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Med Carl-Eric Linger
sid 16–17

”Vi är så larvigt romantiska”

Läs om alla julaktiviteter 
på sid. 12–13 Läs mer på sidan 19

Intervju med 
Birgitta Härenstam, sid. 6–8

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 36 • November 2011

Ingen ska behöva vara 
helt ensam på julen.

Blomsterfonden
ordnar med telefonjour 

under helgdagarna.  

Ingen ska behöva vara 
helt ensam på julen.

Blomsterfonden
ordnar med telefonjour 

under helgdagarna.  

Så firar vi jul 
på Blomsterfonden
Så firar vi jul 
på Blomsterfonden



Kvalitetskök, utan 
fördyrande mellanhänder

Hämta Stockholms 
viktigaste kökskatalog 
på samma gång!
Den innehåller det du behöver veta när du bygger om i köket. 
Kauko tipsar om viktiga saker du ska tänka på när du planerar, 
river och bygger. Hämta katalogen i vår utställning.

När du bygger om i köket är det guld värt att ha en 
köksleverantör som inte bara förser dig med skåp-
stommar, luckor och detaljer utan även ser till att du 
kommer förbi alla fallgropar och blindskär utan att det 
tär på varken nerver eller plånbok.

Culimar är en leverantör som kan köksprocessens alla delar.
Vi hjälper dig med kunnande, goda råd och bra tips.

Välkommen!

Slakthusgatan 20 (vid Globens tunnelbanestation) • 121 62 Johanneshov
Tel: 08-462 05 94 • Fax: 08-462 05 93 • E-post: info@culimar.se • www.culimar.se 

Vi skräddarsyr din 
bänkskiva direkt från 
eget snickeri Vi har alltid kvalitetsbänkskivor 

och skåpstommar för leverans 
från vårt hämta-direkt-lager.

”Titta in till oss 
så hjälper vi dig. 
Vi har löst just 
ditt köksproblem 
många gånger 
tidigare”

JUST NU!
Massiva bänkskivor

amerikansk valnöt

620mm bred, 30mm tjock 

2.696:-/m

620mm bred, 40mm tjock 

3.696:-/m

Ek

620mm bred, 40mm tjock 

2.078:-/m
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Så var det dags för den svenska vintern att komma åter. Högtider och snörusk med kyla som byter av varandra. 
Det är inte alltid en lätt årstid. Själv är jag lyckligt lottad som kör en varm bil med dubbdäck och om 
snöröjningen fungerar i Stockholm kommer jag ända hem till en varm bostad när arbetsdagen är slut. Men 
inte alla är så lyckligt lottade. 

Att vara äldre och drabbas av vintern kan vara komplicerat. Eftersom kroppen oftast är skörare blir det svårare 
att ta sig fram i snömassorna och reaktionstiderna när man trillar är lite långsammare än när man var yngre. 
Vintern för också ibland med sig en rädsla för att gå ut, vilket lämnar många äldre i en ofrivillig isolering.

Därför vill jag uppmana alla som fortfarande har styrka i kroppen att hjälpa till där det går. Om du ser en 
person som har svårigheter att ta sig av bussen eller att ta sig fram i snömassorna, kom ihåg hur viktigt det är 
att hjälpa till. Det är den enklaste saken i världen. Men oj, så lätt att glömma, i julstress och rusningstrafik. 
Inför julen är det också viktigt att vi, oavsett skede i livet, tar vara på varandra. Jag märker själv att det kan 
vara svårt att alltid hinna med, det är lätt att stress och saker som egentligen inte är så viktiga tar över i 
medvetandet. 

Jag vill också passa på när ännu ett år gått att tacka alla eldsjälar och vardagshjältar som engagerat sig i och 
brytt sig om Blomsterfonden, detta jubileumsår när vi fyllt 90 år ! Tack till alla givare som donerat gåvor, 
engagerade hyresgäster som anordnat aktiviteter och gjort sin röst hörd samt alla medlemmar som stöttar 
oss. Sist men inte minst ett särskilt tack till alla våra fantastiska medarbetare för deras insatser under året. 
Blomsterfondens medarbetare utgör ryggraden i Blomsterfondens verksamhet.  

Slutligen vill jag önska alla en god jul och ett gott slut på året. Och glöm nu inte bort att ta hand om varandra!

  

Ulf Thörnevik
VD Blomsterfonden

VD:s LEDARE

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. 

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin, som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi erbjuder seniorboende, 
med en omfattande social verksamhet som stöd. 
Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag finns det över 27 000 medlemmar 
i Blomsterfonden.

ALMA
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. 

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

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Lovisa Sandberg
Kapten Miki Kommunikation AB, produktion
och form.

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 556
E-post: Alma@blomsterfonden.se 
(om medlemstidningen)

Hemsida: www.blomsterfonden.se
Tryckeri: Litografia-AlfaPrint AB
Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 
08-515 103 13
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till konstnär
sidan 24–25

CHRISTELSKRÖNIKA

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.

