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God Jul & Gott Nytt År 
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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

B E G R AV N I N G S BY R Å
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid. 

Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem 
som uppkommer vid dödsfall och begravning. 

Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de 

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente

• Samboavtal

• Gåvobrev

• Bouppteckning 
• Arvsskifte

 

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:

Renstiernas gata 49, Södermalm Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen Terrängvägen 72, Västertorp

  www.beckmanbegravning.se

I alla våra resor ingår: Hotell & flyg, svensktalande reseledare, utfärder och måltider som ger kulinariska upplevelser 
Bokning: 08-94 40 40 info@reseskaparna.se 

Er upplevelse  - vår Inspiration  

ErbjudandE tIll blomstErfondEns mEdlEmmar
Fler resor på :  www.reseskaparna.se/blomsterfonden

500 kr rabatt

Uppge bokningskod

blomstEr
vid bokning

långtidssemester - njut av ett mildare klimat i vinter
Våra värdar på plats ordnar utfärder och aktiviteter. Upplev Sicilien med Johan, 
Bali med Henrik eller Teneriffa med Teddy. Utfärder ingår i resan.

bali:  Ert pris: 23 250 kr ord. pris:   23 950 kr 24 dgr,  1/2

sicilien: Ert pris: 18 950 kr ord. pris:   19 450 kr 22 dgr, 14/3

teneriffa: Ert pris fr: 17 450 kr ord. pris fr: 17 950 kr 22 dgr, 19/12, 26/1

nyårsresor med musik & kultur
Fira in nyåret med musik tillsammans med Reseskaparna. Vår omtyckta operasånger-
ska och reseledare Linnéa Sallay tar er till Budapest där vi ser operetten Läderlappen. 
I Berlin firar vi på Humbolt med Eva Jaehnert eller följ med sångerskan Rita Saxmark till 
Malmö och se nyårsmusikalen Skönheten & Odjuret på operan.

berlin:          Ert pris:   10 450 kr ord. pris 10 950 kr     4 dgr, 30/12

budapest:   Ert pris:   12 450 kr ord. pris 12 950 kr     5 dgr, 30/12

malmö:       Ert pris:     3 650 kr ord. pris  3 950 kr       2 dgr, 31/12

jokkmokks vintermarknad 3 dgr, 8 feb Ert pris:     10 650 kr
outforskade albanien 7 dgr, 31 mar Ert pris:     11 450 kr
toscana 8 dgr, 28 apr                   Ert pris:     13 450 kr 
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JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG
Peter Ljung och Riltons vänner, Dan Laurin samt Scandinavian Strings.

Vi firar Björn J:son Lindh 75 år
Musik: Eget, J:son Lindh, Gärdestad och klassiska julsånger

Gustav Vasa kyrka, Odenplan
14/12 kl. 19.00

Biljettpris 430:- plus förköp: biljettkiosken.se

Blomsterfondare köper sina biljetter för 350:-/st
Uppge Blomsterfonden när du beställer



Det lackar mot jul

Tiden från sommargrönska, shorts och sandaler till tomterött, luva och lösskägg går i 
rasande fart, dagarna försvinner snabbare för varje år. Första advent står och stampar i 
farstun. Luciatågen sjunger upp sig. Vinterdäcken ska på i år också.

Butikernas tjuvstartade julskyltningar trissar upp förväntningarna och får oss att inse att det 
är dags att planera inför storhelgerna. Lägga det årliga megapusslet.

Vi vill vara tillsammans, känna samhörighet, så det är mycket som ska stämma, många 
viljor och önskemål att ta hänsyn till. Därtill kommer en rad logistiska detaljer och 
praktiska arrangemang att ta hand om.

Det går vägen när alla lägger manken till. Till dopparedagen brukar allt som tillför 
julstämning vara på plats. Till och med polstjärnan står där på himlavalvet och lyser, 400 
ljusår från jorden men ändå besynnerligt närvarande och en del av gemenskapen. 

Men det blir svårare efter hand. Vår son pluggar och bor numera i Örebro, dottern dito 
i Karlstad, min hustru är bosatt i Gävle under arbetsveckorna, mina föräldrar finns i 
Värmland, svärföräldrarna och jag själv i Stockholm. Det blir en hel del pilar att rita för att 
vi traditionsenligt ska kunna samlas och låta friden lägga sig över just vår lilla flock i juletid. 
Men vi är lyckligt lottade, vi bor trots allt alla i samma land.

Innan vi ger oss av till fjällen firar vi lilla julafton i Karlstad med mina föräldrar som inte 
längre orkar med långa resor och allt för mycket stoj. Det blir fint det också.

Hos Blomsterfonden har vi dock ett bra mycket större pussel att lägga. Ingen annan tid på 
året blir ensamheten så påtaglig som under jul- och nyårshelgerna, därför arbetar vi hårt 
med att skapa aktiviteter av olika slag som ska passa för alla. Varje dag ska innehålla något 
för var och en att skingra ensamheten med.

Vi aktiverar även vår jourtelefon som de boende kan ringa till och prata bort en stund när 
tillvaron blir allt för påträngande.

Vill du vara med och motverka ledan, tristessen och ensamheten hos äldre går det bra att 
swisha en gåva till Blomsterfondens 90-konto. Se mer info om detta längre in i tidningen.

Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!

  

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Ulf Thörnevik 

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

– När snön och kylan kom-
mer blir det besvärligt även 
för alla fåglar som bor året 
runt på våra breddgrader.

De behöver också få lite 
omsorg och omtanke.

Som ung var jag en ganska 
aktiv fågelskådare medan 
mina spaningar numera mest 
sträcker sig runt husknuten, 
tyvärr.

Jag är dock mån om att de 
bevingade vänner som finns 
i vår närhet har mat så de 
klarar sig.

Till första advent när vi åker 
till Värmskog är vi välförsedda 
med både talgbollar och 
goda frön till fågelbordet.

Och hoppas på att Dom-
herren, denna julens allra 
vackraste fink, ska landa hos 
just oss.

Stöd de äldre, annonsera i ALMA
Med en annons i ALMA når du snart 53 000 engagerade medlemmar och många runt 

dem som också läser tidningen. Mejla till alma@blomsterfonden.se 
för information om priser och annonsformat!
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Från föremål till egodel

– en moralisk betraktelse

Appell Förlag

av tingen

KAN FÖREMÅL GE LIVET MENING? 
Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla 
och livsmening; de kan bli värdedon och egodelar. 
Men för att nå dit måste du lära känna dig själv 
och dina ägo delar på djupet. Det krävs existen-
tiell städning – och förmåga att skilja mellan det 
meningsfulla och det triviala. Äga, leva, dö bjuder 
på inblickar i filosofi och psykologi, asketiska 
traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig 
enkelhet och mycket annat.

tomas brytting är professor i organisationsetik vid
Ersta Sköndal Bräcke högskola och docent i företags-
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har 
skrivit ett stort antal böcker med inriktning mot etik, 
ekonomi och arbetsliv. Sedan snart 20 år är han en  
uppskattad röst i radioprogrammet Tankar för dagen.

Appell Förlag

isbn 978-91-984959-2-8

9 789198 495928

»Läsningen blir ett uppvaknande där man tänker på sina 
egna erfarenheter av hur saker och ting förmedlar värden.«
stefan einhorn  
professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet

»Det här är en bok som behandlar ett ämne alla behöver 
samtala om. Den fyller ett tomrum.« 
britt-marie ternestedt  
professor emerita i omvårdnad/palliativ vård,  
Ersta Sköndal Bräcke högskola

»En föredömlig kombination av akademisk kvalitet och en 
ambition att tala till en bredare publik. En intressant bok 
med stort allmänintresse.« 
bengt kristensson uggla   
Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning,  
Åbo Akademi
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Samhörighet i jul

November månad har infallit och många av oss börjar rusta våra hem med ljus för att lysa upp mörkret. Jag 
med flera längtar till 1:a advent då vi kan plocka fram alla ljusstakar och börja pynta inför helgerna.

Men mörkret och stundande jul gör oss också påminda om vikten av samhörighet med andra människor eller 
brist på samhörighet med ensamhet som följd.

Gör något för någon annan

Jag är själv lyckligt lottad som kan dela min jul med andra, genom familj och vänner. Men alla människor har 
inte den möjligheten. Därför vill jag passa på att uppmuntra alla medlemmar i Blomsterfonden till att försöka 
göra något för någon medmänniska under december, som exempelvis:

- Engagera dig i någon ideell förening som bidrar till att verka för andra människor: som Blomsterfonden, 
Röda korset, Lions m.fl. Det finns olika sätt att bidra, bland annat med din egen tid, en liten gåva eller något 
annat meningsfullt.

- Bjud in vänner och grannar till fika och en stunds mingel och be dem bjuda med andra som lever för sig 
själva. Samhörighet med andra människor gör ofta att både du själv och den du hjälper mår bättre.

