head 
of Group Finance i Swedbank, 
rådgivare till internationella 
konsultfirman Oliver Wyman 
samt styrelseledamot i SBAB. 
Styrelseordförande i Sparinstitut-
ens Pensionskassa och -ledamot i 
Centrum för Näringslivshistoria. 

Invald i styrelsen 2009.

Björn Lind 
Ledamot–Vice ordförande. 

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

Invald i styrelsen 2009. 

Anna Hertting
Suppleant 

Född 1947. Legitimerad sjuk-
gymnast/fysioterapeut och utbil-
dad psykolog. Senior hälsovetare 
och tidigare ordförande i Sjuk-
gymnastförbundet (förbundet 
Fysioterapeuterna). Doktorerat 
inom folkhälsovetenskap och 
stressforskning. 

Invald i styrelsen 2013

Carl-Gustav Ståhlberg 
Ledamot 

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

Invald i styrelsen 2009. 

Meg Tiveus
Ledamot 

Född 1943, egen konsultverk-
samhet, styrelseproffs. Lång 
erfarenhet av ett flertal styrelse-
uppdrag, exempelvis Billerud, 
Cloetta, Swedish Match, Boss 
och World Lottery Association. 
VD för AB Svenska Spel mellan 
1997-2004. 

Invald i styrelsen 2010. 

Eva Samuelsson
Suppleant. 

Född 1949. Biträdande borgarråd 
i Stockholms stad från 2010 till 
oktober 2014 . Gruppledare för 
KD i Stockholms stadshus från 
2002. Styrelseordförande för 
Svenskt Demenscentrum sedan 
2008. Vice ordförande i SKL:s be-
redning för Socialpolitik och Indi-
vidomsorg 2011–. Ordförande för 
CEMR:s Jämställdhetsutskott.
Särskild utredare för en förbättrad 
bostadssituation för äldre.

Invald i styrelsen 2012. 

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma: 

Bo Haslum 
Ledamot 

Född 1953. Advokat. 
Landahl Advokatbyrå AB. Arbe-
tar huvudsakligen med fastig-
hetsrelaterad juridik. Tidigare 
verksam på Fastighetsägarna 
Stockholm, Bostadsdomstolen 
och Svea hovrätt. 

Invald i styrelsen 2013.

Per Nordenson
Suppleant

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

Invald i styrelsen 2007. 

Utsedda av Advokatsamfundet:

Laszlo Kriss
Ledamot. 

Född 1946. Styrelseordförande 
i RnB Retail and Brands. Före 
detta VD i Konsumentföreningen 
Stockholm samt f.d. styrelseord-
förande i Atrium Ljungberg AB. 
Tidigare fastighetschef Familje-
bostäder, VD KF Fastigheter, 
VD Fastighets AB Brogatan, VD 
Atrium Fastigheter AB. Har tidi-
gare suttit med i Blomsterfondens 
styrelse 1988–1991. 

Invald i styrelsen 2009.

Beatrice Pernehagen 
Suppleant 

Född 1969. Ekonom. Har arbetat 
inom Kooperativa förbundet 
sedan 2000 som bland annat 
projektledare på KF Hälsa och vi-
karierande CRM och utvecklings-
ansvarig på Coop Sverige AB. 
Idag anställd på Folksam som 
affärsutvecklare inom CRM. 

Invald i styrelsen 2001. 

 Utsedda av Kooperativa förbundet:

S T Y R E L S E

Eva Malmfors
Ledamot

Född 1950. Vigd diakon 1987. 
Sedan 1978 arbetat  inom svenska 
kyrkan i ett antal församlingar. Var 
1990 med och startade Brottsof-
ferjouren i Solna, Sundbyberg 
och Ekerö. Arbetar sedan 1995 i 
Kyrka-Polis, både nationellt och 
lokalt. Är kris och katastrofut-
bildad och är aktiv  i Stockholms 
stifts nätverk för barn och familj 
i sorg.

Invald i styrelsen 2014.

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Gunnar Berglund 
Suppleant 

Född 1960. Leg läkare. Specialist 
i allmänmedicin. Distriktsläkare 
Älvsjö Vårdcentral, Stockholm. 
1:e vice ordförande i Stockholms 
Läkarförening. Sektionsord-
förande i SLSO’s Läkarförening. 

Invald i styrelsen 2013.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Anders Wennlund, 
Suppleant

Född 1948. Leg läkare. Specialist 
i geriatrik och endokrinologi 
/ medicin. Överläkare vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge. Disputerat på en 
avhandling om Hyperthyreos 
(”giftstruma”) och sedan 1985 
docent i medicin vid Karolinska 
Institutet. Styrelseuppdrag inom 
Stockholms och Karolinskas 
läkarföreningar.

Invald i styrelsen 2014.

Ulf Thörnevik
VD

Utbildad civilekonom och verk-
ställande direktör för Blomster-
fonden sedan 2007. 
Var mellan åren 2002 och 2007 
VD för personal- och privatägda 
Brommageriatriken AB och 
har också erfarenhet som chef 
och ledare från Stockholms läns 
landsting, Södertälje kommun 
och Stockholms stad.

Verkställande direktören: 
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Helena Hagert 
Suppleant

Född 1960. Präst och legitimerad 
psykoterapeut. Verksam som 
universitetspräst och kommi-
nister i Engelbrekts församling, 
Stockholm. 

Invald i styrelsen 2014.
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Blomsterfondens styrelseordförande LENNART FRANCKE och verkställande direktör ULF THÖRNEVIK har med respektive sex och åtta år i föreningens 
tjänst möjligheten att blicka både framåt och i backspegeln. Man kan konstatera att sällan passar uttrycket ”Igår är nyckeln till imorgon” så väl in som på 
Blomsterfonden. Sedan starten 1921 har  föreningen vårdats och utvecklats i takt med tiden. Under Franckes och Thörneviks  ledning förädlar man nu fastig-
heterna samtidigt som man ökar lägenhetsbeståndet genom planerade nybyggen. Ordförande och VD konstaterar att Blomsterfonden står inför en framtid 
som lovar mycket gott för boende och medlemmar. 

