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– Alma var vår
mormors syster. 
Hon var både
varm och glad.

”Iprenmannen” 
Johann Neumann
gillar att bo i 
Blomsterfonden

Trevlig sommar! 
Svalnäs Restaurang
vann en Guldko 
för bästa senior-
servering
Så gick det till, sidan 4 Läs ”Hedinarnas” berättelse, 

sidan 6–8
Intervju från Blomsterfonden, sidan 12–13

Michael Björklund, 
årets kock i Sverige 
och Finland bjuder 
på sina läckraste 
midsommarrecept!
Den godaste fisken från Åland, sidan 17
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Stora utmaningar för framtidens äldreboende
De stora pensionsavgångar som sker i samhället kommer att få 
konsekvenser för morgondagens äldrevård. En generation med helt 
nya krav samt det faktum att vi blir allt äldre ställer högre krav på den 
kommande äldreomsorgen och boendet.
 Det är inte bara en fråga om att vi som vårdgivare måste växa för att 
anpassa oss till ett ökat vårdbehov. Det är även en fråga om hur vi kan 
använda teknik, hjälpmedel, färg och form tillsammans. Kombinerat 
med medmänsklighet. 
 Blomsterfondens fastigheter kommer att behöva anpassas till framtidens 
behov. Lägenheterna måste kunna rymma mer hjälpmedel och vara 
anpassade till mer avancerad sjukvård än vad vi har behov av och möjlighet 
till idag. Kommunerna väntar längre innan man beviljar någon en 
sjukhemsplats; det kan vi själva konstatera i rådande finanskris. Då bor vi 
kvar hemma. Och då måste våra hem vara anpassade efter våra behov. 
 Vi diskuterar ofta hur vi ska omvandla inre och yttre miljöer på våra 
äldreboenden till att bli så hemlika som möjligt. Och försöker efterleva det 
i praktiken förstås. Länge var det ju standard inom många äldreboenden 
att det skulle vara så institutionsinriktat som möjligt. Idag vet vi lite bättre, 
alla måste trivas och känna sig hemma. Att våra boende känner trygghet 
gagnar både boende och medarbetare.
 I framtidens äldreboende tror jag att vi kan få tillgång till ett helt nytt 
perspektiv på hur man använder sig av färg och form. Inom demensvården 
visar forskning på att personer med en demenssjukdom reagerar bättre på 
vissa färger och former än andra. Att utforma äldreboendet hand i hand 
med aktuell forskning ligger i tiden. Det är inte bara en möjlighet, det är 
en nödvändighet.
 Den tekniska utvecklingen innebär också stora potentialer för 
framtidens äldreomsorg. Mer avancerade hjälpmedel som samspelar med 
individens behov och ökad tillgänglighet av information underlättar för 
den boende ur många olika aspekter.
 För oss ligger den stora utmaningen i finansieringen. Stora resurser 
kommer att krävas framöver. Men vi ser det just som en utmaning – det 
krävs mod att vara i framkant. Som medlem eller som givare kan ni bidra 
till att Blomsterfondens verksamhet utvecklas. Vi vill bygga framtidens 
äldreboende, vill ni vara med? 

Ulf Thörnevik
VD

Stjärnkocken Michael 
Björklund bjuder på 
midsommarrecept.
Sidan 17

Många aktiviteter 
ger glada dagar.
Sidan 16

INNEHÅLL

Iprenmannen 
Johann Neumann 
gillar att bo i 
Blomsterfonden.
Sidan 12–13

Koppla av med 
kryss och Sudoku.
Sidan 10–11

ALMA
Alma Hedin grundade Blomsterfonden 
1921. Blomsterfonden är en ideell 
förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm.

Alla Hedinarna var 
roliga och lite tokiga.
Även Alma.
Läs syskonbarnbarnens berättelse.
Sidan 6–8

Nu är grill- och campingsäsongen här. Se till att du har alla tillbehör hemma.

I Solstickesortimentet hittar du allt du behöver i tändstickor, tändare, bras-
tändare, braskubbar och engångsgrillar. Varje gång du köper en Solstickeprodukt 
bidrar du med pengar till Solstickefonden till förmån för barn och gamla.

Hjälp eldsjälarna, köp Solstickan du också.
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Skriv till kuratorn

 Claes Bondefeldt, kurator

 Fråga: Vem kan få god  
 man och hur fungerar  
 det?

Svar:  Om någon på grund av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållan den behöver hjälp att bevaka sin 
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 
person, kan tings rätten förordna en god man 
(Föräldrabalken 11:e kap.). Med ”liknande 
förhållanden” kan avses ålderdom eller 
svårigheter att klara sin ekonomiska livsföring.

Den som är i behov av god man kallas nedan för 
huvudmannen.

Ansökan om god man görs till Överförmyndar
nämnden (nedan Öfn). För boende i Blomster
fonden avses Öfn i Stockholm eller i Danderyd   
Svalnäs. Efter beredning lämnar Öfn ansökan 
till tingsrätten som formellt är den myndighet 
som fattar beslut om förordnande av god man. 
Från den tidpunkt ansökan kom in till Öfn fram 
till beslut av tingsrätten tar det ca 3–6 veckor. 
Efter beslut om god man är det Öfn som är 
kontaktmyndighet för både gode mannen och 
huvudmannen. En god man skall årligen till Öfn 
skicka en årsredovisning över sin förvaltning.

I ansökan om god man kan huvudmannen före 
 slå en viss person till god man eller låta Öfn välja  
god man. Innan god man förordnas gör Öfn/
tings rätten en lämplighetsprövning av den 
tilltänkte gode mannen. Inget hindrar att 
gode mannen och huvudmannen är släkt 
med varandra, men det bör inte finnas någon 
ekonomisk relation eller beroendeställning dem 
emellan.

Ansökan om god man kan göras av huvud
mannen själv, dennes make/maka, sambo 
eller närmaste släkting. Även kommunens 
omsorgspersonal eller behandlande läkare kan 
väcka frågan om behov av god man till Öfn. 
Sker ansökan av annan än huvudmannen skall 
ansökan kompletteras med ett samtycke av 
huvudmannen att god man förordnas för denne. 
Läkarintyg krävs alltid om huvudmannens 
tillstånd är sådant att han/hon inte förstår vad 
saken gäller (särskild blankett för läkarintyg 
finns hos Öfn).

Under vintern 2009 har Öfn i Stockholm varslat  
om att läkarintyg kan komma att krävas in allt  
oftare. Det vill säga även i andra fall än där 
huvudman nens tillstånd är sådant att han/hon 
inte förstår vad saken gäller. Den direkta orsaken 
till denna eventuella förändring är ännu inte 
aviserad. 

Ett godmanskap är uppdelat i tre delar: 
– Sörja för person 
– Förvalta egendom 
– Bevaka rätt

Det vanligaste är att samtliga tre delar ingår i ett 
godmanskap men godmanskapet kan vid behov 
begränsas till en eller två delar.

Att sörja för person innebär att en god man 
ansva rar för huvudmannens personliga 
omvårdnad. Givetvis inte den dagliga skötseln 
utan att genom kontakter med till exempel 

omsorgspersonal, läkare och anhöriga se till 
att huvudmannen får den omvårdnad som 
behövs. Frågor som kan diskuteras är behov 
av sociala kontakter, sjuk och tandvård, 
glasögon, hörapparat, larmklocka, hemtjänst. 
Det finns ingen regel för hur ofta en god man 
ska besöka huvudmannen, men för att hålla 
sig välinformerad om huvudmannens tillstånd 
rekommenderas minst ett besök i månaden.

Förvalta egendom innebär att sköta huvudman
nens ekonomi. Ansvara för att inkomster sätts in 
på konto, betala räkningar, spärra vissa konton 
för uttag, upprätta deklaration, förvalta kapital, 
förvalta lös och eventuell fast egendom. Kontroll 
av hemförsäkring, el och teleavtal. 

Se till att huvudmannen har nödvändiga fick
pengar, oavsett han/hon bor kvar i sitt hem eller  
bor på särskilt boende. I sistnämnda fall kan 
överenskommelse träffas att personalen – mot 
kvittoredovisning – sköter huvudmannens 
fickpengar.

Att bevaka rätt innebär att en god man bevakar  
huvudmannens rätt framförallt vid bouppteck
ning och arvskifte. Men även att se till att 
huvud mannen får den samhällsservice han/hon 
har rätt till (till exempel ansöka om hemtjänst, 
bostadstillägg, fondbidrag, annat samhällsstöd).

