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Hjärtat ska sitta på
rätta stället!
Sidorna 6–8

Stockholm läser
Strindberg

Sidan 9

Följ vårt fallförebyggande
träningsprojekt på sidorna 26–27

Mycket mingel på Blomsterfonden

De unga ser inte mellan fingrarna.
De gamla ska ha det bra. Punkt slut!

Ta väl hand om våra äldre. Annars!?
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15% rabatt för
Blomsterfondens
medlemmar!
Köp din festivalbiljett nu!
Boka på 08-784 18 00 eller
på vårt biljettkontor.
Uppge kod Blomsterfonden.
Serviceavgift tillkommer.
Erbjudandet kan inte kombineras
med andra rabatter.

Augusti
Fredag 24 kl 18.00

trIstan och Isolde
föreställning av videokonstnären bill Viola,
regissören Peter sellars
och esa-Pekka salonen
finska radions symfoniorkester
orphei drängar
esa-Pekka salonen dirigent
ben heppner tenor (Tristan)
Violeta Urmana sopran (Isolde)
Matti salminen bas (Marke)
Michele de Young mezzosopran
(Brangäne)
jukka rasilainen baryton
(Kurwenal)
Waltteri torikka tenor (Melot)
tuomas Katajala baryton
(Sjömannen och Herden)
arttu Kataja baryton (Styrmannen)
Peter sellars regi
bill Viola videoinstallation
WAGNER: Tristan och Isolde
Biljetter: 450–1500 kr

Lördag 25 kl 19.30
jUbIleUMsKonsert
festivalen firar 10 årsjubileum med sina två
världsdirigenter och
grundare
sveriges radios symfoniorkester
radiokören
eric ericsons Kammarkör
Valery Gergiev dirigent
esa-Pekka salonen dirigent
elin rombo sopran
nina stemme sopran
tuuli lindeberg mezzosopran
HILLBORG: Sirens (ffg i Europa)
R STRAUSS: Slutscen ur Salome
TJAJKOVSKIJ: 1812, festuvertyr

söndag 26 kl 19.30
Måndag 27 kl 19.30
Kungliga operan
MarIInsKIjbaletten
anrika Mariinskijbaletten
äntligen i sverige med
prisad succéföreställning
Mariinskijteaterns orkester
Mariinskijbaletten
Valery Gergiev dirigent
SJTJEDRIN: Den lilla
puckelryggiga hästen
Biljetter: 100–850 kr

tisdag 28 kl 19.30*
baltIc coMPosers
Project
På upptäcksfärd i
tonsättarland med
susanna Mälkki
stockholms nya
Kammarorkester (snYKo)
susanna Mälkki dirigent och
curator
HERRMANN: Uruppförande
KOURLIANDSKI: Uruppförande
HAApANEN: Uruppförande
Biljetter: 110–395 kr

Onsdag 29 kl 19.30
danIel hardInG

torsdag 30 kl 19.30

september

toMas transtrÖMer
dikter av nobelpristagaren och musik i
anknytning till hans
författarskap

1 lördag kl 19.30

svenska Kammarorkestern
radiokören
thomas dausgaard dirigent
nina stemme sopran
Krister henriksson diktläsning
Musik av bl a Tarrodi, Wagner och
Schubert
Biljetter: 140–475 kr

Fredag 31 kl 19.30*
baltIc YoUth
PhIlharMonIc
Unga musiker från
Östersjöländerna åter på
Östersjöfestivalen

herbert bloMstedt
85 år
Östersjöfestivalen firar
dirigentnestorn
sveriges radios symfoniorkester
radiokören
herbert blomstedt dirigent
nn sopran
Katarina Karnéus mezzosopran
dominik Wortig tenor
Georg Zeppenfeld bas
BEETHOVEN: Symfoni nr 9
Biljetter: 150–595 kr
*Club Berwald efter konserten
Med reservation för förändringar

baltic Youth Philharmonic
Kristjan järvi dirigent
Martin fröst klarinett
R STRAUSS: Till Eulenspiegels
lustige Streiche
NIELSEN: Klarinettkonsert
RACHMANINOV: Symfoni nr 3
Biljetter: 110–395 kr

sveriges radios symfoniorkester
daniel harding dirigent
Peter Mattei baryton
VERDI: posas farväl ur Don Carlos
BRITTEN: Billys avskedssång ur
Billy Budd
R STRAUSS: Also sprach
Zarathustra
Biljetter: 140–475 kr

Biljetter: 150–795 kr

Info och bIljetter
balticseafestival.com
telefon 08-784 18 00
Öppet helgfri mån–fre 9.00–18.00,
lör 10.00–15.00
biljettkontor Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet helgfri mån–fre 12.00–18.00
samt två timmar före konsert.

Vi tackar våra samarbetspartners:
Barbro Osher Pro
Suecia Foundation

Kulturdepartementet

ULFS UNDRINGAR
Trygghet är ditt eget val
”Det är ingen konst att vara modig, om man inte är rädd” är ett favoritcitat ur
Mumintrollen, som jag läste för barnen när de var små. Tove Jansson kunde verkligen
konsten att med några få ord göra komplicerade saker tydliga.
Rädslan är individuell, otryggheten högst personlig. Det som gör mig otrygg kanske
du inte ägnar en enda liten tanke åt. Så är det när vi är barn och så är det när vi
blir gamla.
”Tryggheten ligger i valfriheten, vi ska ha rätten att själva bestämma över våra liv. Vi vet,
kan och vill välja var och hur vi ska bo när vi blir gamla”, strålar evigt leende politiker
från våra TV-apparater.
Vad ingen talar om, är att vi steg för steg blir fråntagna vår trygghet i takt med stigande
ålder; våra kroppskrafter ebbar ut, det glesnar i ledet där hjälpsamma vänner brukade stå,
demensen kommer smygande som en tjuv om natten och möjligheten att välja själv är
med ens borta.
Inte för alla, men för allt för många. Otryggheten är individuell och obarmhärtigt
orättvis.
Därför kan vi inte vara utlämnade enbart till våra egna val. Alla som arbetar med hem
och vård åt äldre måste se skillnaderna, synliggöra den lilla människan och värna om
individen.

Ulf Thörnevik
är verkställande direktör
i Blomsterfonden, sedan
2007, och har det yttersta
operativa ansvaret för
föreningens verksamhet.
Ulf är friluftsmänniska
och till sommaren är det
snön på Kilimanjaro som
är målet.
– Inte berget dock, säger Ulf,
utan boken. I hängmattan.
I skuggan. I Värmland.

Vi på Blomsterfonden tar strid mot otryggheten i vilken form den än dyker upp. Vi för
vår kamp med hjärnan men lika mycket med hjärtat.
Trygghet, hos oss på Blomsterfonden, kan vara ett bra titthål i ytterdörren eller någon att
ringa till på julaftonen när ensamheten känns lika oändlig som vintergatan. Men trygghet
kan lika gärna vara en kram, ett skratt, att få synas och bli bekräftad, att inte stå ensam
och utlämnad.
Vi vet, vi är långt ifrån tillräckligt bra, men vi gör allt för att bli det. Varenda dag. Det är
vårt bestämda val.
Ha en riktigt trevlig och trygg sommar, så syns vi igen till höstnumret!

ALMA
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 äldreomsorgen. I dag har vi över 30 000 medlemmar.

Styrelseordförande
Lennart Francke
VD
Ulf Thörnevik
Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till hem och vård
åt äldre.

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomsterfondens medlemstidning.
Alma ges ut 4 gånger per år och skickas kostnadsfritt till
alla medlemmar. Redaktionen tar gärna emot material
men förbehåller sig rätten att redigera i insänt material
samt att publicera materialet elektroniskt.
Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Christel Jansson
Redaktion: Christel Jansson, Lovisa Sandberg,
Kapten Miki Kommunikation AB.

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

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel)
Fax: 08-555 94 556
E-post tidningen: Alma@blomsterfonden.se
Hemsida: www.blomsterfonden.se
Tryckeri: Imprima AB
Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB,
08-515 103 13, info@kaptenmiki.se
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CHRISTELSKRÖNIKA
Tryggt seniorliv
Det pratas mycket om trygghet för barn och ungdomar i samhället, men allt för
sällan om trygghet för äldre.
Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef på
Blomsterfonden likaväl
som chefredaktör för Alma.
Det är till henne du ska
vända dig om innehållet i
Alma, men också om du
vill vara med och stödja
vår verksamhet för hem
och vård åt äldre.

Du kan läsa vidare i Alma om Blomsterfondens olika åtgärder för att våra
boende ska känna trygghet. Vi kan dock inte blunda för att brott och
kriminalitet ökar i samhället i stort men vi kan tillsammans med er medlemmar
försöka förbättra tryggheten så gott det går. Många av våra trygghetsåtgärder
kommer som en följd av förslag från våra boende, anhöriga och medlemmar.

Föreningsstämman
2012

Alla medlemmar, boende och personal har ett gemensamt intresse av att
utveckla Blomsterfondens trygghetsåtgärder för att förbättra och säkerställa ett
tryggt seniorliv.
I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om det trygga Lotte-hjemmet
i Köpenhamn, se sidan 6–8. Läs också på sidan 22 om Blomsterfondens
titthål för ett tryggare boende. På sidan 26 kan du läsa och vara med i vår
teckningstävling för alla kreativa, skapande medlemmar.

sidan 9

sidan 10–11

Ta väl hand om våra
äldre. Annars!?
sidan 12–16

I vimlet på
Blomsterfonden
sidan 18–19

Nytt demensboende
sidan 21

Stor
”teckningstävling”
sidan 26

Tyck till – skriv till Alma!
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,
18205 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.
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sidan 6–8

Kulturblomman

Jag får ofta höra liknande berättelser från boende eller anhöriga. Vetskapen om
att hjälp finns om den behövs skapar trygghet.