14

När man talar om hållbarhet tänker man ofta på miljöaspekter. Hos oss sitter miljötänket i 

ryggmärgen men hållbarhet handlar också om att vårda långsiktiga relationer med alla våra 

viktiga intressenter – hyresgästerna, vårdtagarna, deras anhöriga, våra medarbetare, de kom-

muner vi verkar inom och, sist men inte minst, Blomsterfondens snabbt växande skara av 

medlemmar. Därför krävs det att vi alltid utvecklas och sätter utbildning och kunnande högt 

på vår dagliga agenda. Och vi fortsätter utveckla våra erbjudanden till medlemmarna inom 

de områden vi vet intresserar dem mest: Resor, mat och kultur.

 

Vi förstår att hållbarhet handlar om 
så mycket mer än enbart miljön

Vi kommer inte att vila på lagrarna, en fort-

sättning med ett nybygge som skapar ytter-

ligare 135 moderna, anpassade lägenheter i 

Liseberg är på gång och spaden kommer att 

sättas i jorden i början av nästa år. 

Fjolåret var ett bra år för Blomster-

fonden när det gäller ombyggnationen 

på vår anläggning i Liseberg. Under 

de senaste sju åren har vi kunnat hålla 

antalet fullvärdiga lägenheter i stort 

sett konstant trots att vi slagit ihop små 

ettor till större bostäder och avyttrat 

ett antal fastigheter som inte kunde 

integreras i Blomsterfondens bostads-

bestånd. Föreningen hade tidigare 

alltför många lägenheter som inte hade 

underhållits och renoverats varför dessa 

bara kunde hyras ut på rivningskon-

trakt till andra än våra bostadssökande. 

Många av dessa är nu ombyggda till 

moderna, äldreanpassade, trivsamma 

bostäder att hyra ut enligt föreningens 

syfte och verksamhet.

Våra lägenheter ska 
passa våra medlemmar

 

En planering för en utbyggnad vid Ring-

vägen finns också med i bilden men ligger 

längre fram i tiden. Förr eller senare måste 

även denna fastighet renoveras och få nya 

rörstammar. 

Alla måste dock först få säga sitt och alla 

aspekter måste ses över. Det handlar om 

stora investeringar och ingenting byggs 

utan att det finns en långsiktig hållbarhets-

plan som tar in allt och alla i bilden. Om 

planerna förverkligas kommer vi även att 

införa hela vårt trygghetskoncept inklusive 

ett modernt äldreboende med vård och 

omsorg för de som bor på Ringvägen.

Snart sätter vi 
spaden i marken

Ringvägens ut-
veckling upptar 

‚‚ ‚‚
‚‚

mycket av våra tankar

Bakåt och framåt
Tankar och reflektioner 

från ordförande och VD 

LENNART FRANCKE
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Utan en hållbar framtidsvision går det inte att klara av vad som väntar 

med förändringar och nya behov. Vi måste se till att de som arbetar 

hos oss trivs på jobbet, att det är meningsfullt, att vi har kompetenta 

tydliga chefer och att föreningen känns attraktiv som arbetsgivare. 

I en tid när utbrändhet är ett vardagsord och sjukfrånvaron

ökar har våra medarbetares jobbtillfredsställelse högsta prioritet. 

 

Många tycker att det ingår i vår uppgift att vara en tydlig röst som 

bevakar intressen och tar de äldres parti. Genom vårt nya datasys-

tem får vi kunskap och en bra samlad bild av vad våra medlemmar 

tycker, tänker och önskar sig av oss. Vi har fått 

bättre möjligheter att kommunicera, ge fördelar 

och bli en aktiv intresseorganisation. Det är åt det 

hållet vi strävar, vi har genom ett stabilt ökande 

medlemsantal kraft att representera de äldre, vi 

har en uppgift i den viktiga diskussionen om ett 

vitalt och värdigt seniorliv.

 

Vi har gjort mycket på seniorbostadssidan men vi 

behöver även renovera och fräscha upp våra 

äldreboendelägenheter. Ljuset, rymden och 

trivseln är viktig både för våra äldre och för de 

som arbetar hos oss. Både forskning och daglig 

erfarenhet visar att framförallt personer som bär 

på en demenssjukdom är känsliga för färg och 

form i sin livsmiljö. Detta finns därför prioriterat  

i vår planering för de kommande åren.

Det ska kännas tryggt att flytta in hos Blomsterfonden oberoende 

av hur en människas livssituation ser ut. För den som är ensam ska 

vi kunna ställa upp som ställföreträdande anhörig. Alla får rå över 

och leva sina liv som de vill men de ska veta att vi finns där för dem 

närhelst vi kan behövas.

Det finns många frågor som är viktiga för de äldre men som aldrig riktigt fångas upp av det offentliga. Som det självklara i att även äldre 

behöver vara starka och hålla sin fysik i så bra skick som möjligt för att kunna leva ett innehållsrikt, friskt och roligt liv. När vi startade 

ÄldrePower-konceptet för några år sedan var det ingen i vår omvärld som brydde sig. Idag är det många som följer efter, vikten av äldre-

träning debatteras i press och TV och vi i Blomsterfonden får många frågor om detta. Vi kommer att fortsätta bygga ut träningsmöjlighe-

terna för de boende på alla våra anläggningar. Detta är vi lite stolta över. ÄldrePower är ett typiskt exempel där vi framgångsrikt tagit de 

äldres parti. Om än på ett lite udda sätt; genom att föregå med gott exempel. 

Vi har fått mycket bättre förut-
sättningar att lära känna och 

Även våra äldre-
boendelägenheter 
behöver ses över

Vi ska kunna vara bästa kompis 
eller ställföreträdande anhörig

För oss är det självklart att fysisk kraft är en förutsättning för 
inre styrka, hälsa och livskvalitet på äldre dar

Man ska trivas gott med att 
jobba på Blomsterfonden‚‚

kommunicera med våra medlemmar

‚‚

‚‚

‚‚
‚‚ ULF THÖRNEVIK



Allmänt om verksamheten
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening med ändamål att äga, 
uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. 
Blomsterfonden främjar idag detta ändamål genom att erbjuda ett trygg-
hetskoncept för seniorlivets alla livsskeden. När föreningen bildades 1921 
byggdes verksamheten upp på insamlade gåvor och välgörenhet. 