Det bör observeras att ”bevaka rätt, förvalta 
egendom eller sörja för person” skall ske i 
samråd med huvudmannen för att ta tillvara 
dennes intressen.  Ett godmanskap innebär inte 
att huvudmannens rättskapacitet (förmågan 
att ha rättigheter och skyldigheter) upphör. 

Huvudmannen har fortfarande full bestäm
mande rätt över sin livssituation, sitt boende och 
sin ekonomi. Det huvudmannen är i behov av är 
ett stöd att bevaka sina rättigheter och fullgöra 
sina skyldigheter samt – inte minst – att få hjälp 
att förstå konsekvenserna av olika åtgärder.

Byte av god man kan ske av olika skäl. Anmälan 
om detta görs till Öfn. Förordnande av ny god 
man behöver inte beslutas av tingsrätten utan 
beslutas direkt av Öfn.

Om god man inte längre behövs skall godman
skapet upphöra. En god man har rätt att på egen 
begäran få lämna sitt uppdrag. Behövs ny god 
man förordnas en sådan. Huvudmannen själv 
kan också avsäga sig godmanskapet och försöka 
klara sig på egen hand.

En god man har rätt till arvode och ersättning 
för utgifter (telefon, porto, kontorsmateriel, 
resekostnader). Öfn fattar beslut om detta. 
Mycket generellt kan arvode/ersättning beräknas 
till ca 1 000 kr/månad. Om huvudmannen har 
inkomst eller kapital större än två basbelopp 
betalar han/hon i regel arvodet/ersättningen. 
I annat fall står kommunen för kostnaden.

Avlider huvudmannen upphör godmanskapet 
samma dag. Dödsboet tar omgående över 
förvaltningen. För att detta ska kunna ske 
smidigt bör gode mannen snarast ta kontakt 
med någon av dödsbodelägarna och överlämna 
nödvändiga handlingar.

Upplysningar om godmanskap kan lämnas av 
Öfn i Stockholm, telefon 08508 290 00, och Öfn 
i Danderyd, telefon 08568 910 15.

För boende i Blomsterfondens hyreslägenheter 
kan undertecknad ge råd och stöd vid ansökan 
om god man.

Här kan du ställa en fråga du gått och funderat över, eller skriva ner dina tankar om saker 
som känns viktiga för dig i Blomsterfonden. Skicka dina skriverier per e-post till alma@
blomsterfonden.se eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”, 
Box 114, 182 05 Djursholm. Vi kan inte garantera att just ditt inslag kommer med i tidningen 
och vi förbehåller oss rätten att förkorta frågor och insändare av utrymmesskäl.

Vilka åldersregler gäller 
i Blomsterfonden?
Då jag tidigare har blivit informerad att 
72 år är den åldersgräns som gäller för 
tillträde till lägenhet i blomsterfondens 
regi, undrar jag om denna gräns fortfarande 
är aktuell? Jag har nämligen från annat 
håll hört sägas att denna gräns skulle vara 
borttagen. 

Svar:
Vi märker att det florerar många rykten om
vilka åldersgränser som gäller i Blomster
fondens olika boendeformer. Blomsterfonden 
har en enda åldersgräns och det är att 
inflyttning sker tidigast vid 60 års ålder. 
Vi har förr haft en övre åldersgräns för vårt 
lägenhetsboende, men den är borttagen 
sedan några år tillbaka. 

Får jag tillbaka pengar  
om jag går ur Blomster-
fonden?
Jag har varit medlem i Blomsterfonden 
i snart sju år, men eftersom köerna är så 
långa vill jag nu gå ur. Varför får jag inte 
tillbaka min medlemsavgift?

Svar:
Årsavgiften för medlemskapet är obligatorisk 
för alla medlemmar och är en avgift för 
medlemskap i en ideell förening (och inte 
för att stå i bostadskön). När man går med i 
Föreningen Blomsterfonden väljer man att 
stödja föreningens syfte, vilket kortfattat är 
att samla in gåvor till hem och vård åt äldre. 
Medlemsavgiften kan alltså ses som en form 
av bidrag till Blomsterfondens verksamhet. 

Därför går det inte att få tillbaka medlems
avgiften då man går ur föreningen. 

Medlemsavgiften används till att finansiera 
den sociala verksamheten inom Blomster
fondens seniorboende.  

Till bostadskön finns ingen avgift. Däremot är 
medlemskap obligatoriskt för att stå i kön.

Ingen ska köra MC  
utan hjälm.
I september-numret  av Blomsterfondens 
tidning 2008, så fanns det en bild på 
framsidan med ett par som åker motorcykel. 
Jag tycker att det är fel att de inte har på sig 
ordentlig skyddsutrustning.  

Svar:
Ja, det var oturligt. Blomsterfonden vill 
självfallet inte uppmuntra någon att åka 
motorcykel eller annat fordon utan lämplig 
skyddsutrustning (i detta fall har kvinnan 
inte på sig hjälm). Vi tar till oss av kritiken och 
ska tänka i dessa banor i framtiden. Vi tycker 
givetvis att trafiksäkerhet är en allvarlig och 
viktig fråga. 

Måste jag stödja Blomster-
fonden med gåvor för att 
få vara medlem?
När jag går med i Blomsterfonden förbinder 
jag mig då till att skänka gåvor till 
föreningen?

Svar:
Vi  tar tacksamt emot gåvor från våra med
lemmar och många väljer att skänka gåvor 
till Blomsterfonden, ofta genom minnes
hyllningar eller testamenten. Men det finns 
inget krav på att man måste skänka gåvor. 
Dessutom kan man ju se medlemsavgiften 
som en gåva i sig. 

Men det är dock viktigt att veta att Blomster
fonden är en insamlingsorganisation där 
syftet är att samla in gåvor till hem och vård 
åt äldre och behövande. Detta syfte väljer 
man alltså att stödja när man blir medlem i 
föreningen. 

Svalnäs restaurang vann Guldko
Blomsterfondens Restaurang i Djursholm 
har vunnit priset Arla Foods Guldko, ”mat-
branschens Oscar”, för bästa seniorservering.

Hos Arla Foods är det tioårsjubileum för Guldko
priset. Tävlingens syfte är att uppmärksamma 
särskilda insatser för matglädje och miljöarbete. 
I kategorin ”Bästa seniorservering” nominerades 
Svalnäs Restaurang tillsammans med två andra  
aktörer: Sällskapet vänner till pauvres honteux 
i Nockeby samt Huseigårdens äldreboende i 
Malmö. Prisutdelningen skedde den 22 april  
på Grand Hotel. Svalnäs restaurang tog emot  

diplom, stipendium och statyetten Guldkon, 
medan övriga finalister fick utbildningsbidrag.

Juryns motivering var: ”Genom ett hjärtligt 
bemötande av gästerna med motiverad, väl
utbildad personal, under tuffa ekonomiska för
hållanden, och med ett brinnande engagemang 
personlig omtanke och en smakfull värdighet 
serveras dagligen matglädje för gästens alla 
sinnen.” 

Ett stort grattis till Svalnäs restaurang!

Maria Lindström, Ulf Thörnevik och Jan Hedberg jublar stort över sin nyvunna Guldko för Bästa Seniorservering.

Tyck till – skriv till Alma!

Fest, konferens eller en trevlig lunch?
I Villa Svalnäs finns festlokaler med catering, 
konferenslokaler och den numera prisbelönta 
Svalnäs Restaurang. Blomsterfondens 
medlemmar får 10 procent rabatt på lokalhyran 
i fest och konferenslokalerna. Om man bokar 
lokaler och använder sig av catering från 
restaurangen, bjuder vi på lokalhyran. 

Lokalerna kostar mellan 800 (grupprum för 14 
personer) – 3000 (bägge salongerna, plats för 80 
sittande gäster) kronor att hyra, beroende 
på storlek. 

En lunch på Svalnäs Restaurang kostar 75 kronor. 
Meny finns på www.blomsterfonden.se. 

För lokalvisning eller bokning av konferens
lokaler, kontakta Susanne Stenman.  
Telefon: 08555 94 527.  
Epost: susanne.stenman@blomsterfonden.se.

För bokning av festlokaler, menyförslag till 
catering eller frågor om restaurangen, 
kontakta Jan Hedberg. 
Telefon: 08 555 94 530.  
Epost: jan.hedberg@blomsterfonden.se.
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Även Alma.
och lite tokiga.