Tyck till – skriv till Alma!

Kontakten
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).

ADVENT ÄR SNART HÄR OCH JAG ÄLSKAR DET!

Många av oss svenskar går på halvfart när november är som mörkast. En del blir extra deppiga och går i 
ide, andra piggar upp sig med att boka en resa till sol och värme.  

För mig handlar november månad om en lång väntan på december och 1:a advent. 

Varje år kompletterar jag min adventssamling med en ny detalj, det kan vara något jag köper eller 
som förra året ett litet luciatåg med barnens lucior och tomtenissar som jag arrangerade under min 
sjuarmade ljusstake. 

Jag har ofta funderat över vad det är jag gillar med december och julmånaden. Det är egentligen inte 
själva julen, utan allt innan julen: advent, julpyntet, julpysslandet med barnen, glögg hela veckan, 
mums…, lucia och alla ljus. Jag är fullständigt ljustokig. Har i helgen laddat med ljus från Ikea, det blev 
200 värmeljus, 10 blockljus, 50 kronljus, och det blir nog en inköpssväng till innan julhelgen är här.

December är en tid för familjen och umgänge men också en tid då många människor, både äldre och 
unga, är som mest ensamma. Därför känns det viktigt för mig att skänka dessa grupper en extra tanke 
över julen. Genom att skänka en gåva till Blomsterfondens sociala verksamhet i jul vill jag bidra med att 
hjälpa ensamma äldre.

I DET HÄR NUMRET hittar du bland annat vår nya medlemssida på sidan 10. Du kan också läsa 
om resultatet från vår läsarundersökning på sidan19. På sidan 20–21 berättar och beskriver vi våra 
nyrenoverade seniorlägenheter på Liseberg.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
Christel.jansson@blomsterfonden.se

PS. God Jul och Gott Nytt År vill jag önska alla Alma-läsare!

Grattis till er som 
vann en bok av 
Nisse Simonson i förra 
numret av Alma
Inger Cederblom, 
Gustavsberg
Nina Hedberg, 
Skärholmen
Åke Jansson, 
Sundbyberg
Barbro Johansson,
Gränna
Kerstin Markström. 
Stockholm
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Smått&Gott

Information om 2012 
års medlemsavisering.
Observera den nya tiden 
för utskicket!

Glöm inte vårt sista 
Alzheimercafé för hösten! 
Tid:
1 december, kl. 18.00-20.00

Plats: 
Blomsterfonden (Stora Salongen) 
Svalnäs allé 4B
182 05 Djursholm

Anmäl till:
info@blomsterfonden.se
Vxl. 08-555 945 00, Måniqua 
Lövegard 08-555 945 12

Stort tack till alla bidrag 
under året!

Blomsterfonden vill ge ett stort tack 
för alla bidrag under året från våra 
givare och medlemmar. Med er hjälp 
har vi bland annat kunnat påbörja 
installationen av titthål på skärm för 
flera hyresgäster inom Blomsterfonden.

Med vänlig hälsning
Ulf Thörnevik, VD

Snart är det dags för 2012 års 
medlemsavisering. Nytt för 2012 är att 
vi börjar skicka ut medlemsavierna i 
början av januari 2012 för aktuellt år 
istället för som tidigare i november året 
innan gällande medlemsår. 

Du som redan är medlem, invänta den 
den nya medlemsavin från oss innan 
du betalar.

Vid frågor om ditt medlemskap 
kontakta Blomsterfondens nya 
medlemsservice genom e-post: 
medlem@blomsterfonden.se, se mer 
information på sidan 10, Almas nya 
medlemssida.

Hyllad Davis fyllde 50 år
 
Hyresgästerna på Svalnäs firade i 
september Davis, servitör i Svalnäs 
restaurang, som fyllde femtio år. 

Davis fick ta emot många lovord och 
present som hyresgästerna samlat 
till. I sina tal berömde hyresgästerna 
särskilt hans bemötande och hans 
osvikliga förmåga att komma ihåg vad 
restauranggästerna brukar vilja ha för 
mat och dryck.

Davis, som har stora delar av sin familj 
i Tanzania, berättade om hur han fått 
en stor, ny familj på Svalnäs - mammor 
och pappor, far- och morföräldrar.

På bilden syns Davis tillsammans med 
hyresgästen Ami Berg.
 

Blomsterfondens 
jubileumsutställning
rullar på för fullt

Blomsterfonden fyller 90 år i 
år och har därför tagit fram en 
jubileumsutställning som flyttar från 
anläggning till anläggning.

Utställningen är uppskattad 
av såväl boende, anhöriga och 
utomstående som är intresserade av 
Blomsterfonden, vår verksamhet och 
vår historia.

Bilderna kommer från Röda bergen 
där man kunde ta del av bilder och 
annan information i samlingslokalen.
 