– Jag brinner för att
utveckla och förbättra i
samhället, säger Christel
som arbetat med människor i hela sitt liv.

Hjärtat ska sitta på
rätta stället

Inom Blomsterfonden är just trygghet något vi värdesätter högt, d.v.s. att
möjliggöra en så trygg tillvaro som det går för äldre. Därför är det extra roligt att
EU satsar på Äldreåret 2012 och lyfter äldrefrågorna i samhällsdebatten.

Träffade en boende idag som berättade för mig att: ”trygghet är att veta att
någon tittar till mig om jag behöver hjälp i framtiden”.

Christel är en aktiv tjej
med stor familj som tycker
om att möta människor
i stort, gärna från olika
kulturer.

Innehåll

Hej!
Jag tycker Blomsterfondens
verksamhet för äldre är väldigt
tilltalande och jag är sedan 10
år medlem och boköande i er
föreningen. Men jag har en fråga
till Almaredaktionen rörande
Blomsterfondens medlemskap? För
mig som medlem är det viktigt att
regelbundet få veta vad som händer
i föreningen rörande medlemskap
och bokö samt framtida planer i
föreningen.
Stina Larsson
Stockholm

Hur går det med
”Äldrepower”?
sidan 28–29
Svar:
Blomsterfonden värnar om att erbjuda en öppen och transparent
verksamhet. I dag redovisar Blomsterfonden sin verksamhet på den
årliga föreningsstämman, i medlemstidningen Alma och på hemsidan
med löpande information om föreningen. Men vi tar tacksamt emot
förslag från medlemmar på att förbättra öppenhet och information
ytterligare.
Blomsterfonden planerar att under 2013 införa uthyrning av
seniorboende via Blomsterfondens webbplats likande det SKB
erbjuder idag. Syftet är att underlätta för medlemmar och boköande
genom att införa en personlig medlemsinlogg ”din medlemssida”
där boköanden kan söka på lediga uthyrningsobjekt inom
Blomsterfonden.
Christel Jansson
Insamlings- och kommunikationschef/Chefredaktör Alma

En annons i Alma
är en annons för de äldre!
En mycket populär bovärd går vidare i livet
– Jag vill tacka all personal på Blomsterfonden och alla
boende på Svalnäs, för avtackningen av mig när jag slutade
min tjänst som bovärd.
Med vänliga hälsningar
Christer Järpestad

&Gott

Smått
Stor hyresgästenkät har
genomförts på samtliga
anläggningar

En mycket omfattande hyresgästenkät har genomförts på
Blomsterfondens samtliga anläggningar under december
och januari.
Trots sin omfattning och de många frågorna att besvara,
blev svarsskörden väldigt bra, vilket ger undersökningen
tyngd att arbeta vidare ifrån.
Av de totalt 950 personer som fick enkäten besvarade
mer än 60 procent frågorna.
– Resultatet är mycket glädjande för oss, säger
VD Ulf Thörnevik, det visar att vi gjort väldigt många
saker på rätt sätt och det pekar också tydligt på vilka
bitar vi behöver bli bättre på. Nu har vi ett bra underlag
att luta oss mot när vi arbetar med förbättringar och nya
saker inom Blomsterfonden.

Kontakten

Arbetet med att sammanställa och analysera svaren
har pågått under våren och presenteras som bäst ute i
verksamheten, anläggning för anläggning.

Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag eller bara någon att
prata med? Sätt in en annons under kontakten.
För att skicka en annons skriver du till Blomsterfonden, Alma, Box 114,
182 05 Djursholm eller skickar e-post till alma@blomsterfonden.se.
Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet med
avsändarnamnet, ex. ”Totte” i Alma, Blomsterfonden, Box 114,
182 05 Djursholm.
Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör (vi öppnar inga brev).

Väntans närhet!
Att gå mot ljusets längtan till någon som behöver en hand,
handen har en förmåga att minska den väntan som en
människa kan känna ibland. Glädjen blir påtagligt nära, då
strålarna skimrar ihop, samspelet av väntans närhet behöver
aldrig hamna i ensamhetens mörka grop. Symfonins förfinade
handling löser upp det mörka omkring, allt blir till glädje och
samspel som leder till en ömsesidig känsla av att vara värd
någonting.
Ulla Enström
Stockholm

En boende på Svalnäs avnjuter ett gott glas vin till
middagen i den ljusa och trevliga restaurangen.

Hallå!
Har ni prövat vår kock Görans fantastiska mat?
Vi har begåvats med en kock från Stallmästargården,
med känsla för härliga råvaror, kryddningar och
smakkombinationer.

Dikten skriven av mig till Er.

Jo det där lilla extra som retar gommen. Gå och
pröva hans underbara mat!

Må så gott nu i vårens ljus.

Mycket nöjda restaurantgäster samt boende på Svalnäs

Blomsterfonden   5

TEXT: Maja Aase FOTO: Caroline Teinum Gilje

Alma träffar
Annemarie Garvold,
föreståndare för
Lottehjemmet i
Köpenhamn för ett
samtal om vikten
av att det finns tid
för både kramar och
skratt i vardagen.

Värme, glädje, omsorg och trygghet.
Ledorden för Lottehjemmet verkar självklara.
Ändå finns det inget annat hem i Danmark som
matchar detta berömda succéboende för äldre.
– Jag tror att hemligheten handlar om vår
grundhållning, om medmänsklighet och omsorg,
säger föreståndaren Annemarie Garvold. Att
ingen försöker kopiera oss beror antagligen på att
det är mer prestige att ägna sig åt papper än att
arbeta med människor.
Och så nämner hon författaren Aksel Sandemoses
Jantelag – att ingen ska försöka göra sig märkvärdig och sticka ut – som en förklaring till
bristen på efterföljare.
– Jag upplever att folk i Sverige är mycket
mer intresserade av Lotte och hur vi arbetar än
danskarna.
Plejehemmet Lotte är en del av OK-fonden, som
driver 14 äldreboenden i Danmark. Lotte ligger
i en äldre villa i Frederiksberg i Köpenhamn,
och de 23 gästerna får gå klädda som de vill,
bestämma över sina egna tider och rutiner, dricka
vin om de har lust och alltid njuta av riktigt
god mat. På somrarna åker personal, gäster och
intresserade anhöriga på gemensam semester. I år
blir det Mallorca.
De som besöker Lottehjemmet blir hänförda
bland annat över att föreståndaren sitter ute bland
gästerna i stället för att trycka på sitt kontor.
– Det handlar om att vara synlig i vardagen.
Därför sitter jag så mycket som möjligt ute i
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spisestuen, säger Annemarie Garvold, som
anser att det alltid finns tid för en kram och att
bjuda in anhöriga på en bit mat eller kaffe.
Kanske går det att beskriva Lottemetodiken på
ett mer formellt sätt. Men det som Annemarie
Garvold pratar om är precis det som de flesta
längtar efter: ett roligt, bejakande liv, trots att
kroppen är rynkig och samhällsandan fixerad
vid mätbara resultat och pengar.

–H
är headhuntar vi
inte när vi anställer folk.

Vi föredrar att hjärthunta
i stället
Att Lotte blivit som det blivit beror i hög grad
på Thyra Frank, som tog över hemmet 1988.
Efter två veckor som föreståndare sägs det att
Thyra åkte hem till sina föräldrar och lovade
att de skulle slippa att hamna på hemmet: så
hemskt tyckte hon att det var.
Och så förändrade hon allt. För att hitta rätt
väg gav hon de anställda papper och penna
och en ledig dag att skriva ned vad de ville
förbättra. Det var så som semesterresorna
uppstod, och sedan skapade Thyra Frank en
atmosfär av kärlek och respekt, för gäster och
för personal.
Att ta över efter den omtalade och prisbelönta
Thyra Frank var speciellt, det medger
Annemarie Garvold, men efter många år som

Namn:

Annemarie Garvold

Ålder:
50 år

Yrke:

”Jag vill inte sitta och trycka
på kontoret när jag kan
vara ute bland våra gäster”

Föreståndare för det danska,
hyllade Lottehjemmet
i Köpenhamn. Utbildad
ergoterapeut, det vill säga
arbetsterapeut.

Familj:

Man och bonusdotter

Intressen:

Gillar papperspyssel och tillverkar
födelsedagskort. Jobbar i
trädgården och odlar kryddörter,
rosor och lavendel.
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biträdande chef var hon inställd på att
driva hemmet i en fortsatt lätt anarkistisk
anda.
– Jag har samma inställning och
värderingar som Thyra, så det har inte
varit några problem. Till exempel har vi
i dag haft det dejligaste väder man kan
tänka sig. Det vore intressant att veta hur
många andra äldreboenden som sett till att
gästerna kunnat dricka kaffe utomhus, som
vi har gjort?
De som försöker summera filosofin om
Lottehjemmet brukar säga något i stil med
att de som jobbar där behandlar gästerna
på det sätt som de själva vill bli bemötta
när de är gamla. Det är utgångspunkten,
liksom att hylla originalitet och
personlighet.