På Alma Hedins initiativ skrev 
flera prominenta samhällsperson-
ligheter på uppropet för 
Blomsterfonden – författar-
innan Ellen Key, diktaren Erik 
Axel Karlfeldt, ärkebiskop 
Nathan Söderblom och 
dåvarande statsminister Hjalmar 
Branting bara för att nämna 
några. Hon hade ett brett 
kontaktnät via både Sven Hedin 
(berömd upptäcksresande) och 
sin familj.
 – Men jag tror inte att man 
kan se det som att hon bara var 
en syster till Sven Hedin, hon 
var en egen person. Hon hade 
nog inte behövt Sven. Alma hade 
en enorm drivkraft i sig själv, 
berättar Gösta Wetterlind.
 Gösta är tillsammans med 
sina syskon Gerd Wetterlind, 
Margareta Gelin, Gunilla Linde 
och nu framlidna Ann-Marie 
Lilliestråle, barnbarn till Alma 
Hedins syster Anna-Mia Hedin. 
Vi träffar syskonen i Gerds hem 
på Värmdö för att prata om 
moster Alma. 

Familj med humor
Mamma Anna och pappa Ludvig 
Hedin, berömd stadsarkitekt, 
fick tillsammans åtta barn, 
däribland Alma och Sven. Av de 
åtta syskonen var det bara Anna- 
Mia som gifte sig och fick barn, 

Hon var en dåtida entreprenör, visionär och genomförare av det till synes omöjliga. 
En varm och glad person vars anställda tilltalade henne ”Älskade chefen”. Alma Hedin startade 
Blomsterfonden 1921 och ännu, 88 år senare, lever Blomsterfonden kvar i hennes anda.

närmare bestämt fyra stycken. Av 
dessa fyra barn var det i sin tur 
endast dottern Märta som fick 
barn, fem stycken.
 Mamma Anna-Mia och 
hennes sju syskon kallades 
”Hedinarna” av nära släkt och 
vänner, och Märtas barn stod 
dem alla väldigt nära.
 - Eftersom bara Anna-Mia 
hade barn och barnbarn blev de 
barn och barnbarn till alla sju 
syskon. Det innebär att vi firade 
jular, födelsedagar och högtider 
tillsammans med alla Hedinarna, 
berättar Gösta.
 – Alla Hedinarna var roliga 
och lite tokiga, fortsätter Gunilla, 
det var mycket bus, fast ändå 
diskret, lite med locket på. Utom 
när det var nyheter klockan sju, 
då var det dödstyst. Då skulle 
Sven lyssna på nyheterna.
 – Man visste aldrig vad som 
skulle hända när man träffade 
Hedinarna, skrattar Margareta. 
När jag skulle introducera min 
fästman Yngve för dem, så 
stod de alla på balkongen och 
ropade efter oss när vi gick: Leve 
brudparet! Leve brudparet! Det 
var ju lite genant, förstås, vi hade 
ju inte diskuterat giftermål än.
Hedinarna hade en mycket 
god sammanhållning och 
just sammanhållning i sig var 
något Alma värnade mycket 

om. Hon brukade säga att ett 
ensamt glödande kol slocknar 
snabbt, men en hög med 
glödande kol håller sig varm 
länge. Det förklarar också den 
kärleksfulla och lojala stämning 
som rådde mellan de anställda i 
Blomsterfonden.

Inga män som dög åt 
pappa Ludvig
Alma var en mycket stilig kvinna, 
med vackra ögon. Men hon blev 
aldrig gift.
 – Vi tror det beror på att de 
hade en så sträng far. Det var 
inte alla som dög. Friare som var 
författare och annat ”löst folk”, 
dem skickade pappa Ludvig på 
porten, berättar Gösta.
 Systern Emma var olyckligt 
kär i en violinist och Clara i en 
präst. Men giftermål kom inte 
på fråga. Den enda som dög var 
kommendör Nils Sundström 
som gifte sig med Anna-Mia. 
Hon var, enligt honom, det 
vackraste han sett på alla sina 
världsomseglingar.
 Då fanns det rykten om att 
Alma skulle ha vurmat för Verner 
von Heidenstam, den kända 
skalden. Detta tar Alma själv 
avstånd ifrån i sin självbiografi 
”I minnets Blomstergårdar”, där 
hon skriver: ”Vad man kallar kär 
i honom det var jag dock aldrig. 

Det är klart att jag liksom varje 
annan människa inte har kunnat 
gå igenom livet utan att känna 
’kärlekens fröjd och kval’. Men 
jag hade detta bakom mig, när 
jag blev bekant med skalden”. 
Vem Alma upplevt kärlekens 
fröjd och kval med framgår dock 
inte.  

Det sociala engagemanget
Alma var redan tidigt i livet 
intresserad av sociala frågor, hon 
ville bli sjuksköterska. Tyvärr 
satte hennes då klena hälsa stopp
för de utbildningsplaner hon 
hade. Istället övertalade hon 
styrelsen för Govenii minne att 
få vara vicevärdinna i det hus 
för barnrika arbetarklassfamiljer 
som just börjat byggas. Där 
arbetade hon i tjugo år, innan 
hon med sin samlade erfarenhet 
och sitt stora kontaktnät startade 
Blomsterfonden.

Alla Hedinarna var roliga

– Läs syskonbarnbarnens berättelse.

Gunilla  Linde och Gerd Wetterlind

Gösta Wetterlind Margareta Gelin

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

Lennart Nilssons vackraste naturfoton visas på  
Naturhistoriska
På Naturhistoriska riksmuseet visas en retrospektiv utställning med 
några av Lennart Nilssons vackraste naturfotografier från 1959 till 
2007. Utställningen heter ”Naturfotografen Lennart Nilsson” och är 
en del av Naturvårdsverkets utmärkelse ”Årets naturfotograf”, som 
han utsågs till 2007. Lennart Nilsson är Sveriges internationellt mest 
berömda och prisbelönta fotograf. Utställningen visas i Vegasalen 
fram till den 30 augusti 2009. t

60 sorters kakor i slottsmiljö
I år firar Taxinge slott, även kallat kakslottet, 50 år. Slottet ligger i 
Nykvarn, knappt 6 mil söder om Stockholms city. I slottscafét lovar 
man att det alltid finns minst 60 sorters kakor att välja mellan. En 
lagom kort utflykt en solig sommardag. Öppet maj–augusti alla dagar 
mellan 11–18. Om du kör från Stockholm: kör mot Södertälje, vidare 
E20 mot Göteborg, 10 km efter Södertälje, sväng av vid avfart 140 
mot Taxinge Slott, följ skyltar. t

Honungsbi. Foto: Lennart Nilsson

 Hennes engagemang i 
sociala frågor visade sig särskilt 
under första världskriget, då 
hon engagerade sig i de fattiga 
barnen i Wien, där många 
var på gränsen till svält. Hon 
kontaktade  biskopsfruar och 
landshövdingskor i hela landet, 
som fick förfrågan om hur många 
barn de skulle kunna tänka sig 
att placera ut i sina stift och 
områden. På så sätt ordnade 
Alma, med hjälp av sina syskon, 
plats för flera tusen barn i de 
svenska hemmen.
 – Alma var ju fullkomligt 
orädd. Hon kunde gå upp till 
en generaldirektör och säga: 
”Nu, generaldirektörn, är det så 
att det är flera tusen barn som 
svälter i Wien. De behöver fyra 
miljoner, jag har räknat ut att 
generaldirektörn kan ge 50 000 
kronor.” Hon formulerade det 
inte ens som en fråga, men det 
var så hon fick in pengar, säger 
Gösta. Hon brukade säga att hon 
var världens största tiggerska.
 – Alma hade så bra självkänsla, 
berättar Gunilla, jag skulle aldrig 
själv våga göra allt som hon gjort.

En vådligt stilig människa
– Alma hade stor humor, hon 
kunde fnittra, riktigt kikna av 
skratt. Hon var en varm och glad 
person, berättar Margareta.
 – Hon brukade kalla personer 
hon beundrade för en VSM, en 
vådligt stilig människa, det ordet 
brukar vi också använda oss av 
än idag.
 Och var fallet tvärtom, ja, då 
kallades de för urlorpa.
 Alma arbetade ofta på nätt-
erna, liksom Sven.
 – Om man kom in till Alma 
för tidigt, och det var före tolv, 
berättar Gerd, så låg hon kvar i 
sängen. Då hade hon sitt långa 
hår utsläppt och en telefon 
bredvid sig. Sedan var det papper 
i hela sängen. Det var därifrån 
hon jobbade. ”Allt jag gör, det 
gör jag i sängen” brukade hon 
säga.
 Ett av Almas fritidsintressen 
var att samla på småsaker.  Dessa 
förvarade hon i ett särskilt skåp. 
Det var bara saker hon fått, aldrig 
saker hon köpt. Småsakerna fick 
hon ofta på de olika resorna hon 
gjorde tillsammans med Sven. 