Annonsera i Alma
Ring 08-515 103 13



6  Blomsterfonden

– Jag tyckte i början att han mest påminde om 
barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra 
elefanter”. Men sedan insåg jag att han har 
ett stort allvar inom sig och att han är väldigt 
kärleksfull.

Nu ägnar de så mycket tid de kan åt varandra 
och åt golfen – som Birgitta efter visst motstånd 
till slut fastnat för och njuter av, inte minst av de 
långa promenaderna i vacker natur. Men då och 
då dyker tanken upp på hur det blir sen, när de 
är ännu äldre?

– Jag har en faster som är 92 år och som är klar 
i huvudet men som blir allt mer ensam där hon 
bor. Hade hon passat på att till exempel flytta 
in i en av Blomsterfondens lägenheter hade hon 
idag haft det mycket trevligare. 

– Det hade varit en oerhörd fördel för henne 
med ett boende som går att anpassa, allt 
eftersom man blir mer skröplig. 

Livet har varit tufft mot Birgitta, som fått klara 
sig själv under svåra perioder. Hennes första 
make avled när hon var mycket ung och barnen 
endast ett och två år gamla.

– Jag var tvungen att klara av det. Jag hade 
inget val. Lyckligtvis har jag sedan dess med 
glädje burit med mig minnen av den tid vi fick 
tillsammans, minnen som fortfarande känns 
väldigt levande.

Men oturen skulle slå till igen och för några 
år sedan avled Birgittas andra make oväntat – 
”knall och fall”.

– Vi är ett gäng som hållit ihop länge, berättar 
Birgitta Härenstam, på plats i arbetsrummet i 
Nationalmuseum, som ligger på Blasieholmen 
mitt i Stockholm.

– Nu är vi pensionärer men ända sedan vi 
var unga har vi pratat om att när vi blir äldre, 
då ska vi bo tillsammans. Jag är medlem i 
Blomsterfonden och jag skulle tycka om att bo i 
en fastighet där varje par har sin lägenhet, så att 
vi kan ses och ta hand om varandra. Det låter 
väl bra?

Birgitta Härenstam, 65, och Magnus Härenstam, 
70, gifte sig förra sommaren, och att hon är 
förtjust i sin man, den folkkära komikern, 
skådespelaren och programledaren, det syns 
tydligt.

På skrivbordet, intill en snitsig designlampa i 
blå plast från Nationalmuseums butik, står ett 
foto – på Magnus. Och på datorns skrivbord 
är det kärlekslycka i kubik: bröllopsfotot med 
Stockholm och Saltsjön i bakgrunden. Paret har 
äktenskapstycke och strålar.

– Vi brukar säga att vi är larvigt romantiska, säger 
Birgitta och det är lätt att förstå varför: på bilden 
står två människor, som efter att deras respektive 
makar gått bort, funnit varandra, mitt i sorgen. 
Och drabbats av kärleken på nytt.

 – Det tog lång tid innan jag förstod att Magnus 
faktiskt uppvaktade mig, säger Birgitta, som var 
väninna med Magnus förra hustru.

Birgitta 
Härenstam är 
jublande förälskad i 
nye maken Magnus 
Härenstam. 

Med honom ska 
hon leva, helst 
i evighet.  Och 
gärna i en av 
Blomsterfondens 
lägenheter, med 
bästa vännerna 
intill. 

’’
TEXT: Maja Aase, Iris Media FOTO: Kristofer Sandberg
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namn: 
Birgitta Härenstam

Ålder: 
65 år

Familj: 
Barn, barnbarn och den 
älskade maken 
Magnus Härenstam

Yrke:
Chef för sponsring 
och donationer, 
Nationalmuseum, 
Stockholm

intressen: 
Laga mat, ”gärna min goda 
fiskpaté”

Livet som senior:
”Det är ljust, jag får ju dela 
mitt liv med Magnus, barn, 
barnbarn och vänner”

”Mest påminde 
han om ”Fem myror är 
fler än fyra elefanter”
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Stoppa Alzheimer nu! – Undvik, förebygg och 
bromsa demenssjukdomar
Var rädd om din hjärna. Ta ett par 
matskedar kokosolja till frukost.
Alzheimer och Parkinson kommer inte plötsligt. 
Sjukdomarna utvecklas långsamt, kanske under 
decennier. Innan symtomen upptäcks, kan 70% av 
hjärnans minneskapacitet ha gått förlorad. Och då 
är det för sent.
Om du inte vill vänta, finns det många saker du 
kan göra. Du kan förebygga genom att äta rätt 
kost. Du kan förhindra att Alzheimer, Parkinson 
och ALS tar över ditt liv. 
Men du måste börja nu! 
Att behålla din hjärnas kapacitet är nämligen 
mycket enklare än att reparera det du har förlorat.

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 ”Stoppa Alzheimer nu!”.

Här är 
ni som vann en 
Lev längre -bok i förra 
numret av Alma. Grattis!:

Christina Thor, Enskede
Ulla-Marie Söderlund, Stockholm
Maud Söderlund, Stockholm
Anita Westenberg, Stockholm
Birgit Westermark-Ställborn, Blidö

Vinn boken
Stoppa 
Alzheimer 
Nu!