– Vi tar reda på gästernas livshistoria,
vilka de har varit och vad de har tyckt
om. Sedan ser vi till att de får så mycket
inflytande som möjligt över sin egen
vardag, vi lyssnar på deras önskemål
och ser till att ha god kontakt med deras
anhöriga.
Dessutom får alla vänja sig vid att det inte
finns så många regler för livet på Lotte.
Bara två: att ingen ska behöva ta sig ensam
till doktorn. Och att de som ligger för
döden får sällskap, dygnet om.
Bland egenheterna med Lottehjemmet hör
att här headhuntar inte Annemare Garvold
sin personal utan hjärthuntar, ett typiskt
uttryck som beskriver hur rekryteringen
går till.

– Det är lätt att se om en människa har
hjärtat på rätta stället, säger Annemarie
Garvold, som inte behöver leta efter
anställda – de hör av sig själva.
– Det är märkligt, men det syns direkt om
någon passar här hos oss.
Efter tio års dispens flyttar nu Lottehjemmet en liten bit bort, till helt nya
lokaler. Det är dags för gästerna att få
egna badrum, och lokaler som är enklare
för personalen att jobba i. I övrigt ska allt
vara som vanligt. Det vill säga kärlek och
glädje i första hand.
– Vi vill vara ett hem, på riktigt. Och
inte någon institution, säger Annemarie
Garvold.

Lär dig uppleva vinets alla möjligheter.
Vinn denna fantastiskt fina vinbok!

Här är ni som vann en
D-vitaminbok i förra
numret av Alma. Grattis!:

Den här boken är vinnaren av Måltidsakademiens pris för Årets Dryckesbok 2011.

Mona Priklonsky, Saltsjöbaden
Kerstin Ahlqvist, Skärholmen
Karin Skinner, Sundbyberg
Kristina Irvall, Bromma
Carin Carlson, Lidingö

Motivering som följer: Med denna rejäla,
respektlösa och i sanning grundläggande
handledning från en av våra mest kända
vinmakare, nås vinkunskap lika enkelt som
man lär sig cykla.

Författaren Lars Torstenson är vinmakare i
Frankrike sedan drygt tjugo år tillbaka. Fram till
2005 ledde han Vin & Sprits kurs- och vingård
Domaine Rabiega i Provence. Idag arbetar han
som konsult åt olika vinproducenter världen över.
Lars Torstenson har mottagit över tre hundra
internationella medaljer och utmärkelser.

Var med i utlottningen av fem stycken böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev. Kontaktuppgifter hittar du i
tidningens redaktionsruta. Märk ditt meddelande med ”Vinprovning”. Den som inte har turen att vinna kan köpa boken i närmaste bokhandel.
8   Blomsterfonden

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

Stockholm läser Strindberg

Matsugen i sommarvärmen?

Dåre, kvinnohatare, geni. Årsbarnet August Strindberg ger upphov till
många åsikter. Likväl är han en av våra mest kära författare.

Ett trevligt sommarnöje är ju att dela en måltid tillsammans med vänner
ute på restaurang. Och ibland kanske man vill unna sig det lilla extra?

Strindbergsåret till ära har rörelsen ”Stockholm läser” valt ”En dåres
försvartal” att läsa. Bakom ”Stockholm läser” står Författarcentrum och
Stockholms stadsbibliotek. Varje år väljer en jury ut en bok som Stockholm
läser och arrangerar seminarier, stadsvandringar samtal och bokcirklar
runt den aktuella boken.

Guide Michelins senaste sammanställning av Stockholmskrogarna
utdelade fyra stjärnor, en var, till: Mathias Dahlgren Matbaren, Esperanto,
Fredsgatan 12 och Lux Stockholm. Sju restauranger belönades med
Bib Gourmands, det vill säga bra mat till rimligt pris: Brasserie Bobonne,
Proviant, Rolfs Kök, Den Gyldene Freden, Pubologi, Ulla Winbladh och
Sjögräs.

För att se vilka evenemang som är aktuella för sommaren, gå in på
hemsidan: http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser/
”En dåres försvarstal” rekommenderas till alla som inte hunnit ta del av
Strindbergs mest omtalade verk. Boken är skriven i en närmast manisk
takt och beskriver Strindbergs stormiga förhållande med Siri von Essen.
Med ordrikedom och ett bildspråk som få författare lyckas uppnå under
en hel livstid, gör Stindberg här skäl för alla ovanstående epitet: dåre,
kvinnohatare och geni.

Livsmedelsinspektionen på nätet
https://eservice.stockholm.se/Open/Miljoforvaltning/Pages/
LivsInspektionList.aspx
Gå ut och ät, men kontrollera först att din utvalda restaurang inte
har fått anmärkningar från livsmedelsinspektionen.

Yoko Ono: Grapefruit nu på
Moderna Museet
Yoko Ono: Grapefruit 6 juni – 16 september 2012,
Moderna Museet i Stockholm

Här på Den Gyldene Freden hängde Bellman, Taube och Åkerström i sina dagar.
2012 har Den Gyldene Freden tilldelats utmärkelsen Michelin Bib Gourmands.

Den som är ytterligare intresserad av Strindberg har möjlighet att
fördjupa sig i de olika bilderna av honom. Fotografiska håller en
utställning som är indelad i fem sekitoner: den fåfänge, familjefotografen,
vetenskapsmannen och mystikern, teatermannen och älskaren och
hataren.
Utställningen pågår mellan 11 maj och 19 september på Fotografiska
museet, Stadsgårdshamnen 22, vid Slussen. För den som inte varit på
Fotografiska innan, rekommenderas att ta en tur runt i museet och
beskåda den magnifika utsikten.

Yoko Ono är en föregångare
inom konceptkonsten och den
internationella fluxusrörelsen
och har i snart 60 år spridit sitt
budskap om fred och kärlek
över världen. I utställningen på
Moderna Museet lyfter vi fram
hennes bok Grapefruit och visar
ett urval av instruktionsverk som
inbjuder till fantasifulla sätt att se
på tillvaron och på konstskapande.
Yoko Ono har också skrivit ett nytt
verk speciellt för utställningen där
ett tjugotal konstnärer inbjudits
att delta. Dessutom kommer Yoko Ono tillsammans med publiken
att genomföra två av sina verk på Djurgården i Stockholm under
fullmånenatten den 4-5 juni.

Gratis utejympa hela sommaren
Ett folkligt träningsalternativ är den ideella föreningen Friskis och Svettis.
De arbetar mot målet att Stockholm ska bli en av världens friskaste
städer och erbjuder bland annat gratis utejympa hela sommaren. De har
också särskilda pass tillägnade seniorer, ex. dans, jympa, spinning och
cirkelgym. Det är aldrig för sent att sätta igång och träna! Och glöm inte
att träningen har välgörande effekter för hela kroppen …
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Föreningsstämman 2012

B

lomsterfondens föreningsstämma hölls
den 30 maj som traditionen numera
bjuder i Näringslivets Hus på Östermalm
i Stockholm.

vi fått många nya moderna lägenheter
att erbjuda vår medlemmar, förklarade
Lennart Francke.

I sammanhanget reflekterade Francke
även över det märkliga faktum att
Tillströmningen av medlemmar kunde
inte tävla med fjolårets jubileumsstämma samarbetet med Stockholms stad är så
mycket smidigare och effektivare än det
men det var gott om folk i hörsalen när
VD Ulf Thörnevik hälsade välkommen. Danderyds kommun erbjuder.
Innan själva stämman öppnades
kunde medlemmarna slappna av en
stund till sång och musik framförd av
Amanda Hofman-Bang och Anders
Björk. Amanda arbetar till vardags på
Blomsterfonden.
När de sista tonerna i Monica Zetterlunds gamla evergreen ”Sakta vi gå
genom stan” klingat ut var det dags för
Blomsterfondens ordförande Lennart
Francke att äntra talarstolen.
Det var en till stora delar nöjd ordförande vi fick höra. 2011 var ytterligare
ett bra år för föreningen att lägga till
handlingarna. När mediestormar dragit
fram och ruskat om många aktörer
inom äldrevården ganska omilt, har
Blomsterfonden stått stark och stadig på
sin ideella och trygga värdegrund.
– Vi har mycket bra personal och en
kompetent ledning som inte ser till
kortsiktiga vinster utan arbetar för något
som ska hålla och fungera över tiden.
2011 var ett år som präglades av
ombyggnation och underhåll

– Det är viktigt för oss att underhålla
ikapp sådant som legat efter. Nu har
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En betydande del av Blomsterfondens
verksamhet finns i just Danderyd.
Stadgeöversynen klar till nästa år

Ordförande Francke tog också upp
den stadgeöversyn som är aktuell men
som både styrelsen och den utsedda
stadgegruppen inte mäktat med under
det gångna året. Till protokollet
togs dock att stadgegruppens förslag
skall ligga färdigt inför nästa års
föreningsstämma.
Därefter tog den ordinarie stämman
över under ledning av dagens ordförande
Claes Örtendahl. Eftermiddagens
program avhandlades som reglerna
föreskriver; upprättande av röstlängd,
val av justeringspersoner, prövning
av stämmans sammankallande,
årsredovisning, revisionsberättelse, val
av styrelse, val av valberedning osv.
Ett riktigt bra år för föreningen

Verkställande direktören Ulf Thörnevik
presenterade verksamheten och kunde
konstatera att 2011 varit ytterligare ett
bra år för föreningen.
Ulf talade varmt om alla donatorer och
medlemmar som stödjer föreningen

och gör den viktiga sociala verksamheten
möjlig. Han redogjorde också för den
omfattande hyresgästenkät som alldeles
nyligen genomförts på Blomsterfondens
samtliga anläggningar.
– Jag är väldigt nöjd med resultatet från
den undersökningen, klargör Ulf, den
visar att våra boende tycker att vi arbetar
på rätt sätt.
Många motioner i år

Åtta motioner hade lämnats in till
stämman. De handlade om kostnadsmedvetenhet och transparens, årsredovisningens tillgänglighet, val av ordförande för stämman samt styrelsen, val av
styrelsemedlemmar, bättre transparens i
kösystemet, styrelsens sammansättning,
återinförande av 80-årsgräns för inflyttning till seniorboende samt en
önskan om skriftliga säkerhetsregler för
Blomsterfonden.
Samtliga motioner diskuterades ingående
och skriftliga redogörelser från styrelsen
fanns tillgängliga för medlemmarna.
Stämman beslutade om motionerna
enligt de förslag som styrelsen utarbetat.
Tack för i år, välkommen igen om tolv
månader

Årets föreningsstämma avslutades
med sedvanlig trevlig fikastund innan
alla mötesdeltagare gjorde sig klara för
hemfärd.