Bland annat innehöll skåpet 
ett riskorn med hela Fader vår 
inristat i och en solfjäder, tillika 
middagsmeny, med autografer 
från en middag i London med 
bland annat greve Wrangel, 
kronpris Gustaf VI Adolf, 
Lord Kitchener av Karthum, 
Sir Robert Baden-Powell och 
Younghusband.

I Almas minne
När Alma blev äldre, började 
minnet att falna. På den tiden 
kallades det för åderförkalkning, 
men med moderna ord så 
drabbades hon av demens-
sjukdom. Hon fick svårare 
och svårare att hitta. 1950 
avgick hon från styrelsen 
i Blomsterfonden, då hon 
kände av sin alltmer sviktande 
hälsa. När hon somnade in 
1958, var byggnationen av 
Blomsterfondens nya anläggning 
Liseberg i Älvsjö i full fart.
 Genom åren har Almas 
engagemang i sociala frågor 
hjälpt tusentals människor, 
framförallt äldre som genom 
Blomsterfonden fått hem 

...fortsättning från sidan 7

och vård och undkommit 
ensamhet och otrygghet på 
ålderns höst. Som Alma själv 
skrev i sin biografi”I minnets 
Blomstergårdar”: ”om man 
genom att offra en blomma 
kan locka fram ett vackert 
uttryck i ett bittert och oroligt 
gammalt ansikte, så har man 
därmed sannerligen bidragit till 
skönheten i världen”.

Du tänker väl på 
Blomsterfonden?
Blomsterfondens syfte är lika 
aktuellt idag som det var 1921, 
en stor del av vår verksamhet 
finansieras av gåvor och 
donationer. Glöm inte att tänka 
på Blomsterfonden vid högtider 
och begravningar. Istället för en 
blomma…
 För att beställa en minnes- 
eller högtidshyllning, kontakta 
Päivi Mäkinen på telefon 
08-555 94 517 eller via e-post 
paivi.makinen
@blomsterfonden.se.

Vi vill gärna 
ta del av 
dina idèer!
Vi vet att Blomsterfolket är ett 

kreativt folk. Många av våra 

medlemmar och boende sitter 

på bra idèer och berättelser 

som skulle göra vår tidning än 

mer intressant och under

hållande att läsa. Är du en 

sådan person, skriv till oss på 

alma@blomsterfonden.se eller 

skicka ett vanligt brev och 

berätta. Adressen hittar du i 

tidningen. Vi väntar med 

spänning på ditt bidrag.Herr Blom
Ingvar Persson

t

Opera! En handbok får dig att älska (och förstå) opera. De kunniga 
och entusiastiska författarna leder läsaren genom sjutton av 
operahistoriens största verk av bland andra Monteverdi, Wagner, 
Kurt Weill, Benjamin Britten och John Adams. Några av de verk 
som presenteras är Orfeus, Den rasande Roland, Don Juan, Nibelungens 
ring, Carmen, Tosca, Salome, Wozzek, Staden Mahagonnys uppgång och 
fall samt Nixon i Kina. 

 Våld, Kärlek, Sex och Politik! Varje berättelse inleds med ett 
historiskt kapitel som introducerar styckets musikaliska bakgrund 
samt kompositören och hans värld. 
 Opera! En handbok innehåller ett tjugotal fotografier i svartvitt, en 
fyllig ordlista samt en litteratur-, cd- och dvdlista med de bästa tipsen 
till de stora inspelningarna. 

 Författarna Nina Krohn och Per Olav Reinton är operaälskare, 
musikjournalister och programledare vid norska NRK. 

Nu finns boken för dig som vill veta mer om opera.  
Var med och tävla om ett eget exemplar!

Alma lottar ut ett antal böcker bland Blomsterfolket.

Allt du behöver göra är att svara på följande fråga: Är Tosca en 
opera av Puccini, Verdi eller Wagner? Skicka in rätt svar samt ditt 
namn och adress senast 5 juli till alma@blomsterfonden.se eller 
per post till Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm 
så är du kanske snart en lycklig ägare av denna trevliga operabok. 
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3  5    8 7 2 

    3  1 6  

   7 2 4   9 

5 6  2   4  3 

8 3  1  9 5 2  

9  7      8 

4 9  3      

  2 5  6 9   

1    7 8    

3 4 5 6 9 1 8 7 2 

2 7 9 8 3 5 1 6 4 

6 1 8 7 2 4 3 5 9 

5 6 1 2 8 7 4 9 3 

8 3 4 1 6 9 5 2 7 

9 2 7 4 5 3 6 1 8 

4 9 6 3 1 2 7 8 5 

7 8 2 5 4 6 9 3 1 

1 5 3 9 7 8 2 4 6 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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      8  7 

   2   3  1 
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9 7 8 4 6 1 2 5 3 

5 6 3 7 2 8 9 1 4 

1 2 4 5 9 3 8 6 7 

7 4 6 2 5 9 3 8 1 

8 5 9 1 3 6 4 7 2 

2 3 1 8 7 4 6 9 5 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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Lösning på korsordet i Alma nr 25
Här är lösningen på korsordet i Alma nr 25. Följande fyra har vunnit 
lotter à 100 kr,  Barbro Skansfelt, Stockholm, Hans Runqvist, Djursholm, 
Ester Brodo, Värmdö och Lisbeth Wilstorp, Stockholm. Grattis!

Korsordstävling nr 26
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 26 ska vara oss tillhanda senast 
den 31 juli 2009. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.

Vinnare utav LCHF-kokbok:
Eeva Räsänen, Södertälje • Elsie Stener, Stockholm •Jill Wernström, 
Stockholm • Ulla Spjuth, Stockholm •Ernst Mannheimer, Stockholm

Vinnare av Kjerstin Dellerts tränings-DVD
1:a pris – Kerstin Nilsson, Stockholm

Träningstips: Tänk på rumpan: Ligg på ryggen och knip ihop stjärten 100 ggr 
varje kväll till sovdags. Hela kroppen: Härliga promenader. Rak i ryggen och 
långa härliga steg med leende på läpparna. Skippa hissen – gå i trappor. 
Ut och dansa – bjud upp om ingen vågar ta steget till Dig.

  2 1      

4  5  9 6 7  3 

7   8  4  9 6 

 3 7 4   6 2  

2    3    1 

 9 8 6 2 5   4 

 2     4   

  1 7 4 2   8 

6   3  9 1 5  

9 6 2 1 7 3 8 4 5 

4 8 5 2 9 6 7 1 3 

7 1 3 8 5 4 2 9 6 

5 3 7 4 1 8 6 2 9 

2 4 6 9 3 7 5 8 1 

1 9 8 6 2 5 3 7 4 

8 2 9 5 6 1 4 3 7 

3 5 1 7 4 2 9 6 8 

6 7 4 3 8 9 1 5 2 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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3 8 9 1 2 5 6 4 7 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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Lösningar på Sudoku i Alma nr 25
Lätt Medelsvår
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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.
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”Jag har kommit hem,
jag trivs mycket bra 
hos Blomsterfonden.”

Namn: Johann Neumann

Bor:  Blomsterfonden 
 på Ringvägen

Yrke:  Skådespelare. 
 Undervisar även i  
 Buddhism

Intressen: Buddhism

Johann Neumann är väl känd 
för många av hyresgästerna 
på Ringvägen, här är han 
en av grannarna. Men 
för många andra blir han 
igenkänd för sin långvariga 
medverkan i reklamfilmerna 
för värktabletten Ipren. 
Till vardags bor han hos 
Blomsterfonden.