Blomsterfonden har ett 90-konto för insamling av medel (90 25 30-5), vilket 
innebär att föreningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Blomster-
fonden är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) 
och följer FRII’s kvalitetskod. Blomsterfondens olika verksamheter finansie-
ras idag genom hyresintäkter, vårdavtal med kommuner och genom gåvor, 
bidrag och medlemsavgifter. Föreningens insamlade gåvor går till att utveckla 
hem och vård för äldre.

Beskrivning av styrelse

Blomsterfondens styrelse består av åtta ordinarie ledamöter samt sex supp-
leanter. Av dessa är fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter invalda via 
institutioner (Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms Läkarförening, 
Sveriges Advokatsamfund samt Kooperativa Förbundet) och fyra ordinarie 
ledamöter och två suppleanter är valda av medlemmar på föreningsstämman. 
Styrelsen har sammanträtt 6 (6) gånger under året. I styrelsearvoden har 
345 (299) kkr utbetalats under 2014. 

Medlemmar

Ett samarbete med en researrangör påbörjades under året för att ge våra med-
lemmar möjlighet att träffas och umgås under trevliga omständigheter.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i Blomsterfonden var vid årets utgång 35 047 (32 037). 

Seniorboendeverksamhet

Blomsterfonden har ägt och förvaltat bostäder för äldre sedan 1921 i form av 
seniorbostäder i Stockholms län. Under året har 67 (116) nya hyresgäster i 
seniorboenden kontrakterats. Det är ett mindre antal än året innan, då 
inflyttning skedde vid de ombyggda loftgångslägenheterna på Sylvestergatan 
74-78 i Liseberg, Älvsjö.  Löpande underhåll och reparationer har uppgått till 

7 644 kkr (9 320) kkr och investeringar till 21 787 (31 454) kkr. Varje fastig-
het har en egen bovärd som kan hjälpa till med enklare göromål i hemmet 
såsom att byta lampor, säkringar, batterier till brandvarnare mm.

Under året har sex hissar bytts ut vid anläggningen på Ringvägen, till större 
och modernare, vilket har förbättrat tillgängligheten för de boende där. 
Under år 2015 kommer ytterligare hissar att bytas ut.

Under år 2014 blev Blomsterfonden tilldelad Stockholms byggmästarefören-
ings ROT-pris för de ombyggda loftgångshusen i Liseberg, Älvsjö med moti-
veringen: ”för att gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla 
medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet 
för de boende”. Ombyggnationen har bidragit till ökad tillgänglighet för de 
boende då bland annat installation av hissar genomförts och handikapanpass-
ning av lägenheterna har gjorts. Detta möjliggör också ett längre kvarboende 
för de äldre.

Planerna för nybyggnation i Liseberg, Älvsjö (för att möjliggöra fler bostäder 
för äldre enligt Blomsterfondens ändamål), har fortlöpt under året. Detalj-
planen godkändes för nybyggnation i slutet av 2014. I projekteringen av Lise-
bergs nyproduktion är utgångspunkten att byggnaderna skall miljöklassas.

Social verksamhet

Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet är en uppskattad länk i Blomster-
fondens trygghetskedja mellan seniorboende, hemtjänst och äldreomsorg. 
Den sociala hjälpverksamheten finansieras med hjälp av insamlade medel från 
givare och två tredjedelar av Blomsterfondens medlemsavgifter. Blomster-
fonden har bedrivit detta arbete sedan starten på 1920-talet. 

Värdinnan i Blomsterfonden fungerar som en trygghetslänk till de äldre och 
anhöriga på seniorboendena genom den uppsökande verksamhet som bedrivs 
(ca 600 hembesök under året av totalt ca 1300 boende), genom telefonkon-
takter (ca 11500 telefonkontakter med boende), mottagningsbesök 
(ca 14 500 besök), rådgivning (ca 700 rådgivningsärenden) och telefonjour 
vid storhelger (ca 45 samtal från boende).

Volontärverksamheten inom Blomsterfondens sociala verksamhet och äldre-
boende, har kommit igång under året. Flera medlemmar har visat stort in-
tresse för att delta och volontärverksamheten kommer att utvecklas ytterligare 
under 2015, då behovet och efterfrågan visat sig vara stort. Alla volontärer 
har fått introduktionsutbildning och handledning lokalt av speciellt utsedd 
handledare. Volontärerna har deltagit vid olika aktiviteter som anordnats 
inom äldreboendet men även gjort hembesök i seniorboendena hos de som 
är ensamma och önskar sällskap för att samtala eller komma ut på promenad. 
Sedan verksamheten kom igång under september månad har antalet utförda 
timmar varit ca 160 st.

Det sedan tidigare år inrättade träningskonceptet för äldre som benämns 
”ÄldrePower” och som ska bidra till att ge de äldre ökad livskvalitet i form 
av social samvaro, ökad självkänsla, bättre aptit och balans, har under året 
installerats på Svalnäs anläggning i  Djursholm. Målet är att konceptet ska 
finnas på alla Blomsterfondens anläggningar och under 2015 planeras därför 
träningskonceptet att införas på anläggningarna vid Körsbärsvägen, Röda 
bergen och Ringvägen. ÄldrePowers träningskoncept har möjliggjorts genom 
generösa bidrag från Ruth och Richard Julins stiftelse.

Den sociala verksamheten har under året fortsatt med telefonjour under 
storhelger. En telefonjour där möjlighet finns att ringa för den som känner 
sig ensam under t. ex jul och större helger.

Under senare delen av året inrättades en ny stödlinje ”ÄldreSupport”, med 
syfte att underlätta för nära och kära till sjuka äldre att hitta rätt hjälp inom 
omsorgen. Totalt har ca 180 samtal och ca 50 mejl kommit in under hösten 
2014.  Flera som ringt har beskrivit att de genom ÄldreSupport fått den in-
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AB Blomstergårdar
Förutom den ideella föreningen Blomsterfonden ingår det helägda dotterbo-
laget AB Blomstergårdar i koncernen. I bolaget bedrivs ej biståndsbedömda 
tjänster i form av RUT-tjänster. RUT-tjänsterna har också kombinerats med 
den biståndsbedömda hemtjänsten. AB Blomstergårdar redovisar en förlust 
för året om -192 kkr (-435 kkr).