TEXT/FOTO: Magnus Nordström

Amanda HofmanBang och Anders
Björk underhöll
stämmodeltagarna
med sång och musik.
VD, Ulf Thörnevik
hälsar välkommen.
Samtalen var många
och inspirerade i
bänkraderna innan
stämman började.
Samling kring
ordförande efter
en bra genomförd
stämma.

Den mångåriga och varmt
uppskattade styrelseledamoten
Nina Rehnqvist (till vänster)
avgår från styrelsen och ersätts
av tidigare suppleanten Björn
Lind. Meg Tivéus omväljes på
två år och ny suppleant blir
Ewa Samuelsson. För övrigt är
styrelsesammansättningen som
den varit.
Nina Rehnqvist får en ny roll
som medlem av valberedningen
i stället för Inger Carlson (till
höger) som valt att avgå i förtid.

Vill du komma med förslag till Blomsterfondens stadgearbete? Gör så här!
1. Skicka in ditt förslag till medlem@blomsterfonden.se och ange ”Stadgeförslag” i rubriken.
2. Du kan också skriva till: Blomsterfonden, Box 114, 182 05. Skriv ”Stadgeförslag” på kuvertet.
Förslag från medlemmar som skickas in till stadgearbetet kommer att redovisas löpande i Alma fram till nästa föreningsstämma 2013.
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TEXT: Magnus Nordström

Läs artikeln på nästa uppslag

Blomsterfonden

13

– Vi lever i ett land med barnfattigdom, utanförskap, massarbetslöshet och ett sätt att behandla våra
äldre som får oss att känna både sorg
och skam.
Politikerna verkar, på allvar, tro
att vi som är mitt i karriären är så
egoboostade att vi bara tänker på oss
själva. De kan inte ha mer fel, de får
helt enkelt böja sig djupt, lägga örat
mot rälsen och lyssna väldigt noga.
Annars riskerar de att bli överkörda,
bortgjorda och bortsållade när vi går till
val nästa gång. Behandla våra äldre som
ni själva vill bli behandlade, eller stå ert
kast!
Johanna
Bor i Vasastan i Stockholm, 34 år, egen företagare
Stylist inom reklam och mode. Jobbar både med stillbild och film
för uppdragsgivare som: HM, Lexington, Åhlens, Kappahl, Ikea,
Volvo, If, AMF, Telia med flera, men även för tidningar som Icon,
Cafe, Dansk.

Emma
Bor på Södermalm i Stockholm, 34 år, egen företagare.
Arbetar som illustratör och formgivare, med kunder inom mode,
kultur och reklam.

Jonna
Bor på Södermalm i Stockholm, 31 år.
Är journalist sedan mer än tio år och redaktör på en tidning,
är politiskt intresserad. Gillar musik och vara ute i naturen.

Denise
Bor i Vasastan i Stockholm, 34 år, egen företagare.
Stylist och kostymör inom film, reklam och musik.
Långfilmer i urval: Zozo, Lilja 4-Ever, Darling, Downloading
Nancy, Snabba cash, Avalon och Blondie (har premiär hösten
2012). Jobbar inom reklam med kunder som Ikea, OLW, Returpack
och Radiotjänst. Har gjort musikvideos med Madonna, The
Cardigans, Robyn, The Knife med flera.

Maja (är av naturliga skäl inte med på bilden)
Bor på Kungsholmen i Stockholm, 34 år, egen företagare.
Arbetar som både stillbilds- och filmfotograf för kunder som
Lindex, Åhlens, Din Sko, Artlover, Form, Monocle med flera.
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Samtalet går över högt och lågt, ljudnivån har bitvis tinnitusvarning, det
går inte att ta miste på att samtalsämnet engagerar och upprör men
också att det samlar och manar till
kamp och gemenskap.

r precis
a
v
r
o
m
r
o
m
”Min
som jag,
mma saker”
a
s
m
o
e
t
k
c
vi ty

– När jag tänker på min mormor,
säger Emma, är det en person som
var precis som jag. Hon tyckte samma
saker som jag var viktiga. Det får inte
förändras bara för att man flyttar in
på ett äldreboende, vem äger rätten att
omyndigförklara en människa bara för
att hon kommit upp i åren?
Ibland känns det som om äldre behandlas som barn igen. Även om man
blir dement ska man bemötas med
respekt. Det får inte bli förvaring, man
måste se varje sådan förändring som en
ny fas i livet. Även när det kanske är
svårt.
Våra skattepengar ska inte hamna
på någon kanalö
Diskussionen löper vidare, alla
är ense om att något måste göras,
det kan inte vara rätt att våra
gemensamma vårdpengar hamnar
på någon praktisk kanalö, där
riskkapitalister med specialutbildning
på skattesnurror placerar dem.

– Passa på och njut nu, alla ni Caremor
och andra som vill ha bra betalt utan
att leverera, underbart är kort, er tid
är snart över. Våra pengar kommer ni
aldrig att få och inte våra föräldrars
heller, det ska vi se till.
– Vården ska inte vara en handelsvara.
Det är mycket enkelt att se vad som
händer när det är så, menar Denise,
det finns ett tydligt samband mellan
stigande vinster och sjunkande
vårdkvalitet. Riskkapitalisterna vill ha
snabb och rejäl avkastning och frestas
därför att göra nedskärningar med den
stora kniven. Där personalen åker ut
rinner pengarna in och vad som händer
med vårdtagarna bryr man sig inte
särskilt mycket om.
Men är det så vi ska ha det, fortsätter
Denise, ska vårdkvaliteten vara god och
vinsterna beskattas i Sverige. Allt annat
går bort. Jag betalar gärna lite mer i
skatt, men inte om pengarna hamnar i
fickan på någon riskkapitalist som inte
har lust att göra rätt för sig.
Vem följer egentligen upp att
kvaliteten hålls och att avtal följs?
Kvalitetsuppföljningen är allt för
dålig, man säljer ut men ingen
följer upp och tar ansvar. Det hela
handlar om kortsiktiga vinster som
kommer sig av ett likaledes kortsiktigt
politiskt tänkande, man litar blint på
marknaden. Men när har den egentligen
varit något att lita på?
Samtalet lugnar ner sig, det doftar
nybryggt kaffe och man halkar in
på privata minnen om far- och
morföräldrar, glädjen och värmen
finns där liksom skrattet som står som
ett plipp-ploppande sommarregn i det
trevliga köket. Allt vore ganska bra
om det dessutom fanns kloka politiker
att tillgå.
– Vi ser fram emot lite politisk finess
igen. Nu när det finns fullgoda spelare
på bägge planhalvorna. Politiken
behöver prövas för att vi vanliga
människor ska kunna känna oss trygga.
Bra motstånd skapar utveckling, välfärd
och framtidstro. Alla får skärpa sig, häva

sig upp på tårna och ta fram det bästa
Där står vi nu också vad det gäller
och torraste krutet. Det tjänar vi alla på. äldrevården. Alla ska få välja var hon
vill bo och vilken vård hon behöver.
Och vi hoppas verkligen att de äldres
Men den stora frågan är hur en
välmående finns med på listan över
gammal, sjuk och svag, kanske dement
frågor som prioriteras av politikerna
människa ska klara av detta när
inför nästa val.
Socialstyrelsen i sin aktuella utredning
Här finns det många jobb att hämta med stor tydlighet talar om att detta i
princip är omöjligt.
– Det är märkligt, konstaterar Jonna,
att politikerna inte tar tag i de äldres
Min farmor har alltid tyckt om att klä
situation. Här finns ju så stora möjligupp sig och vara lite fin
heter för samhället att ordna jobb, inte
– Det där är inte lätt, säger Johanna, när
minst till de som är unga, vi har faktiskt
jag hälsar på min farmor på äldreboendet
massarbetslöshet i det här landet. Alla
ser hon alltför ofta vanvårdad ut; hon har
parter tjänar på detta och man skulle
fläckig blus och okammat hår. Det blir
inte i så stor utsträckning behöva förlita
väldigt deppigt eftersom jag vet att hon
sig på att yngre släktingar tar hand om
alltid varit noggrann med hur hon ser ut.
och vårdar sin äldre i hemmen. Det
ligger en stor kvinnofälla gömd här,
Det är stor omsättning på personalen
det är i nästan alla lägen kvinnorna
vilket är negativt. Personlig kontakt är a
som utför detta obetalda arbete. Vilket
och o, det är viktigt att man känner sig
säkerligen också märks när det röda
trygg med den som tar hand om en.
pensionskuvertet kommer nerdimpande
Oavsett hur gammal man är, är det alltid
i brevlådan.
obekvämt att någon annan sköter din
a
g
n
u
personliga hygien.
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– Resurserna kommer alltid att vara
begränsade, fyller Maja i, borde man
inte uppmuntra unga att även bli
volontärer.