Att komma in i Johanns lägenhet 
är som att träda in i en annan 
värld. En blandning av en mild 
doft av rökelse, buddhistiska 
artefakter och inredning med 
känsla av orienten. Johann bjuder 
på indiskt tee och hembakad 
mjuk pepparkaka. 
 – Jag har kommit hem, jag 
trivs hos Blomsterfonden, säger  
Johann. Det är mycket praktiskt 
när man blir äldre. Det är det  
bästa äldreboendet. Jag känner  
också stolthet över att Sven 
Hedins syster startade föreningen.
 Johann njuter av Ringvägens 
närhet till vattnet, där han pro-
menerar varje morgon då han är 
i Sverige. 
 – Jag reser bort varje vinter, på 
så sätt blir inte vintrarna så  

långa. Jag ser fram emot ljuset.  
Jag känner mig som en världs-
med borgare, berättar Johann 
som reser mycket, främst i Asien. 
Bland annat till Indien och Nepal 
där han varit flertalet gånger. 

Karriären startade på 
Dramaten
Johann Neumann, född 1949, 
kommer ursprungligen från 
Österrike och kom till Sverige 
1969. Då började han som 
skådespelare på Dramaten. Där 
har han bland annat medverkat 
i uppsättningar av Kasimir och 
Karoline, Kastrater och Carl XII. 
Via sin skådespelarkarriär har 
han mött många stora person-
ligheter, särskilt minns Johann 
den första kvinnliga regissören 
på Dramaten, Mimi Pollak, och 
Ekman-familjen som han därtill 
umgås med. 
 Johann har vid sidan om sin 
roll i reklamfilmerna för Ipren, 
även medverkat i flera spelfilmer. 
Bland annat Jönssonligan på 
Mallorca, Korpens skugga med 
mera. Under våren har han spelat 
in en ny spelfilm uppe i Kiruna 
– Between Fire and Ice. Han 

avslöjar också att det finns en ny 
Ipren-film på gång, som spelas in. 

Buddhismens inflytande
Johann är sedan många år till baka 
mycket engagerad i buddhismen. 
Genom sitt intresse för religionen 
träffade han syster Amita, en 
buddhistisk nunna som bodde 
på söder. Syster Amita blev 
nunna 1952 i Nepal. Hon gjorde 
ett mycket starkt intryck på 
Johann och skötte den svenska 
föreningen Buddhismens vänner, 
en av de två äldsta föreningarna 
i Sverige. Här var hon lärare och 
undervisade. Johann gick i lära 
hos Syster Amita i många år. 
 När syster Amita gick bort år  
2000 tog Johann över föreningen, 
där han i sin tur undervisar 
privatelever i Tibetansk 
buddhism. Han håller även 
föreläsningar på skolor. 

Viktigt att växa inåt
– Det är väldigt viktigt med 
sinnesträning, så att inte en 
sorgsen tanke får något fast 
grepp om dig. Man kan jämföra 
tankarna med moln. Du kan inte 
hindra hur molnen rör sig på 

himlen, men du kan hindra hur 
det påverkar ditt medvetande. 
Genom att träna medvetenhet, 
lär du dig att observera tanken. 
Liksom med molnen, eller en 
mor som iakttar barn som leker,  
ingriper man bara när man 
måste. 
 Johann berättar att meditation 
lugnar sinnet, man får ett lugn, 
både psykiskt och fysiskt. 
 – Innan jag började praktisera 
buddhism hade jag enorma 
komplex för min litenhet. Nu 
har jag vuxit inåt, inte utåt. Jag är 
samma person, men jag drabbas 
inte längre av ångest för mitt 
komplex. 
 För Johann handlar det om 
klarsyn – Buddha var en vanlig 
människa som blev upplyst. Han 
menar att det är viktigt att inse 
att alla har Buddha i sig, att alla 
kan bli upplysta. Johann liknar 
det vid fröet som redan har 
blomman i sig. 
 – Man måste försöka kultivera 
sig och vara uppmärksam. Det 
handlar om att tänka på rätt sätt. 

– Johann Neumann om Blomsterfonden,  
sitt skådespeleri och buddhismen.

Johann Neumanns hem skänker 
besökaren en orientalisk känsla.



14  Blomsterfonden

Svalnäs gästhem  
– ett annorlunda äldreboende

– Jag trivs jättebra på gäst hem-
met och personalen är mycket 
trevlig, säger Grethe Mitchell. 
Jag har min MS, så ibland 
behöver jag mycket hjälp, då 
är det bra att de finns nära till 
hands. Det fungerar bra!
 Grethe Mitchell är 79 år och 
har bott på Svalnäs Gästhem de 
senaste två åren. 

Grethe flyttade till Gästhemmet 
från Spanien, där hon hörde talas 
om Svalnäs för första gången.  
 – Jag kände mig lite ensam när 
jag först flyttade in, jag hade ju 
kvar de flesta av mina vänner i 
Spanien. Men jag är ganska ivrig 
att spela bridge, så då gick jag 
med i bridgeklubben här. Där 
fick jag goda vänner och vi har 
fortsatt att spela bridge sedan 
dess.
 Lägenheten har badrum, kök 
och sovrum, precis som en vanlig 
lägenhet. Det som skiljer sig är 
att de är utrustade med larm. Här 

kan Grethe njuta av Svalnäs med 
omgivning.
 – Jag kan sitta på min uteplats, 
det är trevligt. Naturen är så fin 
och vacker, säger Grethe. 
 På Svalnäs Gästhem bor alla i  
egna lägenheter. Det är en sär-
skild del av Svalnäs äldreboende, 
skilt från sjukhemmet. 
Hit behöver man inget bistånds- 

beslut från kommunen för att 
flytta in. Istället finns möjlighet 
för alla som vill att ställa sig i den 
separata gästhemskön. Som i alla 
Blomsterfondens boendeformer 
kan man tidigast flytta in då man 
fyllt 60 år. 
 – De som bor på gästhemmet 
flyttar in av olika skäl. Vissa 
flyttar in för att man börjar 
bli lite till åren och känner sig 
otrygg hemma. Då vill man 
kunna bo i en egen lägenhet 
med larmfunktion kopplad till 
personalen, berättar Kerstin 
Lundin, verksamhetschef.

Ett privat omvårdnads
alternativ
Gästhemmet är ett privat boende 
där hyresgästen själv betalar för 
vårdinsatser och service enligt 
olika insatsnivåer. Det innebär 
att vårdnivåerna hela tiden mot-
svarar den hjälp den boende är 
i behov av. Här tillämpar man 
även kvarboendeprincipen, det 
vill säga att alla som flyttar in  
har möjlighet att bo kvar till 
livets slut.
 – Detta är ett alternativ till  
våra biståndsbedömda sjuk-
hemsplatser här på Svalnäs. Som 
boende har man tillgång till alla 
de faciliteter som Svalnäs kan 
erbjuda, säger Kerstin Lundin.  
Svalnäs äldreboende ligger 
vid Näsbyviken i Djursholm, 
omgivet av natur, grönska och 
långa promenadstråk. Närheten 
till vattnet och Djursholms 
golfklubb brukar särskilt upp-
skattas. I huset finns Svalnäs 

restaurang (som belönats med 
en guldko, se sida 4) samt fest- 
och konferenslokaler. De stora 
salongerna går att låna för att 
anordna fester med möjlighet till 
catering från restaurangen. 
 Precis utanför gästhemmet 
ligger en busshållplats. Bussarna 
går till Danderyds sjukhus och 
till Mörby centrum och tar cirka 
20 minuter. I Mörby centrum 
finns apotek, systembolag och 
diverse butiker. Här finns även 
anslutning till tunnelbana.
 För mer information om 
gästhemmet, gå in på vår hem-
sida: www.blomsterfonden.se 
och klicka på ”vård och omsorg”.

Har du frågor och funderingar? 
Kontakta Kerstin Lundin, 
verksamhetschef på Svalnäs 
äldreboende, 08-555 94 560 eller
Mona Forslöf, avdelningschef, 
08-555 94 562.

Grethe Mitchell känner sig trygg i sitt boende.

Svalnäs gästhem erbjuder ett ombonat boende.

Gåvor
Din gåva till Blomsterfonden omsätts i bra 
boende och vård för äldre.
 Blomsterfonden har plusgiro 90 25 30-5, eller 
bankgiro 902-5305. För personlig kontakt, ring 
Lovisa Sandberg på telefon 08-555 94 518.
lovisa.sandberg@blomsterfonden.se.

Testamenten
Ett testamente kan omfatta kontanter likväl 
som värdeföremål, aktier och fastigheter m m.
 Om du vill testamentera till Blomsterfonden, 
kontakta Christel Jansson på telefon 
08-555 94 525. 
christel.jansson@blomsterfonden.se.