Du vet väl om att du kan Swisha ditt stöd till Blomsterfondens verksamhet för äldre?

Önskar du ge en gåva? SWISHA valfri summa till vårt 90-kontonummer: 9025305. Under november och 
december går alla gåvor till att minska ensamheten i jul. Ange ”Ensam i jul” i meddelandefältet i swish eller på 
din betalning. Läs gärna mer om vår kampanj på sida 19 eller på vår hemsida www.blomsterfonden.se. 
Stort tack på förhand för ditt engagemang och bidrag!

Glädje och mening i jul

Blomsterfonden gör många olika aktiviteter under december för att erbjuda glädje och mening för människor 
i jul. Det är glöggstunder, luciatåg, Alzheimer Café och mycket annat. Även anhöriga är varmt välkomna på 
våra olika aktiviteter. Håll utkik efter anslag på våra boenden, hemsidan www.blomsterfonden.se och i våra 
månatliga nyhetsmejl för mer information.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om vår senaste medlemsresa till Malta som var mycket uppskattad av 
deltagarna, se sidorna 20–21. Se även artikeln med Åke Pålshammar om hur hjärnan fungerar och påverkas 
vid ensamhet på sidorna 8–11. Läs även på vårt medlemsuppslag, sidan 17, om vårt nya kundforum ”Fråga 
oss” som finns på hemsidan. Där kan du hitta svar på vanliga frågor och enkelt ställa en egen fråga till 
Blomsterfonden.

Christel Jansson, chefredaktör 
Christel.jansson@blomsterfonden.se
PS. God Jul och Gott Nytt År vill jag önska alla Almas läsare.

CHRISTELS KRÖNIKA

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

Så är det snart jul igen. Och 
med julen kommer stressen, 
framförallt för många för-
äldrar och vuxna.

För min del har jäkten innan 
jul minskat betydlig sedan 
vi i familjen tog ett gemen-
samt beslut att endast 
inhandla sådan julmat vi 
verkligen tycker om och 
minimera rätterna därefter.

Än mer minskade hetsen 
när vi förra året kom över-
ens om att hoppa över 
julklapparna. För att istället 
ge en ideell julklapp till en 
välgörenhetsorganisation 
från vår familj.

Vår yngsta dotter påtalade 
dock att det var jobbigt att 
svara alla kompisar i skolan 
på frågan vad hon fick i 
julklapp men att det kändes 
bra att göra något gott för 
någon som behöver det 
mer än hon gör.

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, och Kapten Miki Kommunikation .

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

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.
magnus@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 över 52 939 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande 
Ewa Samuelsson

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

Har du frågor om Blomster fonden? 
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomster-
fonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive 
mellanslag så vi förbehåller oss rätten  att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig 
ton. Inga  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. Du kan skriva om alla 
relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan handla om Blomsterfonden men lika väl 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 !

Smått & GottHej Christel!

Du skriver i senaste numret av Alma i Din kolumn “... behöver man oftast en frisk person som kan föra 

ens talan för att få den hjälp och vård man behöver”. Och i sista stycket “Skriv till Alma och berätta - - - 

och hur Du önskar att det skulle vara”.

Detta gav mig tanken att skriva följande.

Jag är sedan många år med i Blomsterfonden men bor ännu så länge “hemma” med min man och vi 

klarar oss bra (jag är snart 70 år och maken 75).

 “Problemet” är att vi inte har något/några barn som kan föra vår talan i en eventuellt kommande 

framtid då en av oss är ensam kvar och kanske skulle behöva komma under demensvård eller av 

någon annan anledning skulle behöva vård. 

Min tanke är att det någonstans – hos t.ex. Blomsterfonden? – skulle finnas en ombudsman, eller 

vad man ska kalla personen, som kan vara “ställföreträdande barn” som man skulle kunna kontakta 

och be om hjälp av för att bearbeta kommun/vårdinrättning eller liknande. Finns det möjligen något 

sådant idag som Du känner till?

Det här med framtiden och att sakna barn som kan jobba för en är något som jag tänker mycket på. 

Jag skulle vilja känna mig trygg och veta att någon verkligen gör sitt bästa för att jag ska få det så bra 

som möjligt även när hälsan sviktar!

Med vänlig hälsning

Agneta Claeson

Hej Agneta, tack för ditt brev och tankar om hjälp och vård!

Mycket intressant frågeställning du lyfter fram. Liknade fråga/behov var anledningen till att 

Blomsterfondens stödlinje ÄldreSupport kom till.  Vi upplevde  att äldre som inte hade någon 

anhörig ofta faller mellan stolarna.

Blomsterfondens Äldresupport är behjälplig med stöd och råd om äldrelivet och kan t.ex. vara 

till stor hjälp vid vårdplaneringar. Du når vår ÄldreSupport via telefon:  08-555 94 888 eller e-post: 

aldresupport@blomsterfonden.se.

För att kunna verka som ställföreträdande medmänniska rent juridiskt, behöver du dock skriva en 

framtidsfullmakt. Blomsterfonden erbjuder våra mycket populära juridiska seminarier om detta 

regelbundet via vår samarbetande jurist Ida Danielsson. Läs gärna hennes spalt på sidan 28 och ta 

del av hennes kontaktuppgifter.

Med vänliga hälsningar

Christel Jansson, chefredaktör

Omslagsbilden denna gång består av medlemmar 
över generationerna i glad julgemenskap.

I Alma nr. 3 skrev vår redaktör 

Charlotte Wallenholm om ”Vård 

och omsorg på ålderns höst - förr, 

nu och i framtiden”.

I sin artikel nämnde hon att folk-

pensionen infördes i Sverige under 

året 1948.

Så är inte fallet har vi per mejl och 

telefon fått oss påpekat. Enligt 

insändaren infördes Folkpensionen 

helt klart redan 1913.

– Nja, därom tvista de lärde.

Sverige var först i världen med att 

införa allmän pensionsförsäkring 

1913. 

Detta var alltså nästan ett decen-

nium före kvinnor fick rösträtt i 

Sverige.

Olika invändningar höjdes vartefter 

mot systemet i den allmänna 

pensionsförsäkringen, bl.a. att den 

var diskriminerande mot kvinnor,  

och därför inte omfattade hela 

befolkningen. 

Detta drev fram reformer som 

gjorde att den så kallade Folk-

pensionen slutligen infördes 1948.

Precis som Charlotte skrev.

Vi går med på oavgjort!

Almaredaktionen

Kommentar  angående artikel i 
septembernumret av Alma.
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Åsa Husberg, museilärare på Nobelprismuseet gästade oktober-månads  
Alzheimer Café och berättade om årets Nobelpriser. 

Fysikpriset handlar om universum, hur vi med hjälp av bakgrunds-
strålning kan få svar på många frågor om rymden och att vi nu hittat 
planeter i andra solsystem. 

Kemipriset är ett riktigt ingenjörspris som hänger ihop med något 
vi alla har i våra mobiltelefoner. Det säkra, lätta och laddningsbara 
litiumjonbatteriet. 

Medicinpriset. För att bättre förstå vad årets pris handlar om fick vi testa på 
hypoxi, låg syretillgång, genom att prova att hålla andan i 20 sekunder. 
Ingen fattade riktigt ändå, men det är kanske så det ska vara.

Litteraturpriset är lite speicellt i år då det blir två pris, Olga Tokarcz för 
2018 och Peter Handke för 2019. 

Efter information om dessa priser gick föredraget för aftonen över  till 
Etiopien och dess premiärminister AbyiAhmed Ali som får årets Fredspris 
för att sedan avslutas med Ekonomipriset och varför fältstudier är så 
viktiga för att vi på ett bra sätt ska kunna hjälpa människor i utsatta länder!

Vi tackar Åsa Husberg för ett ovanligt givande och underhållande 
AlzheimerCafé.

Intressant om årets Nobelpriser på AlzheimerCafé

Kontakten

Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag med eller få någon att prata med? Sätt in en annons under kontakten. Skriv till Blomsterfonden, Alma, Box 110 91, 100 61 
Stockholm eller mejla till alma@blomsterfonden.se. Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet med avsändarnamnet, ex. ”Totte” . Skicka till Blomsterfonden 
”Kontakten”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör. Var noga med märkningen, vi vill inte gärna öppna ditt brev.

Blomsterfonden smyckar sina 
fastigheter med tavlor och motiv 
från föreningens snart hundraåriga 
verksamhet
Många hyresgäster var glada över de historiska tavlor 
om Blomsterfonden som under oktober sattes upp på 
Körsbärsvägen. 

En av hyresgästerna,  Gerd Lind, uttryckte det så här:  
– Det är väldigt trevligt med tavlorna, de piffar upp våra 
korridorer samtidigt som de berättar om föreningen som vi 
bor hos och är medlemmar i.