Vinn två biljetter till 
Magnus Härenstams show 
”Morsning & Goodbye” 

Gå in på Blomsterfondens hemsida www.blomsterfonden.se och var med och 
tävla om biljetter till Magnus Härenstams nya show som har premiär den 
27 januari 2012 på Lisebergsteatern i Göteborg.

Vi har ett antal biljetter som du har chansen att vinna. Inte bara åt dig själv, du kan 
också bjuda med din make/maka eller någon god vän om du vill.

Så sitt inte där och dega, gå in på vår hemsida och tävla nu. Ja precis, just nu!
en monolog om konsten att mogna med behag

– Att jag har fått träffa Magnus är en 
sagolik tur, varje dag är jag tacksam för 
det vi har fått, och vi är mycket rädda om 
varandra.

Paret ser fram emot att fira silverbröllop 
och sin 25:e bröllopsdag – då är hon 89 
och han 94.

Och antagligen precis lika förälskade i 
varandra som de är nu. För ingen av dem 
verkar oroa sig över att tillvaron som 
riktigt gammal ska vara en räcka elände 
som bara plågar livet ur en.

Tvärtom. 

Åldrandet är just nu ett synnerligen 
lekfullt samtalsämne hemma hos Magnus 
och Birgitta. I januari 2012 har Magnus 
Härenstam premiär för en ny show på 
Lisebergsteatern i Göteborg. Passande 
nog heter den ”Morsning & Goodbye” 
och handlar om ålderdomen.

– Han är ju så kul, säger Birgitta stolt, 
och fnissar. Ja, jag skrattar så när han 
berättar vad han har skrivit. Det blir 
väldigt, väldigt roligt, med mycket 
igenkänning. 

Och som en följd av det lyckliga livet 
med nya hustrun, och att Magnus 
Härenstam är frisk efter en blodpropp 
i benet i somras, är showen en orgie i 
gnällfria insikter om livets knasigheter: 
hellre en gnutta komik än bitter tragik. 

Vilket även är en fin beskrivning av 
Birgitta.Hon älskar sitt museijobb, som 
före detta marknadschef och nu chef för 
sponsring och donationer. 

Men hon är lika glad över att snart gå i 
pension, och därmed kunna vara ännu 
mer med sina älskade barnbarn (”jag 
hämtar gärna på dagis”) och den älskade 
maken.

Birgitta är smärt, helt klädd i svart och 
har en skärpt blick. När hon berättar om 
hur hon en gång varit osäker och rädd 
för att tala inför andra, är det svårt att tro 
henne. Birgitta är glad över att ha hunnit 
med att leva ett tag, med större säkerhet 
och trygghet i sig själv och sina förmågor.

Över huvud taget verkar hon ha ett 
rätt okomplicerat förhållande till att bli 
gammal. Kanske brås hon på sin far? 
Han är en pigg 90-åring, som träffar folk, 
flörtar med damer, och har så fullt upp 
att han knappt hinner vara hemma.

– Pappa lever ett härligt aktivt liv, 
med vänner i alla åldrar, och på 
fredagseftermiddagarna har han sin 
heliga stund. Då träffar han sitt speciella 
gäng med åtta gubbar. Jag är så glad för 
hans skull. Och jag är så glad för oss, för 
Magnus och mig

– Det gäller att ta vara på livet, säger 
Birgitta Härenstam.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

HITTA JULENS ALLA MARKNADER

Fotograf: Anna Yu 

Schysst jul 2011

När? Lördag 10 dec 11–17, Söndag 11 
dec 11–16.

Var? ABF-Huset. Sveavägen 41, 
Stockholm.

Övrigt? Schysst Jul är en julmarknad 
där du kan köpa klappar tillverkade 
med respekt för mänskliga rättigheter 
och miljö. På marknaden medverkar 
ett flertal organisationer och företag 
som på olika sätt arbetar med rättvis 
handel, miljö, mänskliga rättigheter 
och andra globala utvecklingsfrågor. I 
samband med julmarknaden anordnas 
även en rad spännande seminarier, 
filmvisningar, utställningar och andra 
aktiviteter.

Stortorgets julmarknad

När? 19/11–23/12, dagligen 11–18.

Var? Stortorget i Gamla stan.

Övrigt?  De medverkar även i Gamla 
stans levande julkalender med 
lucköppning varje dag den 1–24 dec 
med uppläsning, sång och musik.

Konstfacks julmarknad

När? 26–27 november, öppettider är 
10–17 båda dagarna.

Var? Konstfack, LM Ericssons väg 14, 
126 27 Stockholm (Se karta)

Färdväg: Tunnelbana eller buss till 
Telefonplan.

Övrigt? Konstfacks alternativa och 
annorlunda julmarknad anordnas av 
studentkåren.