Resultat och ställning

Under år 2014 uppvisar koncernen ett resultat om 14 094 (40 247) kkr.  
De totala intäkterna har uppgått till 230 534 (254 767) kkr. Insamlade medel 
utgjorde 2 155 (2 889) kkr och bidrag från organisationer och myndigheter 
4 002 (3 560) kkr. Resultatet på verksamhetsnivå uppgår till 
21 338 (48 581) kkr. 

Fastighetsverksamheten visar ett driftsnetto om 30 810  (23 398) kkr och 
en direktavkastning om 2,5 % (1,9 %). Den genomsnittliga låneräntan har 
under året legat på 2,7 % (3,1 %). 

Vårdverksamheten redovisar ett överskott om 6 365 (5 242) kkr och en vård-
marginal om 4,3 % (3,5 %).

Översikt koncern (mkr) 2014 2013 2012  2011

Nettoomsättning  217 206 225  229

Resultat efter fin. poster 14 40 5 4

Balansomslutning  525 517 495 491

Rörelsemarginal %  9,3 20,3 5,5 5,9

Avkastning på eget kapital % 6,4 21,0 3,0 2,4

Soliditet %  41,9 40,2 33,5 32,8 

Medelantalet anställda 268 261 326 336

Medarbetare 

Blomsterfondens medarbetare omfattas av kollektivavtal mellan Vårdföreta-
garna och Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.

Skyddsronder, brandkontroller och ergonomigenomgångar har genomförts 
löpande under året. Medarbetarna har erbjudits friskvårdssubvention och 
en friskvårdstimme per vecka som hälsobefrämjande åtgärder. Medarbetar-
undersökningen som genomfördes under våren 2014 visade på glädjande 
resultat: motivations- och engagemangindex på 83,6 %, arbetsgivareindex 
på 82,3 % och ledarskapsindex på 75,7 %. Dessa resultat överträffar eller står 
sig väl i en jämförelse med snittet bland svenska organisationer och företag. 
Nästa medarbetarundersökning planeras till hösten 2015.  En lönekart-
läggning genomfördes under 2014 med syfte att säkerställa mångfalden 
i verksamheten vad gäller rekryteringsarbete, kommunikation och andra 
medarbetaraktiviteteter.  

Antalet årsarbetare i föreningen har varit 264 (257), löner och ersättningar 
har uppgått till 91 754 (89 439) kkr. Därutöver tillkommer kostnader för 
inhyrd personal med 2 304 (808) kkr. Den totala sjukfrånvaron år 2014 var 
8,7 % (8, 3 %) varav 54 % (47 %) avsåg långtidsfrånvaro. Under året har 
37 (43) personer avslutat sin anställning vilket motsvarar 14 % (16 %) 
personalomsättning. Blomsterfonden har under året betalat ut 145 (157) kkr
i friskvårdssubvention. 

Under året har samtliga medarbetare vid vårdanläggningarna fått tillgång till 
en återhämtningsfåtölj för massage och avslappning, för att stärka hälsa och 
välbefinnande. Detta har kompletterats med föreläsningar kring hälsofrågor 
och återhämtning. Dessa frågor har tagits upp regelbundet på personalmöten 
och vid utvecklingssamtal. Utbildning i brandsskydd har skett regelbundet 
under året.

formation och stöttning de behövt. Tanken för 2015 är att fortsätta med verk-
samheten och utveckla den vidare för att få möjlighet att hjälpa fler anhöriga 
och äldre i samhället. 

Den sociala verksamheten har under året anordnat fyra tillfällen med så 
kallade ”Äldrecaféer” för boende och anhöriga. Totalt har ca 80 antal personer 
deltagit på dessa tillställningar. På Äldrecaféerna har svåra etiska dilemman 
tagits upp och diskuterats. 

Vård- och omsorgsverksamhet

Blomsterfonden har bedrivit äldreboenden vid två egna anläggningar, Lise-
berg och Svalnäs, samt vid Tallgården på uppdrag av Danderyds kommun.   
Blomsterfondens olika äldreboenden erbjuder somatisk vård och demens-
vård. Totalt har antal vårddygn under året har varit 70 406 (70 573) det 
motsvarar en beläggningsgrad på 96,4 % (96,7 %). 

Utbildning för speciellt utsedda brandskyddskonsulenter har anordnats för 
att säkra upp brandskyddet på respektive anläggning. En speciell satsning 
har gjorts av utbildning i SOL- (Socialtjänstlagen) och HSL- (Hälso- och 
sjukvårdslagen) dokumentation. Då träningskonceptet ÄldrePower också 
används inom äldreboendena har medarbetarna där fått handledning och 
utbildning av maskinernas funktionalitet för att möjliggöra individanpass-
ning av träningen för de äldre. Ett utbildningsprogram har under året tagits 
fram för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. Den utbildningen har 
pågått under hela 2014 och alla medarbetare har genomgått denna. Det har 
under året också speciellt satsats på systematiskt värdegrundsarbete i bemö-
tande. 

En satsning har gjorts på måltidssituationerna för de äldre bland annat 
genom att maten lagas på plats och från grunden. Från insamlingskampanjen 
”en meningsfull dag” har nytt porslin inhandlats till alla tre äldreboenden, 
vilket bidragit till att skapa en trivsam måltidssituation för de äldre. 

Inom vård- och omsorgsverksamheten ingår även hemtjänst som utförts 
inom Stockholms stad, Danderyds kommun och Täby kommun. Hemtjänst 
bedriven inom Danderyds kommun återupptogs under april månad 2014 
efter att den avvecklats hösten 2012 då kommunens dåvarande ersättnings-
nivåer inte kunde svara upp mot Blomsterfondens mål om god kvalitet 
och ekonomi i balans. Hemtjänstverksamheten inom Täby kommun har 
avvecklats under året.  Omsättningen från Stockholms stad ökade med 25 % 
jämfört med år 2013.