Arbetet med att gräva i arkiven är i full gång inför hundra-
årsjubileet 2021 och föreningen kommer att fortsätta 
hänga tavlor med motiv från 1921 och  framåt på alla 
Blomsterfondens boenden under hösten 2019 och våren 
2020.
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– Det finns inget kollektivt botemedel 
mot ensamhet. Vi människor blir mer 

och mer unika som individer med åren

  Text: Magnus Nordström Foto: Hjärnkanalen

Alma träffar neuropsykologen Åke Pålshammar, senior-
universitetslektor vid institutionen för psykologi vid 
Uppsala universitet, för en pratstund om hjärnan och 
dess roll vid beteenden, känslor, minnen och tankar. Vad 
vet vi om den åldrande hjärnan, hur fungerar den när 
ensamhet, tristess och kanske en depression tränger sig 
på?

Åke är sedan årtionden en mycket eftertraktad rådgiv-
are, föredragshållare och kursledare som specialiserat sig 
på att popularisera hjärnan och gör genom detta svåra 
saker begripliga för gemene man.

Nu har denna nestor på hjärnans område, 78 år gam-
mal, tagit klivet ut på internet i folkbildande syfte. Han 
vill göra en ideell insats för människor och sprida kun-
skap om hur hjärnan fungerar. Det är upplyftande och 
ger nyttigt vetande för alla människor, unga som gamla.

Så nu är du en youtuber, vad är det som driver dig, 
varför behöver vi veta allt detta om hjärnan?

– Det finns så mycket roligt och intressant att berätta. 
Vi behöver veta en hel del för att kunna forma våra 
hjärnor genom aktiva val av det vi gör och inte gör. 
Våra hjärnceller behöver stimulans för att hålla sig 
alerta.

Du menar alltså att vi ska aktivera både kroppen och 
knoppen för att må bra?

– Absolut, man säger ofta att vi ska tänka med hjärtat 
men det är hjärnan som kan känna, inte hjärtat. Det är 
i huvudet kärleken, passionen, ömheten, rädslan, hatet, 
ångesten, fobin och alla andra känslor bor. Hjärtat har 
ett mycket tråkigare jobb, det pumpar runt blod.

Vi närmar oss julen och nyårshelgen. Den tid på året 
som föder så mycket kärlek och gemenskap men också 
outsäglig ensamhet och ångest, framförallt hos äldre 
människor. Vad behöver vi göra för att dessa dagar 
ska bli lite mjukare för personer som saknar familj och 
social gemenskap?

Ar tikeln for tsätter på nästa uppslag

förklarar hur hjärnan fungerar och påverkar vår t dagliga l ivNeuropsykologen och folkbildaren   Åke Pålshammar
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Text: Magnus Nordström Foto: Hjärnkanalen

förklarar hur hjärnan fungerar och påverkar vår t dagliga l iv

”Att vara eller inte vara
intresserad av sin hjärna kan göra stor skil lnad i  l ivet
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– Det där är en väldigt stor fråga, vi människor är så 
olika och vi blir allt mer unika som individer ju äldre 
vi blir, det finns inga heltäckande kollektiva lösningar 
att ta till. 

För många äldre ökar behovet av gemenskap, att känna 
sig behövda, bli sedda och tillhöra ett sammanhang, 
medan det för andra blir en perspektivförskjutning i 
synen på livet. Åldrandeutvecklingen leder till föränd-
ringar i sättet att uppfatta jaget samt relationerna till 
andra människor och livet i stort. Självkännedomen 
ter sig på många sätt bättre och ofta blir man mer 
sparsmakad i valet av sitt umgänge samtidigt som 
den goda meditativa ensamheten blir viktigare. 
Känslan av sammanhang framåt och bakåt i tiden 
ökar och tillfredsställelsen i vardagen känns starkare. 
Kännedomen om detta bygger på en teori som går 
under namnet gerotranscendens. 

Med detta sagt kan ensamheten under en storhelg vara 
väldigt skiftande i sin karaktär för olika individer. En 
del klarar sig bra med små medel, som att prata en 
stund med grannen i trapphuset, äta lite julmat och 
titta på Karl Bertil Jonsson på tv medan andra känner 
sig övergivna och fylls av ångest och svårmod intill 
depressionens rand.

Har vi alldeles för höga förväntningar på julen?    

– Julen är gjord för att vi ska få starka och varma 
känslor, hela samhället laddar upp för mat, fest, klappar 
och gemenskap, men för personer som saknar ett socialt 
nätverk blir helgerna det motsatta. Förväntningarna är 
höga och allt går dem förbi, de blir understimulerade, 
vilket får hjärnan att protestera, varva upp och bli 
överaktiverad. Stressystemet i hjärnan sätter igång ett 
kortisoltillslag vilket ger en mycket negativ upplevelse 
som får oss att må dåligt. Många blir passiva, gör ingen-
ting och riktar anklagelser mot sig själva: 
’Jag är inte tillräckligt rolig eller intressant som person, 
ingen vill vara med mig, det är mitt eget fel’. 
De drar sig undan och en del hittar tröst i alkohol och 
andra droger. Det blir en destruktiv flykt från tillvaron.
De kommer inte till ro, äter inte, sover inte.

I detta skede finns det ytterligare en struktur i hjärnan 
som lever rövare och förstärker stresstillslaget. Denna 
kallas Amygdala, har en viktig funktion i hjärnans 
emotionella nätverk och reagerar starkt i stressfyllda 
situationer och uppkomsten av såväl negativa som 
positiva känslor.

De som inte passiviseras vill ta sig ur situationen och 
är beredda att göra saker de annars inte skulle göra för 
att hitta ersättning, substitut för den jul de känner att 
de går miste om. De tar vara på olika möjligheter som 
finns och erbjuds för att klara sig helskinnade genom 
helgerna.

En del människor står emot, är utåtriktade och har 
lättare att hitta socialt sällskap medan andra har ett 
dåligt självförtroende som inte tillåter dem att ta 
de kontakter som är nödvändiga. Som motvikt till 
kortisolets stresstillförsel finns oxytocin, populärt kallat 
mys-och-pys-hormonet, som jämnar ut de negativa 
effekterna. Tyvärr är det inte alltid så lätt för alla att få 
sina välbehövliga duschar av oxytocinet. Hjärnan styr 
och ställer även här.

Det finns dock andra sätt att uppnå mys- och pystillslag. 
Att hålla sig med ett husdjur är ofta omtalat som ett 
bra sätt att stå mot ensamhet och tristess. Att klappa sin 
hund eller sin katt är för många väldigt uppbyggande 
för livskvaliteten.

Åke Pålshammar 
for tsättning
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Hos Blomsterfonden höjs beredskapen till jul

Hos Blomsterfonden jobbas det hårt med att sy ihop 
ett digert och omväxlande aktivitetsprogram för de 
kommande långhelgerna. Varje dag ska erbjuda något 
för var och en. Ingen ska behöva sitta ensam i sin 
lägenhet. Dessutom hålls en telefonjour öppen under 
samtliga helgdagar, så att den som känner sig ensam, 
ledsen eller otrygg kan ringa och prata bort en stund 
och kanske få lite tröst. 

Är det rätt väg att gå, eller finns det något mer vi 
behöver tänka på?

– Det är alldeles förnämligt. Vi har olika behov och 
önskemål. En del umgås gärna med många människor 
i grupp medan andra skräms av bara tanken. En del 
är lagda åt ett håll, andra åt ett annat. Kraven och 
önskemålen är många och skiftande. Det gäller att ha 
en bred palett med aktiviteter att välja ur. Var och en 
ska känna sig trygg och tillfreds i det de vill göra. Om vi 
alla vore stöpta i samma form och reagerade på samma 
sätt vid understimulans och ensamhet skulle problemet 
vara lätt att åtgärda. Då kunde vi alla bara ge oss iväg 
till Ullared i juletid, men så enkelt är det inte, tyvärr.

Följ Hjärnkanalen på Youtube, det har du nytta och 
nöje av!

För den som vill veta mer om hur hjärnan fungerar är 
det bara att följa Åke och Hjärnkanalen på Youtube, 

det är lärorikt, underhållande och gratis. Det är  kost-
nadsfritt även för den som vill bli prenumerant. 

Hjärnkanalen är gjord för att sprida kunskap till vanliga 
människor, ingen behöver vara hjärnkirurg för att hänga 
med. Åke berättar och förklarar olika hjärnfenomen 
som lärande, minne, uppmärksamhet, känslor, bero-
ende, social ångest och mycket annat. 

I kommande program tar han upp hur åldrandet påver-
kar oss och hur en äldre människa håller sin hjärna i 
trim. Han kommer även att tala om minnes- och upp-
märksamhetsproblem, åldersrelaterade störningar och 
demenssjukdomar, typ Alzheimer.

Var med om utlottningen av boken Hjärnskolan!