Julmarknad på Taxinge Slott

När? Julmarknaden är öppen 10– 13 
november och 17–20 november, 
torsdag 11 – 18, fredag – lördag 
10 – 18, söndag 10 – 17. 

Var? Taxinge Slott, Nykvarn

Övrigt? Entré 70:- barn tom 12 år 
gratis i vuxens sällskap. Här har du 
chans att träffa över 130 av landets 
bästa hantverkare. Taxinge Slott 
brukar kallas för ”Kakslottet” för 
sitt välsmakande bröd, bakelser och 
fantastiska räksmörgåsar. 

Kungsträdgårdens julmarknad

När? 19–20 nov samt 25–27 nov och 
2–22 december.
Alla dagar 11.00–18.00

Var? Kungsträdgården, Stockholms city.

Övrigt? Du erbjuds allt från textil- och 
trähantverk, delikatesser från skog och 
hav, varma kläder och säkert en eller 
annan julklapp.

Dramatiserad visning: julfirande för 
100 år sedan

När? 26 november 2011–8 januari 2012

Spelas: 25/11 2011–8/1 2012, Ti-Fr 

12.30 och 13.30, Lö–Sö 12.30, 13, 
13.30, 14 och 14.30. 

Upplev julfirandet hos familjen Hallwyl 
för 100 år sedan. Vi följer med när 
tjänstefolket förbereder julen i palatset. 

De dramatiserade visningarna kan 
förbokas via 08-402 30 99 må–fr 
08.30–11.30 eller hallwyl@lsh.se. 
Invänta bekräftelse, visningarna kan vara 
fullbokade.

Vad är väl december utan julmarknader? Nedan följer ett 
axplock av julmarknaderna i Stockholmsområdet.

Skansens julmarknad

När? Lördagar och söndagar i advent kl. 10–16.

Var? På Bollnästorget och i stadskvarteren, på Skansen.

Övrigt? Skansens julmarknad är en obruten tradition 
sedan 1903 och den första adventshelgen är det 
julmarknadspremiär för i år. 

Lyssna på körer som sjunger julsånger på flera olika 
ställen på marknadsområdet eller varför inte besöka 
Seglora kyrka och njuta av en vacker adventskonsert?
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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.

 

Vad är Blomsterfonden? 
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar 
för hem och vård åt äldre i Storstockholm.
Vi har idag ca 27 000 medlemmar runt om i 
Sverige och par hundra utomlands.

Varmt välkomna till våra tandläkar-
mottagningar mitt i Stockholm city.

Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienist-
vård inklusive tillverkning av bett- och snark-
skenor. Just nu erbjuder vi tandläkarundersök-
ning och hälsoscreening, blodtryck och blod-
sockermätning till 50% av kostnaden samt vissa 
tandläkaråtgärder till 10% rabatt. 

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen 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         www.dentomed.se

Vad gör Blomsterfonden?
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell 
grund genom våra fem seniorboende med värdinnor, 
vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter samt tre 
äldreboenden. En del av Blomsterfonden 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 
medlemserbjudande som föreningen erbjuder. 
Du är med och stöder en verksamhet gör stor nytta i 
det samhälle du lever i. 

Medlemsförmåner: 
Tandvård – rabatterad tandvård för alla 
medlemmar genom Dentomed.

Kultur – rabatterade konserter för medlemmar 
genom Berwaldhallen.

Skönhet – rabatterad klippning för medlemmar 
genom Klippoteket Prima.

Plusgiro 90 25 30 - 5  •  www.blomsterfonden.se

Blomsterfondens 
medlemssida

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

Här får du kontakt
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Varmt välkomna till våra tandläkar-
mottagningar mitt i Stockholm city.

Vi utför sedvanlig tandläkar- och tandhygienist-
vård inklusive tillverkning av bett- och snark-
skenor. Just nu erbjuder vi tandläkarundersök-
ning och hälsoscreening, blodtryck och blod-
sockermätning till 50% av kostnaden samt vissa 
tandläkaråtgärder till 10% rabatt. 

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen 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         www.dentomed.se

Har du funderat
på att skriva 
testamente?

Med ett enkelt testamente bestämmer du själv hur arvet efter 
dig används. 

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.

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921
Plusgiro 90 25 30 - 5  •  www.blomsterfonden.se

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 foldern kostnadsfritt med posten.

Namn

Adress

Postnummer Postadress

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

Klipp ur kupongen
och skicka in till
Blomsterfonden
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Stina Kujala 
Värdinna Liseberg:

– Det blir luciafirande, pepparkakor 
och glögg i biblioteket samt jultallrik 
som intresseföreningen bjuder alla med-
lemmar på [i intresseföreningen. Red. 
Anm]

Lena Brunzell 
Värdinna på Svalnäs:

– Jag anordnar Luciafirande med 
Luciatåg, kaffe och lussebullar. 
Hyresgästernas intresseförening anordnar 
många egna aktiviteter runt jul.