Under året har löpande kvalitetsuppföljningar genomförts av Blomster-
fondens uppdragsgivare inom vård- och omsorgsverksamhetens aktörer. 
Enligt det systematiska kvalitetsledningssystemet arbetar Blomsterfonden 
kontinuerligt med kvalitetsförbättringar.
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F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
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Framtida utveckling

• Projektering av och ansökan om bygglov för 130 lägenheter vid   
 Liseberg, Älvsjö kommer att påbörjas under 2015.

• Ombyggnation påbörjas av 18 lägenheter på Svalnäs äldreboende  
 till 23 lägenheter för att öka kvalitet och standard både från ett   
 medarbetar- och ett boendeperspektiv. 

Förvaltade stiftelser

• De stiftelser som bildats i syfte att stödja Blomsterfondens verk  
 samhet uppgår till 19 (19) st. Avkastningen före förvaltningskost 
 nader uppgick under året till 466 (351) kkr. Den totala förmögen 
 heten i stiftelserna är 13 305 (13 263) kkr. Ansökan om permuta 
 tion (sammanslagning) av fem stiftelser med samma ändamål har  
 under året lämnats till Kammarkollegiet.

• För varje stiftelses egna kapital, se not 25

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen 

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

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

 190 795 003
   14 086 057  
 204 881 060

 

   204 881 060  
 204 881 060

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



    Not  2014  2013
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2, 3   217 478  206 395
Medlemsavgifter      6 854  6 474
Gåvor    4  2 155  2 889
Bidrag    5  4 002  3 560
Övriga intäkter    6  45  35 449
Summa verksamhetens intäkter     230 534  254 767

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader    2, 7, 8  -61 639  -64 296
Personalkostnader    10  -131 761  -128 658
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   11, 12  -15 796  -13 232
Summa verksamhetens kostnader     -209 196  -206 186

Verksamhetsresultat      21 338  48 581

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar   13  152  173
Ränteintäkter och liknande resultatposter     -  26
Räntekostnader och liknande resultatposter  14  -7 396  -8 533
Summa resultat från finansiella investeringar    -7 244  -8 334

Resultat efter finansiella poster     14 094  40 247

Årets resultat      14 094  40 247

    Not 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark    11, 15 477 099 468 773
Inventarier    12 8 875 10 131
Pågående nyanläggningar    16 6 897 3 706
Summa anläggningstillgångar    492 871 482  610

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och fördödenheter     193 211
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar     21 438 20 559
Fordringar hos förvaltade stiftelser    2 269 1 745
Övriga kortfristiga fordringar     368 398
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 1 594 2 819
     25 669 25 521

Koncernens resultaträkning (kkr)

Koncernens balansräkning (kkr)
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    Not 2014-12-31 2013-12-31

Kortfristiga placeringar      
Kortfristiga placeringar    18 891 876

Kassa och bank    19 5 346 8 107

Summa omsättningstillgångar    32 099 34 715
Summa tillgångar     524 970 517 325

Eget kapital och skulder

Eget kapital    15, 22
Kapitalbehållning     15 000 15 000
Balanserat kapital    23 191 026 150 780
Årets resultat     14 094 40 247
Summa eget kapital     220 120 206 027

Långfristiga skulder    24

Skulder till kreditinstitut     264 686 271 947

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut    24 7 235 6 470
Leverantörsskulder     11 887 12 934
Aktuella skatteskulder     - 7
Övriga kortfristiga skulder    26 5 696 5 566
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  27 15 346 14 374
     40 164 39 351

Summa eget kapital och skulder    524 970 517 325

Ställda säkerheter    28 301 561 301 561

Ansvarsförbindelser    28 170 170
 

Koncernens balansräkning (kkr)

    Not 2014 2013
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   21 338 48 581
Avskrivningar     15 796 13 232
Resultat försäljning inventarier   -  -1 -
Resultat försäljning fastighet     - -35 398
Erhållen utdelning och ränta    20 153 199
Erlagd ränta    14 -7 396 -8 533
     29 890 18 081
 
 Ökning/minskning av varulager    17 8
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   96 -2 242
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar   -15 -
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    -197 -8 311
Kassaflöde från den löpande verksamheten   29 791 7 536 
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Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)



Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -26 039 -36 358
Resultat vid avyttring av inventarier    -17 -
Resultat försäljning fastighet     - 36 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -26 056 -358
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -6 496 -9 449
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -6 496 -9 449

Årets kassaflöde     -2 761 -2 271
Likvida medel vid årets början    8 107 10 378
Likvida medel vid årets slut     5 346 8 107

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)

    Not 2014 2013
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2, 3 216 193 205 019
Medlemsavgifter     6 854 6 474
Gåvor och insamling    4 2 155 2 889
Bidrag    5 4 002 3 560
Övriga intäkter    6 45 35 449
Summa verksamhetens intäkter    229 249 253 391

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader    2, 7, 8 -61 328 -63 901
Personalkostnader    10 -130 639 -127 291
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  11, 12 -15 752 -13 183
Summa verksamhetens kostnader    -207  719 -204 375
Verksamhetsresultat     21 530 49 016
Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag    -200 -100
Resultat från värdepapper och fordringar   13 152 173
Ränteintäkter och liknande resultatposter    - 26
Räntekostnader och liknande resultatposter  14 -7 396 -8 533
Summa resultat från finansiella investeringar   -7 444 -8 434

Resultat efter finansiella poster    14 086 40 582

Årets resultat     14 086 40 582

Moderföreningens resultaträkning (kkr)
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    Not 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag    9 - -

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark    11, 15, 29 477 099 468 773
Inventarier    12 8 722 9 934
Pågående nyanläggningar    16 6 897 3 706
Summa anläggningstillgångar    492 718 482 413
Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter     193 211

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     21 128 20 193
Fordringar hos förvaltade stiftelser    2 269 1 745
Fordringar hos dotterbolag     208 301
Övriga kortfristiga fordringar     275 395
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 1 592 2 815

Summa     25 472 25 449
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar    18 891 876