Åke är också författare och har skrivit boken Hjärn-
skolan tillsammans med Anna Nygren.

Vad händer i hjärnan vid inlärning, när man fokuserar 
eller tappar fokus och vad kan man göra för att öka 
möjligheterna att minnas eller hålla motivationen uppe?

Vill du lära dig detta och mycket till har du chansen att 
få en egen bok att läsa i om du deltar i utlottningen här 
nedan. Skicka in dina kontaktuppgifter redan idag!

Vinn en bok!
Vill du delta i utlottningen av boken ska du mejla till 
alma@blomsterfonden.se.

Märk ditt meddelande med ”Hjärnskolan” och skriv 
ned dina kontaktuppgifter.

Du kan också skicka brev till: Blomsterfonden, 
Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med 
”Hjärnboken”.

Vi vill ha ditt meddelande senast den 15 januari 2020.

Glöm nu inte att gå in på Youtube och kolla på Hjärnkanalen!
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Från föremål till egodel

– en moralisk betraktelse

Appell Förlag

av tingen

KAN FÖREMÅL GE LIVET MENING? 

Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla 

och livsmening; de kan bli värdedon och egodelar. 

Men för att nå dit måste du lära känna dig själv 

och dina ägo delar på djupet. Det krävs existen-

tiell städning – och förmåga att skilja mellan det 

meningsfulla och det triviala. Äga, leva, dö bjuder 

på inblickar i filosofi och psykologi, asketiska 

traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig 

enkelhet och mycket annat.

tomas brytting är professor i organisationsetik vid

Ersta Sköndal Bräcke högskola och docent i företags-

ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har 

skrivit ett stort antal böcker med inriktning mot etik, 

ekonomi och arbetsliv. Sedan snart 20 år är han en  

uppskattad röst i radioprogrammet Tankar för dagen.

Appell Förlag isbn 978-91-984959-2-89 789198 495928

»Läsningen blir ett uppvaknande där man tänker på sina 

egna erfarenheter av hur saker och ting förmedlar värden.«

stefan einhorn  

professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet

»Det här är en bok som behandlar ett ämne alla behöver 

samtala om. Den fyller ett tomrum.« 

britt-marie ternestedt  

professor emerita i omvårdnad/palliativ vård,  

Ersta Sköndal Bräcke högskola

»En föredömlig kombination av akademisk kvalitet och en 

ambition att tala till en bredare publik. En intressant bok 

med stort allmänintresse.« 

bengt kristensson uggla   

Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning,  

Åbo Akademi
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• Nils Östman - Sundbyberg • Marianne Ahlnäs - Stockholm • Diana Schwarcz - Stockholm

 • Birgitta Ekskog - Stockholm • Tiina Salmi - Stockholm

Grattis alla ni som vann Äga, leva, dö i förra numret av Alma. Kolla om ditt namn finns med här nedan!

Boken finns att köpa i bokhandeln. I levande livet och på nätet.
https://www.adlibris.com/se/sok?q=brytting%20äga%20leva%20dö

Hej!

Önskar delta i utlottningen.

Sitter kvar med delar av min mors saker efter att hon flyttat till vård och omsorgsboende.

Men jag har en väninna som har det ännu värre. Hon flyttade tillbaka till sitt barndomshem för att ta hand om sin 
far de sista åren. Nu har fadern avlidit och hon ska försöka ta tag i sina egna sparade saker från sin barndom samt 
sina föräldrars saker som sparats nitiskt i ca 60 år.

Ett helt radhus fullt med pinaler. Jag är orolig för henne.
Vi kanske skulle bli inspirerade om vi kunde läsa boken tillsammans.

Jag skulle säkert ha stor nytta av denna bok, att 
få hjälp med att förstå mig själv lite bättre.
Hela livet har jag varit en samlare. Men när 
jag riktigt tänker efter är det väldigt få saker jag 
egentligen bryr mig om. En bok, en tavla, ett foto-
album, några brev. På sin höjd.
Varför köper jag då på mig allsköns onödiga 
grejer?
Skicka mig en bok, snälla.

Den här boken känns absolut nödvändig att läsa.

Jag har några, som artikeln i Alma beskriver, egodelar som betyder 
så mycket för mig att jag inte vet om jag skulle klara av att bli av 
med dem. Förstår verkligen Jan Allan.

Hej!
Min man tror helt klart att den som har flest prylar när 

hen dör vinner.

Skulle vilja ge den här boken i gåva till honom.

Alma ringde upp författaren Tomas Brytting för att, om möjligt, få en förklaring till 
det stora intresset för hans bok 

Rekord  i  bokutlottningen
Blomsterfondare är ett läsande släkte. Almas bokutlottningar genererar alltid många svar men 
septembernumrets bok, Äga, leva, dö av Tomas Brytting slog alla rekord. Så snart tidningen 
landade i era brevlådor tog det fart, och sedan forsade svaren formligen in i våra mejlboxar 
under flera veckors tid. Hundratals och åter hundratals personer ville vara med för att få just 
den här boken. Ovanligt i sammanhanget är också att många skrivit egna små berättelser 
om varför just de så gärna ville vinna ett ex av ”Äga, leva, dö”. Normalt skickar de tävlande 
in enbart sina kontaktuppgifter. Här nedan återger vi några insändare anonymt. 

– Det är intressant att se att redan bokens utformning och titel – och Almas positiva recension! – väcker 
ett sådant intresse. Jag tror det beror på att vi alla halvt omedvetet ”simmar i ett hav av föremål”. Många 
anar säkert att det finns djupare värden i detta men letar efter de rätta orden. Här hoppas jag boken ger 
ett bidrag genom att vrida och vända på vardagsföremålens betydelse. Slit- och slängsamhällets effekter 
på miljön diskuteras också just nu intensivt. Även där kan förhoppningsvis min bok komma in i bilden: 
Vad innebär det egentligen att förhålla sig ansvarsfullt till den materiella delen av livet? Bokens tema 
berör helt enkelt oss alla! 
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92%

8%

Blomsterfonden inne

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

81%

19%

Blomsterfondens hemtjänst

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

95%

5%

Svalnäs

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

95%

5%

Svalnäs

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar

Blomsterfonden får än en gång genomgående höga 
betyg när Socialstyrelsen granskar hemtjänst och äldreboende

Svalnäs Danderyd  Tallgården Danderyd

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

Liseberg Älvsjö

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 

Svalnäs Danderyd  Stockholms stad

Andel positiva svar

Andel neutrala eller negativa svar
••

Samtliga diagram och siffror är tagna direkt ur Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? 2019.
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Alma träffar Blomsterfondens vård- och omsorgschef 
Christel Haglund, verksamhetschefen Monica Hessle och 
sjuksköterskan tillika gruppchef på Tallgårdens vård- och 
omsorgsboende Ann-Sofie Edin för att byta några ord om 
kvalitetspriset från Danderyds kommun som de än en 
gång tilldelats. 

Christel Haglund: Det är andra gången under de senas-
te åren som vi tilldelats ett kvalitetspris från Danderyds 
kommun. För två år sedan uppmärksammades vårt arbete 
med att utveckla äldreträningskonceptet Äldrepower, och 
i år är det Tallgårdens idoga och framgångsrika arbete med 
BPSD-registret som bär frukt.
Att vi får dessa fina priser är väldigt värdefullt för oss, inte 
enbart för de medarbetare som är direkt involverade utan 
för hela vår organisation. Vi förstår med detta att vårt 
arbete bär framåt och vi blir extra stolta över att jobba axel 
vid axel som arbetskamrater i vardagen. De som vi arbe-
tar för, alla boende runt om hos Blomsterfonden, förstår 
också att det vi gör, gör vi med stort hjärta och en vilja att 
alltid utvecklas och bli bättre för deras bästa. Just idag är 
jag extramycket stolt över vad alla duktiga medarbetare 
uträttar på Tallgården.    

Monica Hessle: Det är ett pris till oss alla på Tallgården 
som dagligen arbetar för att säkra en så bra kvalitet för 
våra boende som möjligt.
Kvalitet är inte bara att tillgodose grundläggande behov. 
Det är även allas rätt att vara delaktiga i en social gemen-
skap.
Vi har därför flera gemensamma aktiviteter varje dag. Ut-
budet varierar efter önskemål och behov från våra boende.
Det är viktigt för livskvaliteten att alla ges möjlighet att 
uppleva meningsfullhet i sin vardag. 