Då menar jag ungdomar i övre tonåren
som kanske går på promenad med en
äldre som annars inte har möjligheten
att komma ut och få sig en nypa frisk
luft.
Hur är det egentligen med den där
valfriheten som alla tycker är så fin?
Samtalet leder vidare till den alltid
så omtalade valfriheten och man
konstaterar att det är ett sätt för
politikerna att två sina händer, att
frånsäga sig ansvaret. På samma sätt
som med pensionerna för några år
sedan, när alla över en natt skulle bli
experter på fonder och placeringar.
Alla vet hur det gick med det.

Och så är det naturligtvis ett måste att
få komma ut i friska luften minst en
halvtimme om dagen.

Vi behöver få in lite mer kärlek på
våra äldreboenden. Kan man bli
förälskad när man är ung, piggar det
säkert upp när man är gammal också
– Kan man bo som par på äldreboende?,
frågar Maja.
– Jag har läst om par som varit gifta i
sextio år som man delat på med tvång,
det är så sorgligt, svarar Emma.
– En stor del av det fina med att bo på
hemmet ska ju vara att man får kontakt
med många andra människor, äter
middag ihop, dricker ett glas vin och
myser lite, tänker Maja högt.
Man kan kanske hitta kärleken på
hemmet, borde inte det uppmuntras
förresten?

Artikeln fortsätter på nästa sida • • •
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Medlemssida

På den direkta frågan: ”Kommer
ni någonsin bli gamla | När blir ni
gamla?” svarar tjejerna så här:
Johanna: Det vet jag inte, det går
inte att säga.
Maja: Jag blir gammal när jag känner
att jag inte längre klarar av att göra
saker som jag alltid gjort. Men det är
att gilla läget som gäller, det går inte
att tycka att det var bättre förr utan
fokusera på det man gör nu.

Här får du kontakt
Blomsterfondens medlemsservice ansvarar för frågor om
medlemskap och medlemsförmåner.
Som medlem kan du kontakta medlemsservice genom e-post:
medlem@blomsterfonden.se och telefon: 08-555 94 751.
Telefontid är måndag till fredag mellan 09.00 och 11.00.
Semesterstängt V. 30–32 för medlemsservice telefontid, men vill du
nå oss skicka din fråga till vår e-post: medlem@blomsterfonden.se

Denise: Jag tror inte jag kommer att
känna mig så mycket äldre än jag är
idag. Man är ju alla åldrar på en gång
på något vidunderligt sätt.
Emma: Jag tycker livet blir bättre
och bättre och jag mår bättre och
bättre. Även om mycket med
åldrandet kan vara skrämmande
känns det som om många äldre är så
coola och inte bryr sig om en massa
krafs utan gör det de känner för.
Jonna: Jag tycker faktiskt det är lite
skrämmande att se hur jag blir mer
och mer lik min mamma. Det hade
jag inte tänkt på för några år sedan.
Jag tycker det är lite jobbigt att
förändras och bli äldre.
Det är dags att avsluta, timmen
är sen och det är en dag i morgon
också, säger någon, och passar på
att hälsa till alla andra där ute som
fortfarande känner sig odödliga och
befinner sig bortom alla rynkor och
åldersfräknar.
– Gör något ni också, stöd de äldre,
ni kan börja med Blomsterfonden,
de gör ett jättebra jobb!

Anna Svensson på vår
medlemsservice svarar
på dina frågor om
medlemskap och
medlemsförmåner.

Vad är Blomsterfonden?
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård
åt äldre i Storstockholm.
Vi har idag 28 175 medlemmar runt om i Sverige och ett par
hundra utomlands.
Vad gör Blomsterfonden?
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom
våra fem seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i
våra fastigheter samt tre äldreboenden. En del av Blomsterfondens
verksamhet finansieras med hjälp av gåvor och donationer till vårt
90-konto (PG 90 25 30-5).
Din medlemsnytta
Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra gånger om
året. Som medlem får du ta del av de medlemserbjudanden som
föreningen erbjuder.
Du är med och stödjer en verksamhet som gör stor nytta i det
samhälle du lever i.
Medlemsförmåner:

En annons
i Alma
är en annons
för de äldre!

Tandvård – rabatterad tandvård för alla medlemmar genom
Dentomed.
Kultur – rabatterade konserter för medlemmar genom
Berwaldhallen.
Skönhet – rabatterad klippning för medlemmar genom
Klippoteket Prima.
Juridik – rabatterade priser på juridiska tjänster.
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Efter tio års engagemang
lägger Kersti Söderström
hatten på hyllan och drar
ner på tempot i arbetet med
Ringvägens trygghetssystem.
Från och med i höst tar andra
krafter vid och Kersti kan få
mer tid över till annat.

Tack Kersti för att du skänkt oss trygghet
under så många år

Tryggheten bygger på att goda
grannar hjälper varandra och
larmar om någon blir sjuk och
behöver hjälp. Men för att det
ska fungera behövs det eldsjälar
som Kersti, som samordnat och
stämt av att allting är som det
ska under alla de här åren.

Kersti Söderström
ute på sin dagliga
trygghetsrond på
Ringvägen

Alla som arbetar med trygghetssystemet är hyresgäster på
Ringvägen och ställer upp
– Jag orkar inte längre, det
ideellt.
är dags för någon annan
– Idag är vi cirka 80 hyresgäster att ta över. Vi behöver
lite föryngring, även våra
som är med i det här på
kontrollanter börjar bli lite
Ringvägen, säger Kersti, det
till åren.
är tryggt att veta att det är så
många som bryr sig om hur
Christel Haglund, chef för
man mår och klarar sig.
sociala verksamheten inom
91 år gammal och med ålderns Blomsterfonden, uttrycker
sin tacksamhet över Kerstis
rätt avsäger sig Kersti sitt
insatser och alla andras
engagemang till hösten.

som arbetar med denna
trygga grannsamverkan i
Blomsterfonden:
– De ska ha en stor eloge
för sitt arbete. De bidrar
på ett exceptionellt sätt
till trygghetskänslan i våra
seniorboenden. Vi är så
tacksamma för deras dagliga
insatser.

Är du hyresgäst på Ringvägen
och vill engagera dig i
trygghetssystemet ska du
kontakta värdinnan Sandra
på telefon 08-555 948 01.

Varmt välkomna till våra tandläkarmottagningar mitt i Stockholm city.
Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienistvård inklusive tillverkning av bett- och snarkskenor. Just nu erbjuder vi tandläkarundersökning och hälsoscreening, blodtryck och blodsockermätning till 50% av kostnaden samt vissa
tandläkaråtgärder till 10% rabatt.
För medlemmar inom äldre- och handikappomsorgen lämnar vi en rabatt som även omfattar
familjemedlemmar.

Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 17.00.
Man väljer själv om man vill betala med
kort, via faktura eller delbetala, räntefri
avbetalning.
Vi utför även mobil tandvård där
tandläkaren kommer hem och utför
vissa åtgärder i hemmet.

För tidbokning ring på telefon: 08-767 08 00

Maria Thordsson

www.dentomed.se
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Möbler, kläder,
hembakt
och snuskiga
böcker
Ännu en lyckad vårbasar har
arrangerats på Röda bergen.
För entusiasterna som gör
denna fantastiska dag möjlig
är själva basardagen endast
den stora finalen på ett arbete
som sträcker sig över hela
året. Det är mycket som ska
hinnas med och samordnas.
Logistiken och samspelet är A
och O. Gemenskapen får sig
en positiv skjuts, alla hjälper
till där de kan.
– Vår tideräkning handlar
om före och efter basaren,
förklarar en av de mest
entusiastiska deltagarna, vi
njuter av att få göra detta.
Och se dig omkring, det gör
besökarna också, de gillar
vårt café med hembakt till
kaffetåren och alla fina grejer
de kan köpa för en liten peng.
– Själv köpte jag ett fantastiskt litterärt praktverk som
en glad dam vid bokståndet
rekommenderade: ”Osedliga
historier”. Jag rodnade bara
av att läsa förorden.
– Visst, finfina grejer var ordet.

Nya chefer i ledningen
Mariana Laxén-Payro, 57 år, är
vår nya personalchef som närmast
kommer från IT- och telekomsektorn.

Claes Göran Wilander, 54 år, är ny
fastighetschef med mer än 30 års
erfarenhet från fastighetsbranschen.

Mariana är ursprungligen från
Schweiz, gift med en finlandssvensk
man, trivs väldigt bra i Stockholm
sedan 30 år, har stor familj och är
intresserad av det mesta som händer
i samhället; litteratur, film, god
mat, resa, träning och att njuta av
skönheten vid egna fiskarhemmanet
på en ö i Hjälmaren.