Monica Andersson 
Värdinna Röda bergen och 
Körsbärsvägen:

– På Röda bergen firar vi Lucia den 13 
december med kaffe och lussebullar, 
samt barn från Birkaskolan som kommer 

Lucia och alla stjärngossar och tärnor skrider in i salongen på Röda bergen till allas stora glädje.

TEXT/FOTO: Lovisa Sandberg

Sandra Engblom 
Värdinna Ringvägen:

– Vi firar Lucia tillsammans här 
på Ringvägen. Sedan anordnar 
hyresgästerna själva en kväll som de 
kallar ”En försmak på julen” då de äter 
jultallrik tillsammans.

hit och sjunger, efteråt har vi lotteri med 
lite roliga vinster! Den 21 december är 
det julsånger med Grannarnas kör och 
Bosse Hülphers.
– På Körsbärsvägen anordnar jag och 
den lilla trivselgruppen jultallrik. Sen är 
ju Körsbärsvägen alltid inbjudna på de 
aktiviteter som Röda bergen ordnar.

Marie Biaudet, arbetsterapeut Svalnäs 
äldreboende:

– Vi kommer att fira med julkonsert, 
julpyssel, pepparkaksbak, Lucia, julmusik 
och julbak.

Susanna Rosén
arbetsterapeut Tallgårdens 
äldreboende:

– Vi brukar ha mycket 
musikuppträdanden i december och så 
firar vi Lucia förstås. Om man vill äta 

Hoho, finns det några snälla barn här? 
Så firar vi jul på Blomsterfonden 

Förra årets luciagäng på Liseberg
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Mandelkakor med bär

Ingredienser  10 portioner

Mandelmassa  200 g

Smör   200 g

Ägg    2 st

Bittermandelolja 1 droppe

Bär   3 dl

• Riv mandelmassan till fyllningen, blanda med smöret.
• Knäck äggen och vispa dem. Häll äggen försiktigt i      
   smörblandningen och vispa kraftigt.
• Droppa i en liten aning bittermandelolja. Prova dig fram sakta. Det ska 
   inte smaka bittermandel, den ska bara anas.
• Vispa fyllningen pösig.
• Smörj cocotteformar, 9,5 cm i diameter.
• Fyll en spritspåse med mandelsmeten och tryck ut 40 g, eller ca 0,5 dl 
   i varje cocotte.
• Kontrollera att du fyller med rätt mängd från början så att massan räcker 
   till alla.
• Lägg bären i formarna, tryck ner dem till botten, baka sedan av i torr 
   ugn på 170°C i 20 till 25 minuter.

Baka goda mandelkakor till jul. 
Receptet kommer från Blomsterfondens 
prisbelönta restaurang på Svalnäs.

julbord på julafton tillsammans med 
sina anhöriga, kan man beställa från 
restaurangen och så dukar vi för enskilda 
sällskap i stora matsalen. 

Det finns julgodis och pepparkakor och 
glögg/julmust på varje avdelning. Vi 
kollar att alla avdelningar har julgran 
och julpyntat och att det finns julmusik 
på CD-skivor. 

Kyrkan brukar komma veckan före jul 
och ha en julandakt. En del boende åker 
hem till sina anhöriga ett par timmar 
någon av juldagarna.

Eva-Lena Sjölund-Birgne 
Aktivitetsledare/handledare i etik och 
bemötande, Lisebergs äldreboende:

– Första december kommer en kör och 
sjunger adventssånger och varje vecka, 
när vi har skivor till kaffet, tänder vi 
adventsljus tillsammans. 

På Luciamorgonen samlas alla 
medarbetare som kan och vill och 
formar Luciatåg som går runt på 
avdelningarna. Sen på eftermiddagen 
kommer en musikklass och sjunger 
Luciasånger och vi dricker glögg och 
kaffe och äter pepparkakor. 

Vi kommer också att ta hit en julshow. 

Vid alla sammankomster som vi har i 
december så brukar vi spegla julen, vi 
brukar bland annat stöpa ljus.
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Ge bort ett 
medlemskap 
i Blomsterfonden 
till ditt barn eller 
barnbarn i julklapp!

Gör något oväntat och bra, ge dina barn eller barnbarn en julklapp som de säkert inte får av någon annan. 

En julklapp som glädjer många, många fler än enbart den du ger den till. Ett medlemskap i Blomsterfonden 

är en gåva som växer för varje år som går. Precis som mottagaren. 

Kontakta Blomsterfondens medlemsservice på 
medlem@blomsterfonden.se eller per telefon  08-555 94 751.

Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter på den 
person du vill ge medlemskapet åt samt ditt eget namn och 
adress för fakturering. Meddela samtidigt vart du vill att vi 
skickar gåvokortet.

För att din beställning skall kunna gå iväg i god tid innan jul 
behöver vi ha den senast den 13 december.

Blomsterfonden deltog i 
Seniormässan i Älvsjö med en 
mycket välbesökt monter.