Blomsterfonden blev en av vinnarna när Danderyds kommun delade ut sina kvalitetspriser  för värdefulla insatser inom 
äldrevård och omsorg.  Tallgården och Blomsterfonden fick sitt pris med följande motivering: Ett starkt ledarskap och en 
stabil personalgrupp utvecklar tillsammans ett boende i framkant. Priset delas ut för framgångsrikt arbete med BPSD-
registret - ett svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Vi ser därför till att mäta närvaro på aktiviteter för att se 
vilka som är uppskattade och populära.
Utifrån detta kan vi anpassa och variera utbudet efter de 
boendes individuella behov. Vi ser även vem som behöver 
stöd och uppmuntran och sätter in speciella aktiviteter för 
dem som har svårighet att delta i de gemensamma aktivi-
teterna.
Vårt kvalitetsarbete bygger på Blomsterfondens stabila 
värdegrund med kundfokus i allt vi gör. Vi säkerställer ett 
gott bemötande och hög servicegrad oavsett om det gäller 
boende, anhöriga eller samarbetspartners. 
Vi tror på ett närvarande ledarskap. Därför har varje 
chef en begränsad och hanterbar storlek på sin grupp. 
Blomsterfonden har även ett centralt ledningsstöd som 
sätts in där det behövs bäst för tillfället. Det medför att 
varje lokal verksamhet inte behöver ha så stort administra-
tivt stöd.

Anne-Sofie Edin: Detta pris motiverar oss verkligen till 
att arbeta ännu hårdare med att förbättra kvaliteten. Detta 
gäller inte minst för våra boende med en demenssjukdom 
där arbetet med BPSD-registret är väldigt viktigt. BPSD 
drabbar någon gång de flesta som lever med en demens-
sjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, 
oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de 
orsakar stort lidande framförallt för personen som bär på 
sjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.
Vårt arbete med detta syftar till att med speciella vård-
åtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av 
BPSD och det lidande som detta innebär. Vi vill ge våra 
boende med en demenssjukdom lite mer livskvalitet. En 
bättre vardag. Därför för vi statistik och mäter alla föränd-
ringar, så att vi kan se och förstå var vi behöver finjustera i 
den vård vi ger.

Blomsterfondens duktiga medarbetare ger kvalitet, 
stolthet och synlighet åt föreningen. Tallgården vann 
kvalitetspris i Danderyd.
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Exempel på statistiskt 
stapeldiagram för BPSD 
från Tallgårdens vård- och 
omsorgsboende

På bilden poserar ett glatt gäng medarbetare från Blomsterfonden med 
prisdiplomet: Från vänster: Monica Hessle, verksamhetschef på Tallgårdens 
vård- och omsorgsboende, Christel Haglund, Blomsterfondens vård- och 
omsorgschef, Ann-Sofie Edin,  legitimerad sjuksköterska och gruppledare på 
Tallgården.  

Monica Hessle talar inför prisjuryn ,
Ann-Sofie Edin väntar på sin tur.

Monica och Ann-Sofie Edin tar igen sig 
efter prisceremonin.

– Priset delas ut för framgångsrikt arbete 

med BPSD-registret - ett svenskt register för 

beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens.

Stolta pristagare visar upp sig på Seniordagen i Mörby.



16  Blomsterfonden

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: 09.00–16.00

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor som rör våra 

olika seniorboenden och 
uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
uthyrning@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 50 939 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

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

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. 

Lättast anmäler du din e-postadress till medlem@blomsterfonden.se eller via 08-555 94 751

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

Föredrar du att läsa Alma digitalt?
Kontakta oss så slutar vi skicka ut tidningen till din brevlåda. Skicka mejl till:

08-555 94 751
Du kan också ringa måndag–fredag: 09.00–16.00.

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 en 
gång i månaden. 

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras 
med hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (BG 902-5305), 
Swish:9025305.

 Blomsterfonden  1

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  3  •  September  2019

Temanummer: Vård i livet

ALMA

medlem@blomsterfonden.se

Aressändring
Har du flyttat? Vi har gjort det enklare för dig. Om du gjort en adressändring behöver du INTE MEDDELA din nya adress till Blomster-
fonden. Vi får den per automatik från skatteverket. Obs! gäller endast alla medlemmar som är skrivna i Sverige. 
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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

Nytt kundforum på hemsidan ger snabba svar på vanliga frågor

Nu kan du som medlem/boende/anhörig enkelt få svar på dina frågor. 

I vårt nya Kundforum finns alla vanliga frågor som ställs till oss på Blomsterfonden om vår verksamhet, med vidhängande svar. Det är 
bara att klicka på knappen Fråga oss nertill på höger sida när du kommer in på Blomsterfondens hemsida. Hittar du inte din fråga eller 
fundering kan du enkelt mejla in till vårt Kundforum och ställa frågan. Så ger vi dig ett svar så snabbt som möjligt.

Välkommen!

Snart dags för nästa års medlemsavgift
Snart är det dags för att betala den årliga medlemsavgiften. 

Under mitten av januari månad 2020 kommer inbetalningskortet att 

ramla ned i din brevlåda.

Från och med 1 juli 2019 höjdes Blomsterfondens medlemsavgift 
med 50 kr efter ett medlemsbeslut på föreningsstämman i maj. 

Medlemsavgiften för år 2020 är:

• 350 kr för enskilt medlemskap 

• 500 kr för familjemedlemskap

Även för 2020 har du möjlighet att ”Runda uppåt” på din medlemsavgift när du betalar. Den överstigande delen går till vår sociala 
verksamhet. Dessa gåvor möjliggör att vi kan fortsatta att erbjuda extra stöd och trygghet på våra boenden.

Stort tack på förhand för din gåva!

Box 110 91, 100 61 Stockholm

Medlem 2020

Lilja-Viol Vildbuske
Ogräsgränd 22A
384 30 Blomstermåla
Sverige

Tack för alla gåvor till Ulf och Blomsterfonden!
Blomsterfondens vd, Ulf Thörnevik, fyllde 60 år i slutet av september och uppvaktades i 
Ringvägens festsal av styrelsemedlemmar, medarbetare, samarbetspartner och vänner.
Ulf vill genom Alma tacka för alla gåvor som oavkortade gick till Blomsterfondens sociala 
verksamhet där de kommer att användas till att skapa fler aktiviteter för äldre. 

Ett stort tack!



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, information 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 kommu-
nikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

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

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.
Besöksadress: Renstiernas Gata 49, Södermalm.

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

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
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

UTNYTTJA

DINA
MEDLEMS-
FÖRMÅNER

Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Planera ditt seniorliv och gör samtidigt något gott. Bli 
medlem nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:

Medsökande:        Personnummer:

Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till: Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se

J U R I D I K
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Efter våra medlemsresor genomför vi alltid utvärderingar för att fånga in synpunkter och förslag 
från våra resenärer. Detta för att kunna följa upp, ändra och förbättra till nästa gång. Vi är måna 
om att resorna med upplägg och innehåll ska motsvara medlemmarnas förväntningar. 

Efter den här utflykten till Malta svarade hela 96 % ja på frågan om resan blev som de ville att 
den skulle bli. Det är ett bra betyg. Men vi har redan börjat arbeta med att få över de sista fyra 
procentenheterna till rätt sida.

Färdsättet till och från resmålen är ständigt under diskussion som en följd av klimat- och 
hållbarhetsdebatten i samhället och världen. När Maltaresenärerna uttryckte sina önskemål 
angående detta, låg flygresor fortfarande på en klar förstaplats, över sjuttio procent vill flyga. 
Tåget kom på en lika klar andraplats och bronset gick till båt som färdmedel. Buss hamnade 
utanför pallen. En dryg tredjedel ser en kombination av klimatkompenserade färdsätt som en 
väg att gå.

Här nedan är några spontana röster om Maltaresan: 

Kort utvärdering av höstens medlemsresa till Malta

– Ja, jag är väldigt nöjd.

– Bättre än mina förväntningar. Fredrik var en 
fantastisk guide, Malta var en jättefin ö med all sin 
historia. 

– Det känns tryggt att ha en representant 
från Blomsterfonden med på resan. 

– Allt var super. Perfekt!
– Vi hade inte några specifika förväntningar då det var vår första resa 
med Blomsterfonden och Reseskaparna, men vi är mycket nöjda med 
innehållet.

– Maten var emellanåt ganska tråkig.

Swisha en gåva till  9025305, 
eller skänk via PG 90 25 30-5

Ensam i jul
Många äldre är helt utan sällskap 
och gemenskap under långhelgen.

Hjälp oss hjälpa dem genom vår 
ÄldreJour!
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Höstens efterlängtade medlemsresa till Malta blev både rolig, 
underhållande och ett eldorado för kunskapstörstande och 
historieintresserade resenärer. För är det något som finns i 
överflöd på Malta så är det intressant och dramatisk historia. 

Sällan har väl någon varit bättre lämpad att förmedla alla dessa 
historier och fakta än Reseskaparnas guide på plats, Fredrik 
Hammenborn. Det blev många skratt när Fredrik varvade fakta 
och årtal med personliga erfarenheter och roliga anekdoter. Med 
20 års erfarenhet av att bo och leva på Malta plus ett gediget 
historieintresse så kunde det inte gå fel. Trots att vi denna gången 
var en ovanligt stor grupp på 39 personer så var det fin stämning 
och alla pratade med alla. 