Månadsgivare
Som månadsgivare bidrar du kontinuerligt till att 
utveckla Blomsterfondens verksamhet till att bli 
bättre och bättre.
 Om du vill bli månadsgivare, kontakta Lovisa 
Sandberg på telefon 08-555 94 518.  
lovisa.sandberg@blomsterfonden.se.

Minneshyllning
Hylla minnet av en avliden vän eller släkting. 
 De närstående får en vacker hälsning och 
Blomsterfonden ett viktigt stöd i sitt arbete.
 Om du vill ge en minneshyllning kontaktar 
du Päivi Mäkinen på telefon 08-555 94 517. 
paivi.makinen@blomsterfonden.se.

Högtidshyllning
Uppvakta nära och kära med en personlig hälsning 
som skickas till jubilaren. Om du vill ge någon en 
högtidshyllning kontaktar du Päivi Mäkinen på 
telefon 08-555 94 517.  
paivi.makinen@blomsterfonden.se.

Aktiegåva
Ägare av börsnoterade aktier kan skattefritt skänka 
utdelningen från sina aktier till Blomsterfonden. 
Normal beskattning på utdelning är 40%.
 Om du vill ge Blomsterfonden en aktiegåva, skriv 
ut en blankett från hemsidan eller kontakta Christel 
Jansson på telefon 08-555 94 525. 
christel.jansson@blomsterfonden.se.

Hjälp Blomsterfonden att 
ge en tryggare och trevligare 
framtid åt våra äldre

Det finns många sätt att hjälpa Blomsterfonden
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Efter ett antal år som kock på olika gourmet-
restauranger i Göteborg flyttade han för några år 
sedan hem till Åland med familjen. Nu driver han 
öns äldsta krog, ÅSS Paviljongen i Mariehamn.
 Läget kan inte vara vackrare. Restaurangen 
som ritades av den åländske arkitekten Lars Sonk 
1897 ligger i västra hamnen sida vid sida med 
museifartyget ”Pommern”. Ett landmärke alla 
ålandsresenärer känner väl till.
 För Micke, som han kallas i sin hemstad, var det 
en dröm som gick i uppfyllelse när han fick ta över 
och driva ÅSS Paviljongen.
 – När vi bestämde oss för att flytta hem från 
Göteborg var det detta jag drömde om, berättar 
han och sveper med handen över det nya moderna 
öppna restaurangköket. Själva restaurangdelen 
är varsamt renoverad i sin ursprungliga färgskala 
och de nordiskt ljusa ekborden är dukade med 
linneservetter och Iittalaglas.

Lika delar mat, kärlek och omtanke är 
själva meningen med livet

– Maten är tillsammans med kärlek och omtanke 
de viktigaste beståndsdelarna i livet. Bra mat är 
förutsättningen för ett gott liv från de allra första 
stapplande små stegen till de sista vi tar på vår 
korta vandring här på jorden.
 – Jag blir väldigt upprörd när jag allt oftare 
läser i tidningar om hur dålig maten är som 
serveras våra äldre i samhället. Det är en skam, 
det är ju de som byggt upp vår välfärd. Och mat 
behöver inte vara dyr bara för att den är gjord 
på riktiga råvaror utan en massa tillsatser.  
 Med bra planering och god vilja ska alla 
kunna njuta av maten. Oberoende av hur 
gammal man är.
 
Det är alltid det enkla som vinner i 
längden

Det finns, enligt Michael, två sätt att arbeta med 
mat. Antingen experimenterar man med olika 
nya smakkombinationer eller så satsar man på 
det gamla klassiska köket enligt arvet från Thore 
Wretman.
  – Jag gillar det enkla, berättar Michael, det 
gäller att renodla och lyfta smakerna till nya 
kulinariska höjder. Här på krogen serverar vi gärna 
stekt abborre eller gravad strömming, god mat som 
gästerna gillar och känner igen. Jag vill vara stabil 
och säker och inte trixa med en massa konstiga 
smakbrytningar.
 – Stora delar av mitt kunnande har jag fått 
från mina föräldrar som båda arbetar med mat, 
förklarar Michael, men också från de åtta åren 
jag jobbade på några av Göteborgs mest kända 
gourmetkrogar. Där byggde jag mitt tänk runt 
rena råvaror och det klassiska köket med vällagad 
husmanskost.

Allting bygger på bra råvaror, det mesta 
kommer från Åland

Idag är segelpaviljonen vida känd för sin goda mat 
och gästerna strömmar till för att äta både lunch 
och middag.
  – Men det här är ingen guldkrog, säger 
Michael, alla människor är välkomna och ingen 
ska behöva skämmas för att ta in husets vin till 
middagen. Sånt är bara larvigt.
  – Vi har en tydlig matfilosofi; säsongens 
råvaror, de flesta uppdragna ur åländska vatten 
eller plockade i närliggande skogar eller trädgårdar. 
Gös, sik och gädda är ständigt återkommande på 
middagsborden.
  Just idag är det strömming och abborre på 
menyn.

Ingenting går upp mot mammas mat

På frågan vilken maträtt han själv tycker bäst om 
svarar Michael att inget går upp mot mammas 
gröna ärtsoppa, kokad på torra blötlagda ärtor, 
rimmat och rökt fläsklägg och lite mejram. 
 – Och ett glas kall mjölk till det så är det bara 
toppen.

Michael Björklund, TV-kocken från Åland bjuder 
blomsterfolket på sina bästa midsommarrecept

Vintern städades ut på  
Liseberg
I Liseberg har man som tradition att städa ut 
vintern. Så i slutet av april samlades hyres
gästerna på initiativ av intresseföreningen för 
att städa och grilla korv. Dagen var mulen, men 
uppslutningen blev ändå god. Bland annat 
krattade man rent runt boulebanan, tvättade 
utemöblerna i grillhagen och klippte grenar på 
träd som blivit alltför omfattande. För hyres
gästerna i Liseberg är vårstädningen inte bara 
en städdag utan också ett tillfälle att träffa 
grannar och umgås.

Snittar och champagne
när festlokalen invigdes 
på Liseberg
I förra numret av Alma skrev vi om den nya 
festlokalen på Liseberg. Den 17 mars invigdes 
lokalen med snittar och champagne. Bertil 
Ekvall, fastighetschef och Christel Haglund, chef 
för sociala verksamheten, klippte band samt 
utlyste en skål. Därefter serverades kaffe och 
kaka.

Basar med solsken på  
Röda bergen
Den 25 april blev en vacker vårdag med sommar
värme. Basaren på Röda bergen lockade många 
besökare som gjorde basarfynd och drack kaffe. 
Dagen till ära tillät vädret att man kunde sitta i 
den vackra trädgården för att inta sin fika. 

På alla Blomsterfondens basarer engagerar sig 
hyresgästerna som basarvärdar och försäljare. 
Basarerna blir sociala tillställningar för hyres
gästerna likväl som inkomsterna går till ett 
bra syfte.

Carl-Gustaf Ekberg  
ställde ut sina skulpturer 
på Svalnäs

Bingo – en uppskattad aktivitet på Ringvägen
På onsdagar är det bingo, i salongen, för hyresgästerna på Ringvägen. När vi var på besök var det 
trevlig stämning och många glada tillrop när någon fick bingo. I pausen var det dags för fika och 
tid till att umgås.

CarlGustaf Ekberg är 
hyresgäst på Svalnäs 
och konstnär. Den 17 
februari ställde han ut 
sina alster, skulpturer 
och bronsporträtt, i stora 
salongen på Svalnäs. 
Stämningen var på topp 
med mycket glädje och 
skratt medan det bjöds på 
champagne och cider. 
CarlGustaf berättade om 
sitt liv som skulptör och 
visade hur det går till att 
skapa en skulptur. Det 
visade sig även att Carl
Gustaf Ekberg har 
en musikalisk ådra, då 
han bland annat fram
förde en egen kompo
nerad bröllopsmarsch 
på pianot.

KPs jubileumsfond 
främjar forskning inom 
äldreomsorgen

Du som arbetar med äldre människor eller forskar kring 
åldrande och äldres levnadsbetingelser har möjlighet 
att söka medel ur Stiftelsen KPs jubileumsfond. 
Läs mer på www.kp.se/jubileumsfonden

Du som arbetar med äldre människor eller forskar kring 
åldrande och äldres levnadsbetingelser har möjlighet att 
söka medel ur Stiftelsen KPs jubileumsfond.
Läs mer på www.kp.se/jubileumsfonden

KPs jubileumsfond främjar 
forskning inom äldreomsorgen

Från vänster: Eva Berglund, hyresgäst, Olle Karlsson, medlem, 
Bettan Magnell, medlem och Vera Magnell, hyresgäst.