Claes Göran kommer från Dalarna,
är gift och har tre barn. Gillar att
motionera, åker gärna skidor på
längden, spelar tennis och springer
så ofta tiden och vädergudarna
ställer sig positiva till detta.
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Det var klackarna i taket
på Körsbärsvägen när
den nya samlings- och
festlokalen invigdes.

Och så fick Körsbärsvägen sin
efterlängtade samlingslokal

Trubaduren Kire Ljung
underhöll. Han visade sig
vara en levande jukebox
som man kunde få vilka
sånger ur som helst.
– Daaagny, kom hit och
spill, oh oh oh Daaagnyyy
fem droppar till...tjoade alla
och allsången var inte långt
efter Skansens.
– Kan du ingen av John
Lennon, frågade någon
medan ett danspar med
flåset på topp höll på att
välta rullstolen i ”Varm
korv boogie”.
Monica Andersson och
Christel Haglund,
värdinna respektive chef för
den social verksamheten,
klippte bandet och sedan
var det full rulle hela
eftermiddagen.

Blomsterfondens VD, Ulf Thörnevik, hälsade alla hjärtligt välkomna till den nya samlingslokalen och sedan följde
mingel med ”bubbel” och tilltugg , allsång och till sist dans till tonerna av den mångsidige trubaduren Kire Ljung.
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Text och bild: Christel Jansson

Samspelet mellan anhöriga och
personal betyder mycket för den
boendes välbefinnande
Den 24 april 2012 hölls det anhörigmöte på Tallgårdens äldreboende och Alma fick
förmånen att vara med. Dessa möten är till för att anhöriga ska få information om
verksamheten, samt möjlighet till samverkan med personalen.
Verksamhetschef Ulla Nateus inledde med en presentation av
personalen samt att berätta om sig själv. Ulla är nytillträdd i sin
tjänst men har tidigare arbetat som avdelningschef på Tallgården
och känner till verksamheten och många boende och anhöriga
sedan tidigare.

Tallgården och Lärkträdet samt problem och 			
glädjeämnen på Tallgården. Jag vill även veta vilka önskemål
personalen har vad gäller samverkan med anhöriga likaväl 		
som anhörigas önskemål om samverkan med personalen. 		
Allt som påverkar min fars liv på Tallgården och Lärkträdet är
intressant för mig. Däremot är jag inte intresserad av vad som
händer och sker på Blomsterfondens andra anläggningar.
3. Hur regelbundet skulle du önska att Tallgården håller 		
anhörigmöten?
Svar: Jag tycker att en gång per halvår är alldeles lagom.

Ulla lämnade därefter över till Christel Haglund som berättade
övergripande om Blomsterfondens förening samt om olika projekt
som Blomsterfonden bedriver och planerar för framtiden.
Alma-redaktören fick även en stund över för ett samtal med
Marianne Janning, dotter till Bertil Janning som är en av de
boende på Lärkträdets avdelning B.
1. Tycker du det är bra att som anhörig bli inbjuden till 		
regelbundna möten på din pappas äldreboende?
Svar: Ja, jag tycker det är mycket bra att bli inbjuden till 		
anhörigmöten.
2. Vad är den viktigaste informationen du får på ett
sådant här möte?
Svar: Jag vill veta mer om personalens och ledningens
inställning och attityd till verksamheten men jag är också
intresserad av alla aktuella projekt, samarbetet mellan
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Boende Bertil Janning på Lärkträdet, avdelning B med dotter
Marianne Janning
Vill du veta mer om vad du har för rättigheter som anhörig
läs gärna mer i Socialtjänstlagen (SoL) enligt 5 kap 10 § och
SFS2009:549.

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

”Ett bra rättesnöre är att tänka efter före”
Tage Danielsson

Du+Jag=Sant!
Singel idag. Sambo i morgon. Här i livet kan
allting hända. Vill du att din sambo ska ärva
dig måste ni skriva ett inbördes testamente.
Ring så bokar vi en tid.

Beckman Juridik
Renstiernas Gata 49
Södermalm
08-640 48 40

Nikita vill bli polis och
förbereder sig för yrket
hos Blomsterfonden
Nikita praktiserar på Blomsterfondens
Lisebergsanläggning när hon inte pluggar på
gymnasiet.
Min målsättning är att först bli sjuksköterska och sedan
polis. Jag vill göra nytta i samhället och jobba med
människor. Här på Blomsterfondenna kommer jag nära
de boende och får lära mig att se till varje individs behov.
Man måste vara öppen och ha viljan att hjälpa till på
många olika sätt. Det gäller nog för poliserna i deras
vardag också. Detta är mycket lärofullt för mig, jag tycker
om att praktisera här.

En annons i Alma är en annons för de äldre
Med en annons i Alma når du över 50 000 läsare i framförallt storstockholmsområdet. Alma är en mycket effektiv annonskanal
när du vill nå engagerade människor från fyrtio år uppåt. Men en annons i Alma gör inte skillnad endast för dig och ditt företag.
Annonsen betyder också att ni stödjer Blomsterfondens arbete för hem och vård åt äldre. Ta kontakt redan idag, ring oss på
08-515 103 13 eller mejla på info@kaptenmiki.se. Välkommen!

Blomsterfonden   21

FRÅGA JURISTEN
Anette Petterson från Beckmans juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar över
skriv till oss på Alma. Märk ditt brev med ” Fråga juristen”. Vår e-postadress och postadress hittar du
i redaktionsrutan.

Fråga
Jag är kallad till bouppteckning efter min far. Min mor lever och vi är flera
syskon. Måste jag närvara vid bouppteckningen? Kan jag begära att få en kopia av
bouppteckningen när den är klar?

Tack alla ni som stödde oss i
vår titthålskampanj.
Nu har alla dörrar på Röda
bergen fått moderna titthål
med skärm.

Svar
Nej, du är inte skyldig att närvara vid bouppteckningen.
Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare
och efterarvingar men du har ingen skyldighet att närvara. Du måste dock på ett
kallelsebevis skriva under att du är kallad till bouppteckningsförrättningen och att du
inte avser att närvara.Så snart den är registrerad vid Skatteverket är bouppteckningen
en offentlig handling och du kan begära att få en kopia.

Fråga
Vi är sambor sedan många år och har två gemensamma barn.
Måste vi för att vi ska ärva varandra skriva ett testamente trots att vi har
gemensamma barn?

Svar:
Ja, därför att sambor inte ärver varandra. Sambolagen reglerar enbart sambors rätt
att bodela bohag och bostad anskaffade för gemensamt bruk, men det är allt. Andra
tillgångar som fritidshus, bil, båt, bankmedel med mera ägs av den som är ägare avskriven för respektive egendom och den egendomen kan inte bodelas mellan sambor.
Den ärvs av era barn.
Om ni vill kan man skydda varandra genom att skriva ett testamente.
Man ska dock ha klart för sig att barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, det vill
säga hälften av arvet. Om ni vill skydda varandra så att ni sitter i vad som tidigare
benämndes ”orubbat bo” ska ni gifta er. Makar med gemensamma barn ärver varandra
med fri förfoganderätt och där har barnen inte möjlighet att begära att få ut sin laglott.

Fråga:
Vi är ett äldre par som bor tillsammans men vi är båda änklingar och har barn på
varsitt håll.
Den dagen någon av oss dör vill vi inte ärva varandra utan vi vill att våra respektive
barn skall ärva oss.
Hur gör vi, ska vi skriva ett testamente?

Svar:
Eftersom ni är sambor ärver ni inte varandra. Era barn ärver därmed direkt. Detta
hade även gällt om barnen varit era gemensamma. För att ni som sambor skall ärva
varandra måste ni ha skrivit ett testamente. I ert fall kan ni upprätta ett samboavtal. Ni
kan om ni så vill däremot skriva ett testamente där ni bestämmer att det era barn ärver
skall vara deras enskilda egendom.
Ta kontakt med jurist som hjälper er med både samboavtal och testamente.
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Per-Didrik Orling på Liseberg var den förste
att få ett titthål med skärm. Per-Didrik är både
tekniskt intresserad och kunnig, varför hans kloka
synpunkter varit till stor nytta under den inledande
utvärderingen.
Per-Didrik har med stort intresse mätt och utvärderat
vinklar, placering osv. Det tackar vi honom för.
Många äldre känner sig otrygga när de inte kan se
vem som ringer på dörren. Ett vanligt titthål fungerar
inte om man har dålig syn och har svårt att komma
så nära dörren som behövs.
Därför beslöt Blomsterfonden att dra igång ”Kampanj
titthål” för att om möjligt åtgärda problemet.
Våra medlemmar förstod behovet och stödde oss
i det här viktiga arbetet. Nu är första etappen nådd
och alla boende på Röda bergen har fått ett titthål
installerat.
Det finns en del olika modeller och tillverkare på
marknaden så nu följer en tids utvärdering av det
praktiska användandet innan vi går vidare till andra
etappen.
Vi påminner nu alla som bor i lägenheter som fått
titthål att ge oss feedback på hur dessa fungerar i er
vardag. Alla synpunkter tas emot med tacksamhet.
Kontakta gärna er värdinna om detta.

Fullt hus när Inger-Johanne höll sin
introduktionskurs i andningsövningar
från Indien, Kina och Japan
När Inger-Johanne Holmboe, medlem i Blomsterfonden,
höll sin prova-på-kurs med andningsövningar från
Indien, Kina och Japan och specifik ögongymnastik var
det fullsatt i samlingslokalen på Körsbärsvägen.
– Att träna är den sanna vägen mot ett piggare och
gladare liv, säger Inger-Johanne. Låt träningen bli en
naturlig del av din vardag.
Är du nyfiken på Inger-Johanne och hennes träningskoncept, ta kontakt med Blomsterfonden
på alma@blomsterfonden.se

Inger-Johanne har själv
återgått till ett aktivt liv efter
en stroke tack vare en liten dos
träning varje dag.