Resan till Malta omfattade i år sex dagar inklusive resdagar, vilket 
var alldeles lagom enligt de flesta deltagarna. Resan inkluderade 
också valmöjligheter när det gällde antalet utflykter, så att den 
skulle passa så många som möjligt. Två av utflykterna var inklu-
derade i priset och två kunde väljas till på plats, och imponerande 

Besök på Limestone Heritage (nedan) där 

historien om den karaktäristiska maltesiska 

kalkstenen kunde upplevas på nära håll. Sedan 

Birgu (till vänster), en av de tre städerna där 

riddarna först slog sig ner när de kom till Malta. 

Den gamla huvudstaden 

Mdina där aposteln Paulus år 

60 e. Kr sägs ha hamnat efter 

att ha lidit skeppsbrott på 

Medelhavet.

många av årets resenärer var med på alla utflykter trots att vand-
ringarna på både ön Gozo och i huvudstaden Valletta stundtals 
blev ganska krävande. Det var flera av oss i sällskapet som förvånat 
kunde konstatera att stegräknaren mätt upp mångdubbelt fler steg 
än under en vanlig dag där hemma.

Direkt efter hemkomst skickade vi som vanligt ut en enkät till alla 
resenärer för att se vad som var bra och mindre bra med resan. Vi 
använder resultatet till att ytterligare anpassa program, boende, 
destinationer och färdsätt så mycket som möjligt efter vad ni 
medlemmar efterfrågar. 

Läs mer om resultatet av enkäten på sidan 19.

Hälsar Charlotte Wallenholm, Blomsterfondens
representant på resan.

Vykort från Malta

Många välgörande skratt på höstens medlemsresa
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Ön Gozo (ovan) med de mystiska Ggantija-templen som är äldre än pyramiderna, citadellet i Rabat och 

de vackra klippformationerna vid Dwejra där det blå fönstret en gång fanns. 

Huvudstaden Valletta (ovan) med sandfärgade palats och generösa piazzor som byggdes av 

Johanniterriddarna på 1500-talet.
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Aktiviteterna är många. Ingen ska behöva sitta ensam under långhelgerna 

Nu tändas tusen juleljus runtom 
hos Blomsterfonden

Jul- och nyårshelgen är i antågande och med den infinner 
sig också ensamheten för många äldre. I år blir det en 
extralång helg med många röda dagar mitt i veckan vilket 
gör tillvaron svår för många.

Alma träffar Christel Haglund, Blomsterfondens vård- och 
omsorgschef, för en pratstund kring detta.

Vad gör ni för att underlätta för alla de som känner sig 
ensamma i jul?

Vi har arbetat med detta redan under en lång tid och startar 
olika julaktiviteter från och med första advent, saker som hör 
till det traditionella julfirandet.

Vi gör fint på alla våra boenden med julstjärnor och allt 
pynt som skapar stämning och förväntningar som vi sedan 
försöker uppfylla. Att julpyssla, vara kreativa och skapa egna 
pynt är väldigt omtyckt bland blomsterfondarna. 

Olika Luciatåg besöker oss från lokala skolor och organisa-
tioner. De sprider värme och glädje och är väldigt upp-
skattade av alla hos Blomsterfonden: boende, personal och 
även anhöriga som bruka besöka sina nära och kära i juletid. 
Vi som arbetar hos Blomsterfonden lussar också själva, så 
ofta blir det två luciatåg den trettonde december. Ett på 
morgonen och ett på eftermiddagen.

Inför jul sprider sig också en ljuvlig doft av nybakta lussebullar 
och pepparkakor runtom på alla avdelningar på våra äldre-
boenden. Vi knådar, bakar och bygger pepparkakshus så det 
står härliga till. Uppfinningsrikedomen är mycket stor och 
de små husen är både vackra, roliga och goda att knapra på. 
Ingen märker väl om skorstenen försvinner?

December är också en månad full av musik, uppträdan-
den och allsång. Vi sjunger alla traditionella julvisor som 
vi lärde oss i barndomen. Vad kan vara roligare, det ska-
par gemenskap när alla riktigt tar i och ger hals i ”Hej 
tomtegubbar” eller varför inte ”O helga natt”.

Du har många tankar om julmaten och upplevelsen 
kring måltiderna. Hur blir det i år?

Julmaten är mycket viktig, så tillsammans med vår an-
svariga kock har vi tagit fram en försmak på julen. 

Varje äldreboende har ett eget tillfälle att ” försmaka på 
julen” där deltagarna får rösta fram sin favoritköttbulle, 
julskinka, sill m.m. De rätter som får högsta poäng ser-
veras sedan under julen.

Juldukningen testas också vid detta tillfälle. Dukningen är 
väldigt viktig för helhetskänslan och planeras noggrant 
innan julaftonen.

Nyårsfirandet, maten och måltidstunderna är naturligtvis 
lika viktigt att planera inför. Maten ska vara god och 
dukningen ska kännas festlig och tilltalande. 

Utöver detta kommer vi att planera in många extra akti-
viteter, programkalendern fylls på för varje dag nu.
Vi kommer även att bemanna med extra aktivitetsledare 
under jul- och nyårshelgen.

Även våra seniorboende behöver lite extra omtanke 
under helgerna.

Den sociala verksamheten på våra seniorboenden ordnar 
lucia, konserter och glöggstunder under december.

Juljouren, ÄldreJour, är också ett viktigt stöd för våra seni-
orer. Den som vill prata bort en stund kan ringa! Vi har 
öppet 8-14 18-22 alla röda dagar.

  

Blomsterfondens vård- och omsorgschef 
samtalar med den ansvarige kocken och 
chefen för Blomsterfondens restauranger, 
Johan Östlund, om hur julens och 
nyårshelgens mat och måltidsstunder 
ska komponeras för att ge största möjliga 
njutning och glädje för de boende.



Aktiviteterna är många. Ingen ska behöva sitta ensam under långhelgerna 
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Gdansk är en vacker stad med mycket historia. Här härjade Karl X under sina polska fälttåg på 1600-talet och här inleddes andra 
världskriget med tyska marinens anfall på fästningen Westerplatte. Det var också i Gdansk, på numera nedlagda Leninvarvet, som Lech 
Walesa eldade massorna, bildade frihetsrörelsen Solidaritet och därmed bäddade för kommunismens fall. 

Gdansk tar dig rakt in i medeltiden med sin tusenåriga historia, bland annat som Hansastad. Idag är den återuppbyggda Gamla Stan 
flanörernas paradis med Mariakyrkan, gamla kranen och den långa kajen som främsta attribut. En av de vackraste delarna är berömt för 
sitt cistercienser-kloster från 1100-talet och för sjöslaget som svenskarna förlorade 1627. 

Katedralen är belägen på samma plats som den tidigare klosterkyrkan. Den har en rokoko-orgel som musikintresserade besökare 
vallfärdar till för att beundra tonerna från de 7896 piporna. Heliga Birgittas kyrka var den plats dit medlemmarna i Solidaritet helst gick för 
att be men har också en svensk anknytning. Birgittas kvarlevor vilade här på vägen från Rom tillbaka till gravplatsen i Wadstena. 

Sopot, Polens egen Riviera, är mest berömd för sitt charmiga Grand Hotel och träpiren Molo som tar dig 512 meter rakt ut i Östersjön. 

Resefakta:

Buss Cityterminalen - Nynäshamn t o r

Båtresa Nynäshamn - Gdansk t o r med M/S Nova Star

Nynäshamn- Gdansk avgång - 16.5 kl.18.00 och ankomst 17.5 kl.12.00.

Gdansk-Nynäshamn  avgång - 20.5 kl.18.00 och ankomst 21.5 kl.12.00.

Hytter: dubbelhytt eller dubbelhytt för enkelbruk. 

Boende i Gdansk: Hotel Wolne Miasto ***+ Old Town

Medlemsresa med båt 16 till 21 maj 2020

Det 3-stjärniga Hotel Wolne Miasto - Old Town Gdańsk 
ligger i stadens historiska stadskärna, bara 600 meter från 
järnvägsstationen Gdansk Główny. Här erbjuds bekväma rum med 
gratis WiFi. Rymliga och elegant inredda rum, fullt utrustat badrum 
i marmor, TV och värdeskåp. Gratis mineralvatten finns i alla rum. 
Hotellets restaurang specialiserar sig på traditionella polska rätter. 
I lobbybaren erbjuds ett brett urval av kaffe och te. Wolne Miasto 
Hotels uppmärksamma personal står till ditt förfogande 24 timmar 
om dygnet, och ger gärna tips om vad man kan se och göra i 
Gdańsk. Massage går att boka. 

Paketpris:

7 520:- per person i dubbelrum på hotellet och del i dubbelhytt på båten.  

Tillägg för enkelrum 1 465:- per person för hela vistelsen. 