Michael Björklund är TVkocken som blivit årets kock i både Sverige och Finland och dessutom 
kommit på delad femteplats i matlagningsVM, Bocuse D’or. Många känner igen honom från 
populära matlagningsprogram i både svensk och finländsk TV.

Midsommarströmming Skagen
Recept för 6 personer
• 300 g dragen strömming • 3/4 dl ättika • 
2 ½  dl vatten • 1/2 msk salt • 2 msk socker • 1 dl 
majonnäs • 1 dl creme fraiche • löjrom • kräftstjärtar 
• räkstjärtar • kokta ägg • salt • peppar
 Blanda ättika, vatten, salt och socker tills allt 
löst sig. Låt strömmingen vila i lagen tills den 
är klar, ca ett dygn. Låt strömmingen rinna av 
ordentligt och blanda den med majonnäs och 
creme fraiche. Smaka av med salt och peppar. 
Garnera strömming skagen med löjrom, 
kräftstjärtar och kokt ägg.

Smörstekta abborrfiléer
Recept för 4 personer
Smörstekta abborrfiléer med brännvins- och 
kräftsås samt gräslökssmaksatt potatiskompott
800 g abborre • smör • salt • peppar
 Vik abborrfiléerna på mitten och stek dem i 
smör. Glöm inte att salta och peppra.
Brännvins- och kräftsås
3 dl vitt vin • 1 dl hackad gul lök • 1 tsk dillfrön 
• 1 msk kummin • 4 dl kräftbuljong • 1 dl grädde 
• 100 g smör • ca 2 msk Akvavit • salt  • nymalen 
svartpeppar
 Låt det vita vinet koka ihop med lök, kummin 
och dillfrön tills ca 1 dl återstår. Häll på kräft-
buljongen och låt allt reducera tills hälften återstår. 
Tillsätt då grädden och smör, smaka av såsen med 
akvavit, salt och peppar. Skumma upp såsen med 
en stavmixer och servera med abborrfiléerna.
Gräslökssmaksatt potatiskompott
• 500 g kokt tärnad potatis • 1,5 dl grädde
• 2 dl mjölk • 1 msk skuren gräslök • 1 msk skuren 
persilja • salt • nymalen svartpeppar
 Koka upp potatisen snabbt i mjölken och 
grädden. Smaka av kompotten med salt och 
peppar. Tillsätt sist skuren gräslök och skuren 
persilja i kompotten. 

Glace au four
Recept för 4 personer
 Glace au four betyder ”glass i ugn” men kallas 
även ”stekt glass” på svenska. På engelska heter den 
”baked Alaska” och i Frankrike kallas den också 
”Omelette Norvegienne”.
• Sockerkaksbotten • vaniljglass • halvfrusna hallon • 
3 äggvitor • 1/2 dl socker • flagnad mandel
 Vispa äggvitorna till hårt skum och vänd 
sedan försiktigt ned sockret. Stansa ut portions-
bitar ur sockerkaksbotten med en pepparkaks-
form eller skär med kniv. Lägg sockerkaksbitarna 
på en ugnsplåt eller en ugnsfast form. Fördela 
glassen i skivor ovanpå bottnarna. Toppa med 
hallonen. Täck sedan glassen noggrant med 
marängsmeten. Se till att marängen täcker 
ordentligt utan hål, annars skyddas glassen inte 
från värmen. Sätt in plåten i mitten av ugnen på 
275° och låt marängen få en gyllenbrun färg. Det 
tar inte mer än ca 3–5 minuter och man bör passa 
marängen noggrant. Garnera med lite flagad 
mandel på toppen.
 Receptet kan också varieras om man sätter 
citron i marängen, byter ut vaniljglassen mot 
någon annan smak på glass eller mot sorbet, man 
kan också lägga t.ex. Daim under marängtäcket. 
På julen kan man använda mjuk pepparkaka 
istället för sockerkaka och kanske droppa lite 
glögg över den.

Vårstädning på Liseberg Fastighetschefen Bertil Ekvall och chefen för den sociala verk
samheten Christel Haglund inviger festlokalen på Liseberg

Midsommar-

recept
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PERSONNYTT

Lena Brunzell, ny värdinna på Körsbärsvägen
Från och med maj kommer Lena Brunzell att 
byta anläggning och bli värdinna för Körsbärs-
vägen som tidigare delat värdinna med Röda 
bergen. Hon kommer även att verka som resurs 
för de andra värdinnorna. 
 –  Lena kommer bland annat starta fler 
aktiviteter för hyresgästerna på Körsbärsvägen. 
Eftersom det är en liten anläggning kommer 
hon också att vara mobil då de andra värdin-
norna behöver hjälp, säger Christel Haglund, 
chef för den sociala verksamheten.
 Lena Brunzell började arbeta som vårdlots på 
Svalnäs 2007 och flyttade sedan till Liseberg för 
att arbeta som värdinna på Liseberg tillsammans 
med Stina Kujala.

Lösningar till Sudokun på sidan 11

ALMA

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster
fondens medlemstidning. Alma 
ges ut 4 gånger per år och skickas 
gratis till alla medlemmar. 
Redaktionen tar gärna emot 
material men för behåller sig 
rätten att redigera i insänt material 
samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare 
Christel Jansson

Redaktion: 
Lovisa Sandberg, chefredaktör 
Trigon reklambyrå AB, produktion 
och form

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm 
Besöksadress: Svalnäs Allé 4B,  
182 67 Djursholm 
Telefon: 08555 94 500 (växel) 
Fax: 08555 94 556 
E-post: Alma@blomsterfonden.se 
(om medlemstidningen) 
Hemsida:  www.blomsterfonden.se 
Tryckeri: Åtta.45 Tryckeri AB 
Annonser: Trigon Reklambyrå AB, 
0832 53 80

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell 
förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi 
erbjuder hyresrätter åt äldre, med 
en omfattande social verksamhet 
som stöd. Vi är även aktiva som 
vårdgivare inom äldreomsorgen.  
I januari fanns det 17 181 
medlemmar i Blomsterfonden.

Styrelseordförande 
Lena Gutberg

VD 
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro 
Plusgiro 90 25 305, bankgiro  
902 5305. Blomsterfonden samlar 
in gåvor till hem och vård åt äldre. 

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

Ny personalchef
Hanine Carlberg började i maj som 
personalchef efter en tids föräldraledighet. 
Hanine Carlberg efterträdde då Inger 
Carlson, tidigare personalchef, som gått i 
deltidspension och nu har ett annat uppdrag 
som assistent åt VD och ledning. Hanine har 
arbetat i Blomsterfonden sedan 2002 och 
är kommunikationsvetare med inriktning 
mot organisationskommunikation. Hon har 
påbyggnadsutbildning i arbetsrätt, ledarskap 
och andra Human Resources-relaterade fält.
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Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
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LÄTT MEDELSVÅR

Föreningsstämman samlade närmare 200 personer
Nästan tvåhundra intresserade och för-
väntansfulla personer bänkade sig till 
Blomsterfondens föreningsstämma den 
28 maj i Näringslivets Hus på Östermalm 
i Stockholm.

Blomsterfondens ordförande Lena Gutberg 
hälsade medlemmarna välkomna och beskrev 
Blomsterfonden som något stort, starkt och 
härligt på en gång; över 300 kompetenta 
medarbetare som alla samverkar till att 
grundaren Alma Hedins idéer om ett bättre 
boende för äldre och behövande blir verklighet.  
 Hon betonade även vikten av att Blomster-
fonden har ett 90-konto och medlemskap i 
FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 
Detta gör att verksamheten kontrolleras av SFI, 
Stiftelsen för insamlingskontroll, och att kraven 
på transparens är höga.

Sten Nordin, en säker ordförande
Lena Gutberg presenterade även styrelsen och 
stämmans föreslagne ordförande för dagen Sten 
Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad. 
 Sten Nordin tackade och underströk det 
goda samarbetet som råder mellan Stockholms 
stad och Blomsterfonden. Ett samarbete som 
startade redan på Almas tid när staden skänkte 
tomten till den första Blomstergården till 
Blomsterfonden. Sten Nordin såg fram emot 
ett långt och framgångsrikt samarbete även i 
framtiden. Allt för en bättre boende och ett bra 
liv för våra äldre i samhället.