På scenen intill spelade 
gitarrhjälten Janne Schaffer 
som fick det att svänga rejält för 
publiken i EBB:s brottarhit
”Maya Piraya” (bilden till höger).

Till vänster Christel Haglund, 
chef  för Blomsterfondens sociala 
verksamhet i montersoffan med 
Blackebergs eget svar på Eric 
Clapton, även känd som Zebran 
i Electric Banana Band, Janne 
Schaffer.

Blomsterfonden med på 
lyckad Seniormässa.

Gör så här för att ge bort ett medlemskap i julklapp:
Sätt in aktuell summa, 250 kronor för enskilt medlemskap,  på 
PG-konto 64 58 6-1. Glöm ej att skriva namn och adress på din 
inbetalning.

Observera att Blomsterfonden inte skickar ut något inbetal-
ningskort för den första inbetalningen. Du ansvarar själv för 
att betalningen kommer in. 

Tack för att du och dina närstående stödjer hem och 
vård för äldre.
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Beställ via e-post till info@blomsterfonden.se ange namn, adress, postnummer och postort eller 
fyll i beställningen och skicka till: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Blomsterfonden tackar dig för ditt stöd

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Köp julkorten från Blomsterfonden så är du med 
och stödjer vårt arbete  för hem och vård åt äldre
     

God Jul och Gott Nytt År

A5 kort julhälsning.indd   1 2010-11-01   13.03

God Jul och Gott Nytt År

A5 kort julhälsning.indd   2 2010-11-01   13.04

God Jul och Gott Nytt År

A5 kort julhälsning.indd   3 2010-11-01   13.04

God Jul och Gott Nytt År

A5 kort julhälsning.indd   4 2010-11-01   13.04

God Jul och Gott Nytt År

A5 kort julhälsning.indd   5 2010-11-01   13.05

Jag vill gärna beställa Blomsterfondens julkort och samtidigt stödja Blomsterfondens arbetet för äldre.

Antal  Förpackning med blandade blomstermotiv, vikta kort + kuvert, 5 st - Pris: 100 kr per förpackning

Antal  Förpackning med blandade blomstermotiv, vikta kort + kuvert, 10 st - Pris: 175 kr per förpackning

Kom ihåg att beställa i god tid så att dina kort hinner iväg med julposten. Kostnad för porto tillkommer.
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Trycket var stort utanför Blomsterfondens hus på Ringvägen minuterna innan 
dörrarna öppnades till årets traditionsenliga höstbasar. Väl på insidan var trängseln 
stor och utbudet av fynd och bra-att-ha-prylar över all förväntan. Inte för de 
sammanlagt nittio personer; boende, anhöriga, personal och andra hjälpsamma 
personer som arbetat under ett helt år för att få till en lyckad basar, men säkert för 
alla de som njöt av att leta små skatter i lådor och på bord. 

Som bilderna visar var det inte lätt att ta sig fram i korridorer och prång under 
Blomsterfondens anläggningar vid Ringvägen. Men finns det hjärterum finns det 
stjärterum, som någon sa när han lyckats tränga sig ned vid ett bord för en kopp 
kaffe med färsk fralla. Frallorna för övrigt skänkta av Wallins bageri & konditori 
som har sin verksamhet i ett av Blomsterfondens hus på Ringvägen.

Fina fynd, fika och färska frallor på årets höstbasar 
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2Entertain och Vicky Nöjesproduktion presenterar

En komisk monolog om att mogna med behag
Spelas fredag-söndag våren 2012. Premiär 27 januari.

BILJETTER: Lisebergs nöjesbokning 031-400 200, www.liseberg.se, 2Entertain 0771-36 37 00, 
ticnet.se, 077-170 70 70, sedvanliga biljettförsäljningsställen.     

          www.facebook.com/2entertainAB
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Blomsterfonden vill öka tillgängligheten och startar därför 
ett ljudprojekt. Syftet är att tidningen Alma ska nå ut till 
alla medlemmar, även till dem som av olika skäl hellre 
läser med öronen än med ögonen.

Alma som ljudtidning

Tillsammans med Iris Media, som idag dominerar den 
svenska marknaden för inlästa tidningar och tidskrifter, ska 
Blomsterfonden ta fram en inläst variant av tidningen Alma.

Iris Media låter idag läsa in 30 dagstidningar och mer än 
80 tidskrifter, och har kunder från Skåne till Norrland.  Iris 
Media producerar också Stockholms stads ljudtidning På tal 
om Stockholm, som alla kan lyssna på, med hjälp av ett klick 
på en länk på Stockholms stads hemsida.

Ljudböcker- och ljudtidningar blir allt vanligare, och allt fler 
finner nöje i och nytta med att kunna lyssna, samtidigt som 
man kör bil, diskar eller ligger hemma och vilar på soffan.