Tillägg för boende i utsideshytt 450:- per person t/r (i mån av platser).

Tillägg för enkelhytt på båten och enkelrum på hotellet 1 235:- per person. 

I priset ingår:

• Bussresan från CityTerminalen till Nynäshamn t/r.

• Båtresa med Polferries från Nynäshamn till Gdansk t/r.

• Boende två nätter i dubbelhytt insides på M/F Nova Star t/r. 

• Två frukostar på färjan + två middagar.

• Boende tre nätter i dubbelrum på Hotell Wolne Miasto i Gdansk.

• Två lättförtäring, två luncher, en middag i Gdansk. 

• Stadsrundturer i Gdansk och Sopot enligt dagsprogrammet.

• Inträdesbiljetter till Molo och till orgelkonserten i Oliwa-katedralen. 

• Tur till Malbork och slottet. 

• Bussresor, entréer och visningar enligt programmet.

• Svensktalande guide på plats i Gdansk vid utflykter.

• Biljett till operaföreställningen.

• Biljett till orgelkonsert i Katedralen.

• Stödperson från Blomsterfonden följer med under hela resan.

OBS! 25 personer krävs för att resan ska bli av. 

Anmälningsavgift: 1 500:- per person skall betalas senast en vecka efter 

anmälningen.             

Följ med Blomsterfonden till Gdansk

Att denna resa går 
med båt är ett led i 

vårt hållbarhets-
arbete
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Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Anmäl ditt intresse  senast 20 december 2019
till Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90 ,  mejl: info@cetravel.se  

Följ med Blomsterfonden till Gdansk

Dag 1 - lördag 16/5 

14.45–14.55 Stödperson från Blomsterfonden möter upp vid 
Cityterminalen.

15.00 Transfer med buss från Cityterminalen till Polferries terminal i 
Nynäshamn. 

18.00 Avresa med M/F Nova Star till Gdansk. 

19.00 Trerätters välkomstmiddag på M/F Nova Star restaurang.

Dag 2 - söndag 17/5

12.00 Ankomst till Gdansk. Svensktalande guide möter i båt-
terminalen. Transfer till Hotel Wolne Miasto i Gdansk Gamla Stan. 

13.00 Ankomst till hotellet, incheckning. Lätt förtäring på hotellets 
restaurang. 

14.00–16.00 Guidad promenad genom Gdansk gamla stad. Guiden 
berättar om vår gemensamma historia - Gustav II Adolf, Karl X Gustav, 
Sigismund Vasa, Heliga Birgitta m. fl.

16.30 Samling i lobbyn. Transfer med guiden till Operahuset i Gdansk.

17.00   Operaföreställning. ”The Haunted Manor ” av den polske 
kompositören Stanislaw Moniuszko. 

ca 19.30 Transfer till en trevlig restaurang i Gamla stan.

21.30  Transfer till hotellet.

Dag 3 - måndag 18/5

Frukost på hotellet.

09.30 Samling i lobbyn. Busstur med guide till Kurorten Sopot och 
Stadsdelen Oliwa. På vägen stannar vi vid Europeiska Solidaritetscenter 
Museum (gratis inträde) som på ett mycket gripande sätt visar Polens 
väg från kommunism till demokrati. Solidaritetscentret är symboliskt 
beläget vid minnesmonumentet över arbetarna som stupade här 
1970, alldeles vid huvudingången till Gdanskvarvet.  

Ca 10.30 Orgelkonsert i Oliwakatedralen. 

Oliwakatedralen byggdes i de romerska och gotiska stilarna. Det sägs 
vara den längsta kyrkan i världen. Den är mest känt för sin orgel, vilken 
inkluderar rörliga änglar, stjärnor och solen. Interiören i katedralen om-
fattar 23 altare i tre arkitektoniska stilar - renässans, barock och rokoko.

13.00 Tvårätters lunch på restaurang Pelikan i Sopot. 

Fr.14.00 Promenad längs Monte Casinogatan, Sopots gågata, stranden, 
havet och den 500 m långa piren Molo. Vi skiljs för ungefär en timme och 
upptäcker staden på egen hand.

16.00 Ankomst till Hotellet. Egen tid för shopping och vila. Middag på 
egen hand alternativt med Blomsterfondens stödperson efter gruppens 
önskemål. 

Dag 4 - tisdag 19/5

Frukost på hotellet 

09.00 Samling för utflykt med buss till Korsriddarnas borg Malbork som 
ligger sex mil från Gdansk. Turen tar ca sex timmar. 

Fästningen grundades 1274 av en tysk kristen riddarorden. Den tog 230 år 
att bygga och består av tre slott och försvarsanläggningar. Malbork sägs 
vara fyra gånger större än Windsor slott i England. I Malbork finns också 
flera museer, bland andra ett bärnstensmuseum som innehåller prydnads-
saker, speglar, skrin och möbler i guldglänsande östersjöbärnsten. 

12.30 Tvårätters lunch på en trevlig restaurang i Malbork.

15.00 Återkomst till Gdansk och hotellet. Egen tid för shopping, vila.
Middag på egen hand alternativt med Blomsterfondens stödperson efter 
gruppens önskemål. 

Dag 5 - onsdag 20/5

Frukost på hotellet, utcheckning. Förmiddag fri för egna strövtåg, 
shopping. Lunch på egen hand alternativt med Blomsterfondens 
stödperson efter gruppens önskemål. 

15.30 Transfer till Polferries terminal.

16.00 Incheckning på färjan M/S Nova Star.

18.00 Avresa mot Nynäshamn. 

19.00 Trerätters middag på M/S Nova Star.

Dag 6 - torsdag 21/5

Från 08.00 Frukostbuffé på M/S Nova Star.

12.00 Ankomst till Nynäshamn. Buss till Cityterminalen.

Välkommen med din anmälan!

Reseprogram Gdansk



Alla ni som besökte Blomsterfondens monter på seniormässan har redan sett bilden ovan, fast då i helväggsformat. Den är ett resultat 
av en fotodag i strålande fint sensommarväder hos Blomsterfonden i Svalnäs. Vi arrangerar fotograferingstillfällen några gånger om 
året och bjuder då in boende och medlemmar till att vara modeller. Vi vill helt enkelt visa blomsterfondarna för omvärlden. Den här 
gången kommer samtliga deltagare från Svalnäs, inklusive värdinnan Angelika i röd t-tröja. Fotografen Lennart Dannstedt har plåtat 
många berömdheter och kändisar genom åren, men kolla in det här gänget. De är oslagbara, vilken glädje och utstrålning. 
Vill du vara med nästa gång vi modellfotograferar så håll utkik efter våra inbjudningar i Alma och nyhetsbreven eller mejla chef-
redaktören Christel Jansson på alma@blomsterfonden.se och tala om att du vill vara med.
Fotograf bakom fotografen var Almas redaktör som med bilderna nedan visar hur det hela går till. Rolig och avslappnad stämning 
och några timmars trevlig gemenskap. Häng på du också! 

Blomsterfonden befolkas av fotomodeller

Blomsterfonden fortsätter sitt arbete mot digitalt utanförskap bland äldre
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Den 26 oktober var det dags 
för Ringvägens årliga basar. 
Almaredaktionen tog sig en titt 
på lamp- och möbelavdelning-
en och passade även på att fika 
gott på basarens café. Allt var 
som vanligt. Många människor 
och uppdukat med massor av 
kläder, prylar, porslin, möbler, 
böcker, cd- och vinylskivor, 
julgranspynt, borddukar och 
mycket, mycket mer. Synd är 
det om dem som missade detta!

Ringvägens höstbasar, ett vinnande koncept år efter år

Nej, det var ingen som drabba-
des av dubbelseende. Ett flertal 
av de fotomodellande hyres-
gästerna från Svalnäs, som vi 
skriver om här till vänster, be-
sökte Blomsterfondens monter 
och var således på plats både på 
väggfotot och i levande livet.
I år fanns det även möjlighet 
att träffa vår jurist Ida Daniels-
son som svarade på frågor om 
bland annat ”Framtidsfullmak-
ter” och ”Familjerätt”. 

Full fart för Blomsterfonden under höstens Seniormässa i Älvsjö

Efter många synpunkter, önskemål och idéer från boende och 
medlemmar går vi vidare i vårt projekt för att motverka det 
digitala utanförskapet hos äldre. 
Under oktober bjöd vi in till tre olika nybörjarkurser hos Apple 
Store i Täby centrum. En av sammanlagt tre utbildningskurser 
under en och samma vecka var speciellt utformad för personer 
med hörselnedsättning. 
Har du frågor om vårt digitala projekt eller är intresserad av att 
lära dig mer om digitala hjälpmedel? Hör gärna av dig till oss på 
medlem@blomsterfonden.se 

Håll utkik i framtida Alma-tidningar och nyhetsmejl efter fler 
inbjudningar till aktiviteter för att motverka det digitala utan-
förskapet.