Kassa och bank    19 5 237 7 921

Summa omsättningstillgångar    31 793 34 457
Summa tillgångar     524 511 516 870

Eget kapital och skulder
Eget kapital    15, 21, 23
Kapitalbehållning     15 000 15 000

Balanserat kapital     190 795 150 213
Årets resultat     14 086 40 582
Summa eget kapital     219 881 205 795

Långfristiga skulder    24

Skulder till kreditinstitut     264 686 271 947
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    Not 2014 2013
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   21 530 49 016
Avskrivningar     15 752 13 183
Nedskrivning andelar dotterbolag    -200 -100
Resultat försäljning inventarier   -  -1 -
 Resultat försäljning fastigheter    - -35 398
Erhållen utdelning och ränta    20 152 199
Erlagd ränta    14 -7 396 -8 533
     29 837 18 367
Ökning/minskning varulager     17 8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -22 -1 849
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar   -15 -
Ökning/minskning  kortfristiga skulder    51 -8 868
Kassaflöde från den löpande verksamheten   29 868 7 658

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -26 039 -36 357
Försäljning av inventarier     -17 -
Försäljning av fastigheter     - -36 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -26 056 -357

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -6 496 -9 449
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 496 -9 449

Årets kassaflöde     -2 684 -2 148
Likvida medel vid årets början    7 921 10 069
Likvida medel vid årets slut     5 237 7 921

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)

    Not 2014-12-31 2013-12-31
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    24 7 235 6 470
Leverantörsskulder     11 874 12 888
Aktuella skatteskulder     - 7
Skulder till dotterbolag     3 -
Övriga kortfristiga skulder    26 5 574 5 424
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  27 15 258 14 339
     39 944 39 128
Summa eget kapital och skulder    524 511 516 870

Ställda säkerheter    28 301 561 301 561

Ansvarsförbindelser    28 170 170
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Noter (kkr) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämp-
ning av årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning för Ideella föreningar (K3) och FRIIs 
styrande riktlinjer för årsredovisning. Tidigare tillämpades årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.  Övergången har 
gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär 
att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal 
presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången presente-
ras i not 15.

Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderför-
eningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna.

Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att 
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde 
som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den 
del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.
Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas.
Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.
Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från  vård- och omsorgsverksamheten 
inom äldreboende och hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder.

Övriga sidointäkter inkluderar mindre försäljningsintäkter avseende bland annat 
extern uthyrning av bassäng och vidarefakturering av kostnader för bland annat 
praktikanter och utbildningar.

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

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

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

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

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingav-
giften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav om allmännyttigt ända-
mål har uppfylls enligt skattelagstiftningen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp var-
med de beräknas inflyta.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-
lerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras 
till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstill-
gång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång som har 
betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, 
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjan-
deperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras even-
tuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras.Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgång-
ens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunk-
ten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandepe-
riod enligt nedanstående förteckning:

Avskrivningstider

Markanläggningar  25–100 år

Byggnader

Stomme  100 år

Tak  25–50 år

Fasad  50 år

Inre ytskikt  20–50 år

Inredning bygg  25–50 år

Installationer  10–100 år  
    
Byggnadsinventarier  10–25 år 

Maskiner och inventarier  10 år 

IT-utrustning  3 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel under eget kapital redovisas ännu inte 
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.
Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga poster finns i resultat- och balansräkningarna som baseras på 
uppskattningar eller bedömningar.
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Noter (kkr)

Not 2 Försäljning och inköp inom koncern

   2014 2013
Andelen av moderföreningens inköp och försäljning avseende dotterföretag.
Inköp, (%)   - -
Försäljning, (%)   - 0,02

Not 3 Nettoomsättningens fördelning  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013

Äldreboende 129 443  126 170 129 443    126 170
Hyror 67 368  63 149 67 368       63 149 
Hemtjänst 18 728  14 942 18 728       14 942
Övriga sidointäkter 1 939  2 134 654             758 
Summa 217 478  206 395 216 193    205 019

Not 4 Gåvor  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013    

Gåvor redovisade i resultaträkningen 
Donationer och gåvor 1 669  2 603 1 669    2 627
Testamenten 207  - 207    - 
Basarverksamhet 279  263 279    263 
Summa 2 155  2 866 2 155    2 890

Insamlade medel (uppskattade belopp, ej bokfört) 
Gåvor 50  - 50    -
Annonser 70  70 70    70
Överblivna basarföremål 30  30 30    30 
Summa 150  100 150    100

Ideella insatser
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna har under året varit i samband med föreningens basarverksamhet. 
Antal utförda timmar uppskattas till totalt 8 500 timmar.

Not 5 Bidrag  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Bidrag från organisationer och myndigheter
Ruth och Rickard Julins stiftelse 2 972  1 896 2 972    1 896
Hedlunds stiftelse 8  192 8    192
Maya och Bertil Falcks stiftelse 35  - 35    -
Statliga bidrag 630  1 263 630    1 263
Arbetsmarknadsbidrag 357  209 357    209
Summa 4 002  3 560 4 002    3 560

Not 6 Övriga intäkter  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Ersättning från försäkringsbolag -  3 -    3
Vinst vid avyttring av fastighet -  35 399 -    35 399
Övriga intäkter 45  47 45    47
Summa 45  35 449 45    35 449

Not 7 Ersättning till revisorerna  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Revisionsgranskning enligt uppdrag
PWC revisionsuppdrag 356  359 325    317
PWC övrig granskning (FRII, Svensk Insamlingskontroll och div. konsultationer) 104  27 104    27 
Allegretto revision 21  21 21    21
Summa 481  407 450    365
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Not8 Operationella leasingavtal
  Koncernen         Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Uppgifter som leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 5 121  4 686 5 121    4 686 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 8 937  2 947 8 937    2 947  
 14 058  7 633 14 058    7 633 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 5 299  5 357 5 299    5 357

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier. Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter 
förekommer inte. Inventarier leasas på tre till fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. 