Gudstjänst med sommarsånger hittade
vägen till de djupast belägna hjärterötterna
Brännkyrka församling bjuder varje år in alla
på Liseberg till sommargudstjänst. Detta är en
inbjudan som emotses med stor glädje av de
boende, men i lika hög grad av personalen och
anhöriga.
I år tog sig bortåt hundra personer gående,
i rullstol eller med färdtjänst till den vackra
kyrkan som ligger en dryg kilometer från
Lisebergsanläggningen.
I kyrkan var närheten och värmen påtaglig.
Den vackra altartavlan i glas och alla de kända
sommarpsalmerna och sångerna fick hela
tillställningen att skimra av ljus. När kantor
Peter Gunnarsson slog an de första tonerna i
”Den blomstertid nu kommer” var månget öga
vått. Av glädje, men kanske också av minnen
som gjorde sig påminda.
Mycket vacker solosång framförd av Magnus
Ahlström till ackompanjemang av Peter

Gunnarssons flyhänta orgelspel satte extra
guldkant på tillvaron för en liten stund.
Efter själva gudstjänsten välkomnades alla till
församlingshemmet där det vankades kaffe
och tårta och en stund av skratt och samtal
över fikaborden.
Även vädret visade sig från sin bästa sida.
Ditvägen var solig och fin, liksom hemresan.
Två minuter efter att alla var lyckligen hemma
igen öppnades himlens alla porta och regnet
stod som spön i backen.
Samarbetet med Brännkyrka församling,
som även håller andakt på Liseberg en gång i
månaden, är mycket bra och givande.
Diakonen Maria Sterner och prästen
Jean LucMartin är mycket välkomna gäster
på Liseberg.
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Skapa nya motiv
till våra minnes- och
högtidskort
Var med i vår stora ”teckningstävling” – Lev livet!
Tycker du om att teckna eller måla? Längtar du efter att dela med dig av din artistiska ådra till andra?
Då ska du vara med i Almas stora motivtävling! De vinnande bidragen 1–20 kommer att ställas ut på
alla våra anläggningar under hösten 2012 och även bli nya motiv till våra minnes- och högtidskort.

Hur tävlar man?
• För att delta i Almas tävling ska du kreera

en bild på temat: ”LEV LIVET” Vilken
teknik du använder dig av är helt ditt val;
du kan teckna i blyerts eller kol, måla i olja,
göra en akvarell, använda fingerfärg eller
trycka med potatis. Du bestämmer. Ditt verk
får dock inte vara större än 297 x 420 mm.

• Bidrag till tävlingen skickas senast den
15 augusti till:

Föreningen Blomsterfonden
Att: Christel Jansson
Box 114
182 05 Djursholm
Glöm inte att märka kuvertet med
teckningstävling: ”Lev livet”

• Tävlingsbidragen publiceras i Almas 		

septembernummer där alla medlemmar
kan rösta på sin favorit.

• De bidrag som får flest röster kommer

att ställas ut i ett vernissage på alla anläggningar under hösten 2012 samt meddelas i
Almas novembernummer.

Vinnande bidrag
De bidrag med mest röster trycks upp som
vepa och sätts upp på Blomsterfondens
anläggningar. Vinnande bidrag 1–10 trycks
även upp som motiv till Blomsterfondens
minnes- och högtidskort. Alla vinnande
bidrag bjuds in till vernissage samt får ett
diplom och blomstercheck för sitt deltagande.
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Konstnären Bertil Åkesson, hyresgäst på Svalnäs, har målat motiven till Blomsterfondens
nuvarande urval av minnes- och hyllningskort. Nu vill vi att många fler får chansen att
synas och att hjälpa oss i vårt arbete med hem och vård åt äldre.

Blomsterfonden förbehåller sig rätten att
använda de vinnande motiven till sina
kort och i sin insamlingsverksamhet utan
ytterligare ersättning till upphovsmannen.
Samtliga kort förses med tydlig text om
vem upphovsmannen är.
Blomsterfonden returnerar inte inskickade bidrag men den som vill har rätt att
återsöka sitt bidrag på Blomsterfondens

huvudkontor i Djursholm. Om detta bör
meddelas i god tid innan.
Konstnären Bertil Åkesson, hyresgäst på
Svalnäs, har målat motiven till Blomsterfondens nuvarande urval av minnes- och
hyllningskort. Nu vill vi att många fler får
chansen att synas och att hjälpa oss i vårt
arbete med hem och vård åt äldre.

Nytt demensboendeprojekt på Liseberg
Under 2011 påbörjades ett arbete att utveckla en ny demensboendeform på Lisebergs
demensavdelningar med syfte att skänka trygghet och värdighet för varje demenssjuk boende.
Projektet växte fram under 2010 tack vare
önskemål och synpunkter från anhöriga och
personal om en förbättrad boendemiljö för
demenssjuka äldre på Liseberg.
Blomsterfonden har sedan 2004 utarbetade metoder och arbetssätt för att vårda och bemöta
äldre med demenssjukdomar och ville med
detta projekt koppla ihop metoder och arbetssätt med en bra boendemiljö.
För att möjliggöra detta utarbetades, tillsamman med personal och anhöriga, ett helhetskoncept för alla demensenheter där form, färg,
ljus, planlösning, möbler, boendemiljö och
rehabiliteringshjälpmedel var anpassade för
att bemöta behoven utifrån befintlig demensforskning.
Vill du bidrag med en gåva till vårt fortsätta
arbete med att utveckla våra demensboenden sätt in ditt bidrag på PG 90 25 30-5
och märk talongen med ”Demensboendeprojekt”.

Christel Jansson, Blomsterfondens insamlings- och kommunikationschef tackar
Willem Schaper för att han tänker på sina medmänniskor

Vill du veta mer om projektet eller våra demensavdelningar kontakta verksamhetschef

Elisabet Wrahme tel. 555 94 750
eller via mejl elisabet.wrahme@blomsterfonden.se
För att möjliggöra projektet ansökte Blomsterfonden om medel från Ruth och Richard
Julins Stiftelse där vi fick ett generöst bidrag till
ändamålsenliga möbler.
Vi fick även en stor donation från en medlem
och hyresgäst. Dessa pengar användes till
måleriarbeten på flera av demensavdelningarna. Med hjälp av dessa bidrag har vi lyckat
förbättra trivseln och ökat tryggheten för våra
demensboende på flera sätt.
Blomsterfonden hoppas nu även kunna
utveckla övriga demensboendeenheter inom
på liknande sätt. Idag har Blomsterfonden
en demensboendeenhet på Svalnäs och även
demensboendeenheter på Tallgårdens äldreboende.

Willem Schaper besöker en av de avdelningar som renoverats med hjälp av hans gåva.
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Att skriva sitt
testamente är att
få bestämma själv
Med ett enkelt testamente ser du till att arvet efter dig
används precis som du vill.
Om du tycker att de äldres trygghet och rätt till bra boende
och omsorg är viktigt så kan du skriva in Blomsterfonden i
ditt testamente.
Då stödjer du Blomsterfondens arbete och utveckling för
alla äldres väl i samhället.

Skicka efter vår testamentshjälp
så får du veta hur du gör detta så enkelt som möjligt.
Fyll i kupongen och skicka in den till oss i dag eller
ring Christel Jansson på tel. 08-555 94 525 så
kommer broschyren kostnadsfritt med posten.

Klipp ur kupongen
och skicka in den
till Blomsterfonden

Namn
Adress
Postnummer

Postadress

Skriv ”Blomsterfonden, SVARSPOST 110 869 600, 182 20 Stocksund” på kuvertet.

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921
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”När vi sjunger tillsammans kommer vi
varandra så nära. Det känns väldigt fint”
– Att sjunga tillsammans gör allas vår vardag så
mycket roligare, säger Eva-Lena Sjölund Birgne,
aktivitets- och bemötandehandledare på Lisebergs
äldreboende i Älvsjö. Alla gamla örhängen och
evergreens lockar fram så många minnen som
leder vidare till trevliga, lärorika, roliga och ibland
omtumlande samtal om gångna tider. Alla våra
boende har tyckt om att både sjunga och dansa
genom livets olika skeden, så varför skulle de inte
göra det här på Liseberg?
Eva-Lena berättar att hon själv
och hennes medarbetare har
minst lika roligt som de boende,
att detta är ett välkommet avbrott
i arbetsdagen när alla kan ha lite
roligt tillsammans.
– Hos oss bor många som har en
demenssjukdom, berättar EvaLena, men inte en endaste liten
textsnutt i dessa populära sånger
har försvunnit på vägen.
– Hallååå!!! Hallåååå!!! Nu blir
det lite Lasse Dahlquist!
Var med nu alla, ropar Eva-Lena
och drar igång allsången med...
– Ada har legat med papiljotter
i natt, och satt extra rött på
kinden. Hon vart och hämtat sin
lilla ljusblå hatt ur en påse uppå
vinden. Beda har köpt ...
Fantastiskt kul, tänker jag i mitt
stilla sinne medan jag antecknar
så pennan glöder. Men när det är
dags för mig själv att flytta in här
en dag får nog Eva-Lena fylla på
repertoaren med lite Neil Young,
Thåström, Stones och AC/DC.
Tanken känns ytterst angenäm;
en självsvängande Eva-Lena med
ena näven höjd i luften, skrålande
Keep on rockin’ in the free world.
Det är nog inte så jädrans dumt
att bli gammal ändå.
TEXT: Magnus Nordström FOTO: Lennart Dannstedt
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Intresset för Äldrepower är mycket stort och det var många som tog tillfället i akt och provade maskinerna under informationskvällen. Samtliga
instruktörer har utbildats i hur man använder maskinerna och mjukvaran liksom träningsmetoderna och testerna.