Blomsterfonden fortsätter sitt arbete mot digitalt utanförskap bland äldre
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FRÅGA JURISTEN

Ida Danielsson från Beckman  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 Ida!
Jag har följt ”fråga juristen” i alla Alma och nu har min pappa 
avlidit och det har genererat massor av frågor. Är därför väldigt 
tacksam om du kunde hjälpa mig att reda ut några begrepp. 

Tack på förhand! 
Eva M

Hej Eva!
Självklart ska jag hjälpa dig att reda ut begreppen kring ett 
dödsbo. Behöver du ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta mig 
så bokar vi in en tid och går igenom allt.

Med vänliga hälsningar
Juristen Ida Danielsson, Beckman Juridik
ida.danielsson@afbeckman.com

Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvinge?

Skillnaden mellan en dödsbodelägare och en efterarvinge är att 
en dödsbodelägare antingen är en person som är en legal arvinge 
till den avlidne eller så är dödsbodelägaren en organisation som 
genom att den avlidne skrivit ett testamente blir en dödsbo-
delägare.

En efterarvinge är en person eller organisation som enligt lag eller 
testamente har en arvsrätt i andra hand, det vill säga efterarvingen 
får sitt arv först då dödsbodelägaren, alltså den som i första hand 
ärvt, avlider.

Vad är arvslotten?

Arvslotten är arvsandelen som en arvinge till den avlidne ärver 
enligt lag. Arvslottens storlek beror på hur många arvingar den 
avlidne har och hur arvingen är släkt med den avlidne. Om den 
avlidne till exempel är ogift, saknar testamente och har fyra barn, 
är vardera barns arvslott en fjärdedel av den avlidnes kvarlåten-
skap. Kvarlåtenskapen är vad som finns kvar av tillgångarna efter 
att den avlidnes skulder är betalda.

Vad är en laglott?

Laglott är arvsandelen som en bröstarvinge, det vill säga den 
som är närmast att ärva i rakt nedstigande led (barn, om barnet 

är avlidet barnbarn och så vidare) alltid kan kräva att få som arv. 
Laglotten är alltid hälften av arvslotten och arvslotten är den del 
som en bröstarvinge har rätt till om det inte finns något testa-
mente som begränsar arvslotten till att endast vara laglott. Om en 
förälder har skrivit ett testamente som utesluter en bröstarvinges 
arv kan en bröstarvinge alltid kräva att få sin laglott, oavsett vad 
som står i testamentet. Under vissa förutsättningar kan en bröst-
arvinge även kräva sin laglott ur gåvor som föräldern har givit före 
sin bortgång.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när 
någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet. I boupp-
teckningen tar man bland annat upp dödsbodelägare, den avlid-
nes tillgångar och skulder samt bifogar eventuellt testamente eller 
andra handlingar av vikt. Bouppteckningen måste påbörjas inom 
tre månader efter dödsfallet och senast efter 4 månader skickas 
för registrering till Skatteverket, det går också bra att kontakta 
Skatteverket och få anstånd med att upprätta bouppteckningen. 
Det vi jurister märker är att detta moment av dödsboavvecklingen 
är det moment som de allra flesta dödsbon vill ha juridisk hjälp 
med eftersom det lätt blir komplicerat.

Vad är en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling är ett dokument där den avlidnes dödsbo-
delägare (som kan vara släktarvingar eller testamentstagare) 
kommer överens om hur arvet efter den avlidne ska fördelas dem 
emellan efter att alla tillgångar är utredda och skulder är betalda. 
Först efter bouppteckningen blivit registrerad upprättar man 
arvskiftet. I många fall fördelas arvet enligt lag eller enligt den 
avlidnes testamente, men om alla dödsbodelägarna är överens 
kan de i arvskiftet komma överens om en annan fördelning. 
Arvskiftet ska alltid vara skriftligt.

Och sista frågan. 

Jag och min man har inga barn men är gifta, vi har inte skrivit 
något testamente eller äktenskapsförord. Jag har en bror som har 
tre barn och min man har en syster som inte har några barn. Vem 
ärver efter mig och vem ärver efter vi båda är avlidna?

Svar.

Om du avlider först går det som du äger till din man med fri för-
foganderätt, på samma sätt blir det om han avlider först, då ärver 
du honom med fri förfoganderätt. När båda har avlidit fördelas 
häften av egendomen bland din mans arvingar och hälften av 
egendomen bland dina arvingar. Har din mans syster avlidit 
tillfaller hans del av arvet din bror eller hans barn om han är 
avliden. 



Blomsterfondens vård och omsorg

När du som äldre fått ett större behov av omsorg och behöver mer hjälp kan vi erbjuda 
dig Blomsterfondens hemtjänst och äldreboende med dygnetrunt omsorg.

För att få tillgång till denna hjälp krävs att du är beviljad bistånd för hemtjänst eller för 
plats på äldreboende. Det ansöker du om i din kommun eller i din stadsdel.

Kontaktpersoner till Blomsterfondens hemtjänst och äldreboende

Hemtjänst

Danderyd: Pia Björkqvist, pia.bjorkqvist@blomsterfonden.se, 08-555 94 657

Stockholms stad: Navid Mirzad, navid.mirzad@blomsterfonden.se, 08-555 94 542

Äldreboende

Liseberg: Tanja Bolevin, tanja.bolevin@blomsterfonden.se, 08-555 94 750

Svalnäs: Maja Tanasilovic, maja.tanasilovic@blomsterfonden.se, 08-555 94 560

Tallgården: Monica Hessle, monica.hessle@blomsterfonden.se, 08-555 94 650

Har du generella frågor om Blomsterfondens vård och omsorg?

Kontakta vård & omsorgschef Christel Haglund på christel.haglund@blomsterfonden.se 
eller ring 08-555 94 800

LETAR DU EFTER HEMTJÄNST 
ELLER ÄLDREBOENDE?

Hör av dig till oss om du har ett biståndsbeslut
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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 3/2019
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Tommy Olsson - Bandhagen
Gun von Berlepsch - Älvsjö

Kerstin Markström - Stockholm
Patrik Forsberg - Umeå

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 4/2019: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2019  ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2020. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Vårens häftigaste kryssning
– dans, sång, mässa, show och glädje! 
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Måndagen den 27 april kl 19.30 är det dags för vår härliga succé-
kryssning Skepp & Skoj! Det är nu sjunde året som vi arrangerar  
denna uppskattade kryssning. Vi fyller Silja Lines fina fartyg  
Galaxy med 55 plussare och kryssar från Stockholm till Åbo  
och är tillbaka i Stockholm 28 april kl 18.15. Ombord bjuds du på  
massor av skön underhållning, mässa med intressanta utställare 
 och mycket mer!

Läs mer på www.skeppskoj.se

27
april

4 Välkomstdrink
4 Del i 4-bäddshytt (kat E)* ovan vattenlinjen
4 Inspirerande mässa
4 Föreläsningar
4 Stort underhållningspaket

I ”krysspaket” ingår:

425 kr/person (medlem)

Uppge rabattkod: SKEPP & SKOJ MEDLEM

*vid två personer i ovan hytt blir medlems- 
priset från 595 kr/person.

Välj till måltider
I samband med bokningen väljer du till de
måltider du önskar. Förutom buffén finns flertal 
restauranger med á la carte. Boka gärna bord.

Pris, ej medlem: från 575 kr/person
Uppge bokningskod: SKEPP EJ MEDLEM

Hep Stars 
och Hits of 

the 60’s

Claes af
Geijertam

Louise
Hoffsten

På allmän
begäran

Nu ännu mer 
underhållning!

Succékryssningen Skepp & Skoj - för sjunde året!

Stort underhållningspaket!

Micke Ahlgrens är ett av Sveriges mest 
uppskattade publikdragande dansband! 

Hep Stars och Hits of the 60’s är omåttligt 
populära! Detta gäng har fått fartyget att 
gunga på tidigare. Se Lennart Grahn, Svenne 
Hedlund, Janne Önnerud och Clabbe af 
Geijerstam ännu en gång på Skepp & Skoj!

Louise Hoffsten föreläser om hur det är att 
leva med MS och hur det har påverkat hennes 
liv. Dessutom gästar hon scenen tillsamans 
med Hits of the 60’s!

John Houdi bjuder på en fräsch och originell 
mix av humor, buktaleri och trolleri.

DJ Clabbe Förra årets succé! Clabbe bjuder 
även i år upp till skoldans med en härlig 
blandning av bugg, dans, tryckare och rock.

Artistspaning i Clabbes hörna – vi tar pulsen 
på några av artisterna. 

Skepp & Skoj arrangeras av:
BOKA IDAG!

08-666 33 33
www.tallinksilja.se/skepp-och-skoj

150 kr
medlemsrabatt!

John
Houdi