Not 10 Personal
  Koncernen    Moderföreningen
 2014   2013 2014    2013
Medelantalet anställda
Kvinnor 212   212 208    208
Män 56   49 56    49
Totalt 268   261 264    257

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1 439   1 379 1 439    1 379
Löner och ersättningar till styrelsen 345   299 345    299 
Löner och ersättningar till övriga anställda 90 728   88 743 89 970    87 761 
Delsumma 92 512   90 421 91 754    89 439 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 29 681   28 865 29 385    28 554  
Pensionskostnader för verkställande direktören 472   468 472    468 
Pensionskostnader för övriga anställda 6 809   6 952 6 750    6 884  
Övriga personalkostnader 2 287   1 952 2 279    1 947 
Totalt 131 761   128 658 130 640    127 292 

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 357   209 357    209

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

Styrelseledamöter  Koncernen         Moderföreningen
Antal på balansdagen 2014   2013 2014    2013
Kvinnor 2   3 2    3
Män 6   5 6    5
Totalt 8   8 8    8

Sjukfrånvaro     2014    2013
Total sjukfrånvaro i %     8,7    8,3
- långtidssjukfrånvaro *%     54,5    47,1

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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Noter (kkr) 

  Koncernen         Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Uppgifter som leasegivare
Förfaller till betalning inom ett år 8 045  7 982 8 045    7 982 
Under perioden intäktsförda leasingavgifter 67 061  62 837 67 061    62 837  
 
Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med en månads uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade 
upsägningstider om nio månader. 

Not 9 Andelar i dotterföretag
     2014-12-31    2013-12-31 
Ingående anskaffningsvärden     14 781    14 681 
Lämnat aktieägartillskott     200    100  
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     14 981    14 781 
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar      -14 781    -14 681
Årets förändringar      
-Nedskrivningar     -200    -100  
Utgående ackumulerade nedskrivningar     -14 981    -14 781 
 
Utgående restvärde enligt plan     0    0 
 

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

Moderföreningen

Not 11 Byggnader och mark
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31   2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 549 937   472 163 549 937    472 163
Årets investeringar 18 616   9 665 18 616    9 665
Försäljningar -   -768 -    -768
Omföring från pågående nyanläggningar 353   68 877 353     68 877
Utgående ack. anskaffningsvärden 568 906   549 937 568 906    549 937

Ingående avskrivningar -81 163   -72 225 -81 163    -72 225
Försäljningar -   166 -    166
Årets avskrivningar -10 644   -9 104 -10 644    -9 104
Utgående ack. avskrivningar -91 807   -81 163 -91 807    -81 163

Utgående restvärde enligt plan 477 099   468 774 477 099    468 774



Noter (kkr)
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Not 12 Maskiner och inventarier
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31   2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 38 480   34 178 36 313    32 011
Inköp 3 896   4 302 3 896    4 302  
Försäljning -17   - -17    -
Utgående ack. anskaffningsvärden 42 359   38 480 40 192    36 313 
  
Ingående avskrivningar -28 349   -24 217 -26 380    -22 297 
Försäljning 17   - 17    -
Årets avskrivningar -5 152   -4 132 -5 108    -4 083 
Utgående ack. avskrivningar -33 484   -28 349 -31 471    -26 380

Utgående restvärde enligt plan 8 875   10 131 8 721    9 933

Not 16 Pågående nyanläggningar
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31 
Ingående anskaffningskostnader 3 706  50 191 3 706    50 191
Under året nedlagda kostnader 3 544  25 677 3 544    25 677
Erhållet statligt bidrag -  -3 091 -    -3 091
Under året färdigställda tillgångar -353  -69 071 -353    -69 071
Utgående redovisat värde 6 897  3 706 6 897    3 706 

Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar
  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013  
Utdelningar 34  63 34    63 
Avkastning från stiftelser förvaltade av Blomsterfonden 119  111 119    111 
Summa 153  174 153    174 

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Räntekostnader 7 391  8 529 7 391    8 529
Övriga finansiella kostnader 5  4 5    4
Summa 7 396  8 533 7 396    8 533 

Not 15 Effekter av övergång till K3

Detta är den första års-och koncernredovisning för Föreningen Blomsterfonden som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning och FRII’s 
styrande riktlinjer för årsredovisning.

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 
31 december 2013. De värden som påverkats i den jämförande informationen för år 2013 är värdeminskning av byggnader som har ökat med 3 028 kkr och med motsvarande minskning 
av eget kapital.

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat 
koncernens och moderföreningens ställning visas i de tabeller som följer nedan.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar Blomsterfonden:

Komponentavskrivning avseende materiella anläggningstillgångar (byggnader). En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas 
vara väsentlig redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. Byggnader i Blomsterfonden skrevs tidigare av på 100 år men har nu ändrats 
genom en uppdelning på komponenter enligt följande:

1. Markanläggning 25-100 år
2. Stomme 100 år
3. Tak 25–50 år
4. Fasad 50 år
5. Inre ytskikt 20-50 år
6. Inredning bygg 25-50 år
7. Installationer 10-100 år

Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:       
   
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer  165 780  165 213  
Justeringar i ingångsbalansräkningen  -  -
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3  165 780  165 213
Årets resultat     43 275  43 610  
Justeringar under 2013:   
Komponentavskrivning byggnader      -3 028  -3 028
Eget kapital 2013-12-31 enligt K3  206 027  205 795

Koncernens och moderföreningens resultaträkningar 
enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Avskrivningar byggnader 6 076  3 028 9 104  
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Resultatposter enligt
tidigare principer

Effekter av
K3 2013

Resultatposter 2013 
enligt K3-reglerna



Not 21 Moderföreningens förändring i eget kapital
    
       

  
Belopp vid årets ingång  15 000  137 285    12 928    40 582      205 795
Överföringar av föregående års resultat       40 582          -40 582       
Årets resultat             14 086     14 086   
            
Belopp vid årets utgång  15 000  177 867    12 928       14 086      219 881

Not 23 Ändamålsbestämda medel
Följande medel är reserverade för angivet ändamål
    2014-12-31    2013-12-31
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond    25    25
Folke Bernadottes fond    25    25
Carl och Matilda Blomqvists fond    11    11
Fonden fru Hulda Ljungströms fond     35    35
Linnea och Carl Rydéns fond för personal    55    55
Fond för förbättring av arbetsmiljön    700    700
Carl Henrik Nygrens dödsbo    1 154    1 154
Gåvor för utveckling    10 423    10 423
Sven-Erik Petersons kompetensfond    500    500
Summa    12 928    12 928

