
Vi är 
Blomsterfonden

 



Över 8 000 
personer 
har tyckt 
till i vår 
medlemsenkät

Den sociala verksamheten 
arbetar för trygghet, glädje 

och mening i dagen
 



Jag blev medlem i Blomsterfonden ...

... av 
andra skäl

31 %

... för att gå 
med i 

seniorbokön
69 %

– Jag har varit och tittat 
i Liseberg, det ser trivsamt ut.

Husen och naturen går 
fint hand i hand.

– Mina behov ligger fyrtio år 
framåt i tiden, men jag 

är gärna med och bidrar 
redan nu.



Andra viktiga skäl för mig att gå med i föreningen var ...

... för att stödja 
dagens äldre

 

... Blomsterfondens 
trygghetskoncept

... att Blomsterfonden 
är en ideell förening 
utan vinstintressen 

– Jag gillar den samman-
hållna trygghetsmodellen 

genom äldrelivet.

– Det stundande 100-års-
jubileet tyder på hållbar 

ideell grund.



Jag vill att Blomsterfonden tar mer plats i samhällsdebatten

Vet ej 25 %
 

Ja 68 %

Nej 7 %– Drygt 51 000 med-
lemmar kan göra 

skillnad för de äldre.

– Blomsterfonden har 
kunskapen och hundra 

års erfarenheter 
från äldresektorn



Jag har rekommenderat Blomsterfonden till vänner och bekanta

Vet ej
5 %
 

Ja 85 %

Nej 10 %

– Jag berättar gärna det jag 
vet när framtid och äldreliv 

kommer på tal.

– Idag känner väldigt många 
till föreningen. Det var helt 
annat när jag blev medlem 

för femton år sedan.

Trygghetskonceptet är vårt hjärta och blodomlopp ...



Vi är idag över 
50 000

medlemmar 
som stödjer de äldre 

Verksamhetsberättelse 
och årsredovisning 2018 



Jag har rekommenderat Blomsterfonden till vänner och bekanta Trygghetskonceptet är vårt hjärta och blodomlopp ...

Den sociala verksamheten med 
värdinnor, samlingssalonger, bibliotek, 

gym m.m. finansieras med medlems-
avgifter, gåvor och insamlade medel.

Seniorbostäderna hyrs 
ut och finansieras med 
hyror.

Hemtjänst och äldreboende  
ger trygghet och mening 

och finansieras i avtal med 
kommunerna.

Tryggheten utgår från hemmet och 
förstärks längs vägen med glädje, 
mening samt vård och omsorg.



Vi är idag över 
50 000

medlemmar 
som stödjer de äldre 

Verksamhetsberättelse 
och årsredovisning 2018 



möjliggör fler utvecklande projekt och 
en välfungerande social verksamhet

29 nya miljoner i medlems-
avgifter, gåvor, donationer 

och bidrag



•10 aktiviteter i snitt per vecka och förening.
• 10-15 större event per år och förening.

Hårt arbetande intresseföreningar skapar gemenskap och glädje

 



Ett stort tack för 2018 
 till alla hyresgäster, medlemmar, 

organisationer och myndigheter 
som med varmt hjärta och pengar 

har stöttat vår verksamhet

 

möjliggör fler utvecklande projekt och 
en välfungerande social verksamhet

29 nya miljoner i medlems-
avgifter, gåvor, donationer 

och bidrag



Många bra saker 
hände för våra seniorer 

och medlemmar 



• 78 % av hyresgästerna är nöjda med fastighetsverksamheten
• 83 nya hyresgäster
• 57,8 mkr investeras 

• 8 nya bostäder i Svalnäs
• Beslut om renovering av pool i Svalnäs

• Totalrenovering av storkök och 
restaurang i Liseberg

• Detaljplaneprocessen för Ringvägen fortsätter



Den sociala verksamheten 
arbetar för trygghet, glädje 

och mening i dagen
 



• 81 % av hyresgästerna är nöjda med den    
     sociala verksamheten



ÄldreCafé
En mötesplats för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet

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

ÄldreSupport

GER DIG LUST FÖR LIVET
ÄldreKollo

ÄldreJourÄldreFamn

ÄldreKunskap

Våra stödtjänster för äldre utvecklar verksamheten



GER DIG LUST FÖR LIVET

Våra stödtjänster för äldre utvecklar verksamheten
GER DIG LUST FÖR LIVET

• 695 äldre tränar regelbundet
• 120 av dessa har genomfört balanstest

–ÄldrePower hjälper oss ha 
ett rörligt och vitalt liv.



Våra stödtjänster för äldre utvecklar verksamheten

Två grupper tillbringade tre dagar med 
glädje och gemenskap vid Gålö Havsbad

ÄldreKollo –Jag kände doften 
av hav och gräs.

–Vi blev alla så 
glada därute.



• 78 % av hyresgästerna är nöjda med fastighetsverksamheten
• 83 nya hyresgäster
• 57,8 mkr investeras 

• 8 nya bostäder i Svalnäs
• Beslut om renovering av pool i Svalnäs

• Totalrenovering av storkök och 
restaurang i Liseberg

• Detaljplaneprocessen för Ringvägen fortsätter

Höga betyg för äldreboende 
och hemtjänst 

enligt Socialstyrelsen 



• 99 % beläggning och 95 % nöjda 
   omsorgstagare i våra äldreboenden
• 91 % nöjda hemtjänstkunder i Stockholm  
   och Danderyd
 • ÄldreKunskapsavdelning har startats på  
    Tallgårdens äldreboende
• 2,4 % Korttidssjukfrånvaro



God ekonomi även 
i bokslut 2018 



• Resultat: 29 mkr
• Fastigheternas driftnetto: 45 mkr 

• Belåningsgrad: 19 % av det expertbedömda 
marknadsvärdet

• Genomsnittlig låneränta: 1,1 %
• Överskott för vård- och omsorg: 10,2 mkr 

• Marginal: 5 %



Det här ska vi arbeta 
med framåt i tiden



• Vidareutveckla trygghetskonceptet
• Modernisera våra senior- och äldreboenden

• Öka antalet senior- och äldreboenden
• Påbörja planeringen av stambyte och tillgänglighets-

anpassning på Ringvägen
• Fortsatt dialog med Stockholms stad och övriga berörda 

om möjlig utveckling av Ringvägens fastigheter
• Fortsätta arbetet med stadgeöversyn

• Planering inför Blomsterfondens 100-års jubileum 2021 •10 aktiviteter i snitt per vecka och förening.
• 10-15 större event per år och förening.



Tillsammans är vi starka!
Ett stort tack till boende, 

medlemmar och med-
arbetare för ett bra 2018

Många bra saker 
hände för våra seniorer 

och medlemmar 