Christel Haglund samtalar Med HUR:s VD
Lena Karjaluoto och Dr. Magnus Björkgren
från Jyväslylä universitet.

Gerd Laxåback - forskningsplanerare, Lena Karjaluoto
- VD för HUR samt Dr. Magnus Björkgren skålar för en
lyckad introduktionskväll för Äldrepower.

Träningen styrs av ett SmartCard-system. Alla som deltar får ett individuellt träningsprogram
inprogrammerat enligt sina egna förutsättningar. Detta utvecklar träningen och samlar in alla
viktiga uppgifter om hur övningarna fungerar och utvecklar individen.
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Verksamhetschefen på Liseberg,
Elisabet Wrahme ser fram emot att
komma igång med projektet på
allvar.

”Syftet är att de äldre
ska ha kraft att ha ett bra liv,
hela livet”

En liten gnutta mer power ger ett mycket bättre äldreliv
– Vi vill att våra äldre ska vara starka
nog att leva ett innehållsrikt liv, livet
ut, säger Christel Haglund, ansvarig
för Äldrepowerprojektet inom Blomsterfonden.
I andra länder prioriterar man fallförebyggande träning, liksom styrkeövningar och balansutveckling för seniorer på ett helt annat sätt än i Sverige.
Det vill Blomsterfonden ändra på.
Alla tjänar på att våra äldre är starka
nog att leva ett bra liv, livet ut. Vinsterna är stora; både i mänskliga och
ekonomiska tal.
Därför har vi startat Äldrepower-projektet tillsammans med HUR, ett världsledande utvecklande och tillverkande
företag inom träningsmaskiner för
äldre, samt forskare och sjukgymnaster
knutna till Jyväskyla universitet.
Första etappen är en förstudie som nu
står inför sin start i praktiken.
HUR samarbetar med forskare och universitet över hela världen och har erfarenheter från liknande studier i många

olika länder som USA, Japan, Kina, osv.
I nte minst i Vietnam där behovet av
rehabilitering av krigsskadade fortfarande
är mycket stort.

i anspråk än vi från början beräknade
och aviserade, men vi är noga med
att allt ska bli rätt, betonar Christel
Haglund.

Bilderna på det här uppslaget kommer
från uppstarts- och informationsmötet
om projektet som hölls tidigare under
våren på Liseberg i Älvsjö.

Den här studien, och vad vi får ut av
den, är inte viktig enbart för våra egna
boende utan kommer säkerligen att
vara en föregångare inom äldrevården
i stort.

Samlingslokalen var fullsatt av förväntningsfulla äldre som anmälde sitt intresse
för projektet.
Intresseanmälningarna var många och
urvalsprocessen håller på att avslutas,
liksom själva underlaget och utformningen av studien som görs av forskarna vid
Jyväskylä universitet.
En speciell programvara kommer att
kopplas till detta för att göra dokumentationen, analysen och uppföljningen
hundraprocentig. Studien innehåller
ingående balans- och styrketester, före,
under och efter, som ställs i relation till
förutsättningar, förändringar och målsättningar.
– Denna första fas har tagit längre tid

Alla våra äldre har rätt att vara starka
så länge de kan och ha möjligheten
att njuta av livet. Det finns ingen övre
åldersgräns för att träna, man kan vara
hur gammal som helst, man vinner
alltid på att ha lite extra kraft att ta av
när man behöver den.
Att träna och förebygga fallskador är
att skänka glädje, trygghet och kanske
några extra friska år till de äldre.
Äldrepower finns nu även på Facebook
där man kan gå in och följa projektet
vartefter som det utvecklas och går
framåt.
– Gå gärna in på Facebook och
klicka på “gilla”. Det gillar vi,
avslutar Christel.

TEXT/FOTO: Magnus Nordström
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:

Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur innehåller 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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Lösningar till Sudokun här upptill

GEOMETRISKA
BILDER

G O T T G Ö R
KOMPENSERAR

BRUKAR
GRÅTMILD

Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr,
Birgit Krantz, Stockholm
K Eekardt, Johanneshov
Conny Taube, Sundsvall
M Zetterman, Djursholm
Grattis!
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Snabbfrågan
Vad är trygghet
för dig?

Mikael Skogström

– Kunskap är trygghet. Kan
man saker så kommer allt det
andra på köpet.

Sussi Johansson

– Mitt hem är min borg. Där
känner jag mig trygg.

Herregud, en hel blåsorkester i vita
uniformer - jag tror jag dåånar!
Sol och mer värme på gång känns bra när man
ska skriva. Än mer inspirerad blir jag, när jag från
mitt fönster ser ett stort och ståtligt, vitt fartyg ute
på redden intill vår lilla stads hamn, en av alla de
lyxkryssare, som så här års brukar anlända hit. Och
varje tillfälle får mig att tänka på en kär gammal
faster, en klok och originell dam, som på äldre
dagar valde att bosätta sig vid Medelhavet. Plötsligt
en sommardag för många år sedan aviserade hon
sin ankomst.
– Jag står på Arlanda. Kan du komma och hämta
mig omedelbart, innan alla mina väskor kommer
bort i den här röran? sa den impulsiva damen, som
jag faktiskt inte hade hört av på flera år. Det var
ingen idé att nämna att hustrun och jag nästan var
på väg att åka på semester. Sådana invändningar
gör man bara inte, när faster Agda är på gång. Inte
heller antyder man att det finns bussar och taxibilar.
Några dagar senare hade den pratglada Agda berättat det mesta om sina år på den spanska solkusten.
Om det fina, arkitektritade huset som hon bor i och
som har en pool med ”specialimporterat, italienskt
kakel” och om sina rika och inflytelserika vänner,
av vilka en ”var god vän med Clinton”. Ärligt talat
började jag bli en aning trött på den pigga och
pratsamma damen, som nappade direkt på mitt
förslag att ta en titt på stan, som sommartid besöks
av många turister, inte minst neråt hamnen till.
– Men det är väl ingen här som uppskattar att det
kommer en turist ända från Medelhavet, sa Agda
med en lätt suck. Egentligen skulle väl du med dina
kontakter se till att borgmästaren ordnar med musik
och en röd matta på kajen, när jag kommer, fortsatte
Agda - fylld av humor, stolthet och självförtroende.
Det ska du nog få se, tänkte jag för mig själv, för jag
hade just fått en lysande ídé...

Synen som mötte oss gjorde faster Agda stum.
Massor av folk kantade stränder och bryggor, och
jag tyckte till och med att Agdas sydländska solbränna bleknade en aning.
– Herregud, en hel blåsorkester i vita uniformer jag tror jag dåånar! ropade Agda och såg plötsligt
salig ut. Inte kunde jag ana att du har ett så
stort inflytande här i Nynäshamn, jag är faktiskt
imponerad! Men borgmästar´n då, var är han?
undrade Agda.
– Han hade lite svårt att ta sig fram bland alla
människor i stan, så han är visst lite försenad,
men vi väntar väl en stund. Du kan ju fundera
på ett litet tacktal, som han bör få efter sin
välkomsthyllning, sa jag, som vid det laget
började undra hur upplösningen skulle se ut.
– Men snälla ni, sa Agda med viss tveksamhet
i rösten. Jag tror inte jag orkar med nå´t långt
välkomsttal efter den här chocken, och tacktal är
inte min starka sida. Kan vi inte lite diskret vända
här, eftersom ingen vet att det är jag som
är huvudpersonen här idag..
Den dagen glömde aldrig min kära faster Agda.
Redan samma dag var hon tvungen att ringa sin
bästa vän (antagligen den som kände Clinton) för
att berätta om det överraskande och fantastiska
mottagande hon hade fått i vår lilla stad. Utan att
jag riktigt förstod vad hon på sin flytande spanska
beskrev för sin förmodligen häpna vän, insåg jag
att den här gången måste Agda förskonas från en
del av sanningshalten i historien. Varför skulle hon
få veta att denna dag hade flera hundra människor
samlats i Nynäshamn för att
beskåda det stora kryssningsfartyget Queen Elizabeth?

– Jag är sprickfärdig av nyfikenhet, sa Agda, på väg
ut till bilen. Var det verkligen borgmästaren du
ringde till i morse ?
Jag sa inget, nickade bara nådigt, just som vi svängde
in mot hamnen.

Florin Suhoschi

– Pengar och familjen.
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Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

Krönikören arbetade inom Sveriges Radio från 70-talet till år 2000. Mest känd från Radio Stockholm, där han
ledde programmet Seniorpuls under 16 år (nästan exakt 1000 program med totalt ca 600 gäster!). Dessutom
ledde han Vi i femman i tio år och var nyhetsreporter på Södertörn mellan varven... Efter radioåren har han
frilansat som krönikör i Nynäshamns Posten till och med år 2008.

Foto: Kristina Laitinen

Ett par dagar senare var det dags.