Not 24 Räntebärande skulder
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 264 868  271 947 264 686    271 947 
Summa 264 868  271 947 264 686    271 947

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 235  6 470 7 235    6 470
Summa räntebärande skulder 272 103  278 417 271 921    278 417

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

    Noter (kkr)
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Not 18 Kortfristiga placeringar
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31 
Noterade aktier och andra andelar 
Bokfört värde 891  876 891                  876
Marknadsvärde 1 356  1 132 1 356    1 132

Not 19 Checkräkningskredit
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000  10 000 10 000    10 000 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Förutbetald tomträttsavgäld 321  304 321    304
Förutbetald datakommunikation 270  849 270    849
Förutbetalda försäkringspremier 260  520 260    520 
Förutbetalda leasingavgifter 115  149 113    146  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 627  996 627    996
Summa 1 593  2 818 1 591    2 815 

Not 22 Koncernens förändring i eget kapital
 Kapitalbehållning  Balanserat kapital Årets resultat    Totalt 

Belopp vid årets ingång 15 000  150 780 40 247    206 027
Överföringar av föregående års resultat   40 247 -40 247
Årets resultat    14 094      14 094
Belopp vid årets utgång 15 000  191 027 14 094    220 121

Not 20 Erhållen utdelning och ränta 
  Koncernen    Moderföreningen
 2014  2013 2014    2013
Utdelningar 34  63 34    63
Fondavkastning 119  111 119    111
Ränteintäkter bank -  25 -    25 
Summa 153  199 153    199

Ändamålsbestämda  
medel

Kapital behållning Balanserat kapital Årets resultat Totalt
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Not 25 Stiftelser förvaltade av Blomsterfonden
    2014-12-31    2013-12-31
Bundet eget kapital     

Stiftelsen Axel Hedenståhls fond    1 975    1 970
Stiftelsen Peter Möllers fond    650    649 
Stiftelsen Linnea och Carl Rydéns fond    2 099    2 093
Stiftelsen Thureusgårdens fond och stiftelen Maud Theureus fond    306    305 
Stiftelsen Hemgårdens fond    209    208
Stiftelsen Fanny och Uno Svartlings fond    109    109
Stiftelsen Nils och Britta Widerbergs fond    1 229    1 224
Stiftelsen Åke Petterssons fond    167    167
Stiftelsen Astrid och Emil Nilssons fond    776    774
Stiftelsen Margareta Heiners fond    35    35
Stiftelsen Birger och Gurli Grundströms fond    356    355
Stiftelsen Karin och Henry Pederbys fond    138    137
Stiftelsen Iris Lundahls och Sten Elmérs fond    136    136
Stiftelsen Ebba och Carl Mannerfelts fond    1 403    1 403
Stiftelsen Ingrid och Egon Jonssons fond    126    126
Stiftelsen Siri Rydbecks fond    1 477    1 465
Stiftelsen Anders och Wera Sjögrens fond    597    595
Stiftelsen Ingrid Lindströms fond    1 517    1 512
Summa    13 305    13 263

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Upplupna räntekostnader 183  175 183    175
Upplupna löner 2 547  2 479 2 546    2 478 
Upplupna semesterlöner 3 812  3 675 3 773    3 605
Upplupna sociala avgifter 2 044  1 828 2 032    1 892 
Förutbetalda hyror 5 304  4 799 5 304    4 799 
Förutbetalda intäkter 294  300 294    300
Övriga poster 1 162  1 118 1 127    1 090
Summa 15 346  14 374 15 259    14 339

Not 28 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
  Koncernen    Moderföreningen
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31    2013-12-31
Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
För egna skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 301 561  301 561 301 561    301 561 

Ansvarsförbindelser
Utfästelse av hyresrätter 170  170 170    170
Summa ställda säkerheter 301 731  301 731 301 731    301 731

Not 29 Förvaltningsfastigheter  
   2014
Redovisat värde    483 620
Verkligt värde   1 249 000   

Not 26 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
    2014    2013
Ingående balans    784    889
Erhållet under året    425    4 441
Ianspråktaget under året    -638    -4 546 
Summa utgående balans    571    784
Specifikation av utgående balans    
Privaträttsliga bidrag till verksamheten    200    8
Offentliga bidrag till verksamheten    371    776
Summa    571    784

Samtliga föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.

Inför 2014 års bokslut har en extern värdering gjorts av fastigheterna för att bedöma deras verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv 
marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. 

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

Enligt K3-regelverket behöver jämförelsevärde inte lämnas första året K3 tillämpas. Föreningen har valt att inte lämna jämförelsevärde 2013.

Moderföreningen
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till disposition beträffande 
moderföreningens resultat samt av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande moderföreningens resultat, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande moderföreningens resultat och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande moderföreningens resultat har vi granskat om 
förslaget är förenligt med stadgarna.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som 
kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i 
strid med stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 maj 2015

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor  

 
Eva Stein 
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar en årsredovisning och koncernredovisning för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-
sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

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



Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för äldres bästa genom att erbjuda en samman-
hållen trygghetskedja av olika boende- och omsorgsformer. Blomsterfondens verksamhet bygger på 
närheten till en givande social tillvaro med gemenskap, trygghet, lycka och lugn genom hela äldrelivet.

Var med och arbeta för de äldres rätt till en värdig omsorg, stöd Blomsterfonden!

Din trygghet som givare  garanteras genom att:

•	 Blomsterfonden	har	90-konto	och	övervakas	av	Svensk	Insamlingskontroll

•	 Blomsterfonden	är	medlem	i	FRII	(Frivilligorganisationernas	insamlingsråd)

Adress:	Box	114,	182	05	Djursholm	 Besöksadress:	Svalnäs	Allé	4B,	182	67	Djursholm
Telefon:	08-555	94 500						Fax: 08-555	94 556	 Hemsida: www.blomsterfonden.se