Många stipendier delades ut
Före själva stämman delades stipendier ur 
Sven Erik Petersons Kompetensfond ut. På 
scenen ropades i rask takt följande stipendiater 
upp: Mariann Eriksson, sjukgymnast, kurs i 
systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildning 
i ergonomi och patientförflyttningar. Catalina 
Javarosi, undersköterska, utbildning till 
taktilterapeut. Marja Rantanen, arbetsterapeut, 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Marita Jansson, 
undersköterska, specialisering i demensvård. 
Marlen Wedin, värdinna, juridisk översiktskurs.

Camilla Korkeasalo, Liseberg, som varit 
anställd 25 år i Blomsterfonden, uppvaktades 
av styrelsens ordförande Lena Gutberg med 
blommor och ett vackert smycke.

Bra resultat trots finanskrisen
Verkställande direktören Ulf Thörnevik tog över 
ordet och presenterade verksamheten och dess 
bärande idé med den röda tråden som löper 
obruten genom Blomsterfondens seniorboende, 

trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.
 Ulf konstaterade att resultatet för 2008, trots 
finanskris och nedskrivning av aktieportföljen, 
blev mycket bra. En viss eftersläpning har man 
dock känt av under 2009.
 Många bra saker hände under fjolåret; 
renoveringen av hus C i Liseberg, det nya 
gruppboendet Sennebyhemmet invigdes på 
Svalnäs, hemtjänstverksamhet startades på Röda 
bergen, Ringvägen och Liseberg och förslag till 
nya stadgar har arbetats fram.
 VD konstaterade också att framtiden står för 
stora utmaningar och att det är viktigt att visa 
att Blomsterfonden är den bästa vårdgivaren.
 - Vi behöver också investera i våra fastigheter 
och avyttra de fastigheter som inte är lämpliga 
för vår verksamhet, avslutade Ulf Thörnevik.

Tre viktiga frågor diskuterades
För övrigt handlade föreningsstämman om 
framför allt tre saker: en tvistig fordran under 
not 9 i årsredovisningen, könsfördelningen 
i Blomsterfondens styrelse samt huruvida 
förslaget till nya stadgar kunde godkännas 
och därmed bli föremål för beslut på den 
extra föreninsstämma som planeras.
 Ordförande Lena Gutberg redogjorde för 
problematiken kring frågan om den tvistiga 
fordran på närstående part som utmynnat i en 
tvist mellan före detta styrelseordförande 
Karl Erik Åman och Blomsterfonden. 
 Frågan avser en fordran avseende 110 tkr 
på Åman som denne bestrider. Åman som var 
närvarande vid stämman bereddes tillfälle att 
föredra sina åsikter om tvisten som föreligger. 
Styrelsen kommer att behandla frågan vidare.
 När förslag till nya styrelsemedlemmar 
togs upp gick diskussionens vågor höga. En 
stämmodeltagare, Lena Berg, ifrågasatte det  
kloka i att samtliga föreslagna nya styrelsemed-
lemmar är män. - Med tanke på hur könsfördel-
ningen ser ut bland medlemmar och boende bör 
styrelseplatserna spegla verksamheten, ansåg 
Lena och föreslog att man skulle återremittera 
styrelsefrågan för att hitta ny kandidater.
 Många ansåg också att minst en styrelse-
medlem borde väljas från de egna leden bland 
de boende.
 Valet gick vidare till votering och röst-
räkning och stämman kunde efter det enas 
om de föreslagna kandidaterna. De nya 
styrelseledamöterna Lennart Francke och Carl-
Gustav Ståhlberg presenterade sig.
 Den tredje viktiga punkten handlade om 
förslaget till nya stadgar. Efter en ganska lång-
dragen debatt med många bra synpunkter 
kunde man även i det här fallet enas kring att 

detta steg var ett första mot målet att hitta nya 
stadgar som motsvarar samtiden och de krav på 
transparens som ställs av omvärlden. 
 Den viktigaste förändringen är införandet 
av en valberedning. De nya stadgarna föreslås 
fastställas på extra föreningsstämman den 25 
augusti. Därefter kan stadgearbetet fortsättas i 
dialog med medlemmarna.

David Fang, en ny Robert Wells?
Men stämman var inte bara allvar, det var 
lite fest och underhållning också. I pausen 
serverades kaffe och smörgås och deltagarna 
hade möjlighet till lite mingel med varandra och 
med personal på plats. 
 Efter detta underhöll David Fang, 12 år och 
tredjepristagare i Talang 2008, oss med skönt 
pianospel. Han framförde låtar av den egna 
favoriten Richard Clayderman och imponerade 
med sitt spel och sin inlevelse. David är en 
talang som vi med säkerhet kommer att se och 
höra mycket av i framtiden.
 Efter Davids framträdande vidtog en fråge-
stund med styrelse och ledning för de mest
uthålliga.
 Därefter avtackades de avgående styrelse-
medlemmarna  Lennart Ericson, Karl Erik 
Åman, Per Olof Jönsson och Anders Högqvist,  
med blommor för sitt långvariga och värdefulla 
arbete för Blomsterfonden. 

Protokollet från föreningsstämman
På föreningsstämman den 28 maj, 2009, 
efterfrågades protokollet för stämman. 
Protokollet kommer att läggas ut på Blomster-
fondens hemsida (www.blomsterfonden.se) 
för nedladdning. Det går också bra att ringa 
till Måniqua Lövegard på huvudkontoret och 
beställa detta (08-555 94 512). På grund av 
att protokollet i skrivande stund inte hunnit 
justerats kommer detta inte att hinna publiceras 
i tidningen. Detta är också ett led i vårt 
nuvarande miljöarbete.

Kallelse till extra årsstämma
Alla medlemmar i Föreningen Blomsterfonden 
hälsas välkomna till extra föreningsstämma den 
25 augusti, klockan 11.00.
 Lokal: Samlingssalen, Lisebergs äldreboende. 
Annebodavägen 23-25 (ingång till höger om 
restaurangen, följ sedan skyltar). 
 Ring och anmäl dig senast den 11 augusti 
till Måniqua Lövegard på telefonnummer: 
08-555 94 512 eller skicka ett mail till info@
blomsterfonden.se. Uppge ditt personnummer 
när du anmäler dig.
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Ulf Thörnevik
VD Blomsterfonden

– Jag ska fira med familj och goda 
vänner i Bagarmossen. Det är 
en tradition vi har. Vi äter och 
dricker gott och om det är fint 
väder spelar vi brännboll.

Hur kommer du 
fira midsommar?
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Per Adolfsson 
Hyresgäst Liseberg

– Det är en väderfråga. Är det 
bra, då stannar vi här, annars 
åker vi en sistaminuten till 
Mallorca. Hemma brukar vi fira 
med sill och nubbe. Men inte så 
mycket sill, istället brukar vi ha 
lite bufféaktigt med lax och bara 
tre sorters sill. För det är väl ingen 
människa som orkar äta mer än 
150 gram sill.

Tore Lannestedt
Hyresgäst Rödabergen

– Vi firar midsommar på vårt 
sommarställe i innerskärgården. 
Vi brukar flytta dit över som-
maren och hem igen i oktober. 
Vi äter den traditionella maten. 
Dansen är överspelad numera. Villa SvalnäsNaturligt nära

När du vill komma bort från kontoret, men inte allt för långt. När du vill andas lite frisk luft men ändå ha nära till city. 
När du inte vill sova över utan somna och vakna i din egen säng. När du vill kunna gå ner till bryggan och doppa 
tårna i sjön men inte ha fotmassage och manikyr. När du vill äta gott som på de kända restaurangerna men inte ha 
deras nota. När du vill ha god service men inte mer än du behöver. När du vill ha trivsamma och flexibla konferens-
lokaler med bra utrustning utan överdrifter. När du vill ha allting på en och samma faktura och slippa råka ut för 
andnöd när du ska attestera den. När du vill ha en lyckad fest eller konferens till rimlig kostnad.

För bokning av konferens lokaler, kontakta Susanne Stenman. 
Telefon: 08-555 94 527. E-post: susanne.stenman@blomsterfonden.se.

För bokning av festlokaler och menyförslag till catering, kontakta Jan Hedberg. 
Telefon: 08- 555 94 530. E-post: jan.hedberg@blomsterfonden.se.