Att alla medlemmar har tillgång till samma 
information är viktigt 

– Det ska bli jätteroligt att samarbeta med Blomsterfonden, 
säger Maja Aase, produktionschef på Iris Medias huvudkontor 
i Enskede. Att alla ska ha tillgång till information är en viktig 
princip, och det är ett bra beslut att arbeta för att Alma ska bli 
ljudtidning.

– Alma är i dag en bra tidning, som innehåller underhållande 
och viktig information för både dem som är medlemmar och 
köar, och för dem som är medlemmar och bor i någon av 
Blomsterfondens fastigheter, säger Maja Aase, som är en av 
dem som är med i Blomsterfondens nya ljudprojekt.

De vanligaste formaten som ljudtidningar distribueras på 
idag är cd, webb och Daisy-skivor, som är ett internationellt 
och mycket populärt format, där läsaren/lyssnaren kan hoppa 
mellan olika delar av inläsningen.

Var med i vår projektgrupp

För att på bästa sätt arbeta med 
Alma som ljudtidning vill 
Blomsterfonden bjuda in med-
lemmar till en särskild projekt-
grupp. Gruppen är med och tar 
fram ett förslag på ljudtidning och 
diskutera format, lämpligt innehåll och 
vilka format som passar Blomsterfondens medlemmar.
Ett smakprov på ljudfil kommer inom kort läggas ut på 
Blomsterfondens hemsida där alla läsare kan lyssna på den 
externa intervju med Birgitta Härenstam.

Du som vill vara med – hör av dig till Alma-
redaktionen alma@blomsterfonden.se senast den 
31 januari. Alla deltagare belönas. 

– Ljudprojekten är en viktig satsning för Blomsterfonden, 
säger Christel Jansson, Chefredaktör Alma. Vi vill vara 
tillgängliga för alla, och ska satsa på att göra en tidning som 
våra medlemmar verkligen vill läsa – med ögonen, eller med 
öronen.

Lyssna på Alma!

Ingen ska behöva känna sig helt ensam i jul

Nytt ljudprojekt för medlemmar 
som helst läser med öronen Hej! 

Vi söker 

testpiloter.

Anmäl dig 

idag! 

Vi dukar upp ett hemlagat, traditionellt julbord att avnjuta 
i gott sällskap. Från 26 nov - 26 dec, i sällskap om 15-120 
personer, pris från 395 kr. 

Vi erbjuder även catering av ditt julbord med leverans 
inom Stockholmsområdet från 295 kr/pers.

Varmt välkommen att boka!
Ring 08-555 94 529

Julbord
hemlagat och traditionellt

Lisebergs café och matsalar, Annebodavägen 23-25, Älvsjö
Villa Svalnäs, Svalnäs allé, Djursholm, www.villasvalnas.se
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Så här tycker våra med-
lemmar och läsare om Alma

Vi fick in ett antal hundra enkätsvar och 
den övergripande bilden av detta är att de 
allra flesta tycker att Alma är en riktigt bra 
medlemstidning.

Över 70 procent 
uppger att de sätter sig ner och läser tidningen 
i lugn och ro, från pärm till pärm medan 
endast en procent inte läser alls.

Information och artiklar från Blomsterfondens 
verksamhet toppar intresset medan intervjuer 
och reportagen för övrigt tar en andra plats 
på det-läser-jag-listan. Även kulturnyheter 
och evenemangstips är uppskattade inslag i 
tidningen.

Läsarna anser också att det är av mycket stor 
vikt att Alma bevakar debatt och nyheter kring 
livet som senior liksom att tidningen bör ta 
upp frågor som kan hjälpa till att skapa ett 
meningsfullt liv för de äldre.

På frågan: ”Vad vill du se mer av i Alma” 
svarar 66 procent att de vill ta del av rapporter 
från verksamheten, likaväl som återkommande 
information om fastigheterna och bostadskön.

För övrigt vill medlemmarna läsa mer om:

• hälsa och livstil 

• kultur – konst, film, teater, litteratur 

• Resor och rekreation

Man vill även att vi skriver mer om städning 
och hygien som är extra viktigt för de äldres 
välmående och trivsel. Även mat och recept är 
önskade inslag i tidningen framgent.

På slutfrågan 
”Varför är du medlem i Blomsterfonden” står 
det i stort sett jämnt mellan de som finns med 
för att stå i bostadskön och de som tycker att 
Blomsterfonden står för ett bra arbete och  
därför vill vara med som stöd för alla äldre i 
vårt samhälle.

”Jag vet att om jag hjälper till och 
drar mitt strå till stacken idag, 
så är det någon annan som gör 
det för mig imorgon”

Av alla de som skickat in sina svar är en 
överlägset stor del kvinnor, 77 procent, medan 
14 procent är män och 9 procent har lämnat 
frågan obesvarad.

Åldersfördelningen 
är sådan att 18 procent är under 60 år medan 
75 procent är äldre än 60 år. Sex procent har 
lämnat frågan utan svar.

Vi som gör Alma har fått en god bild av vad 
ni som läser är nöjda med och vad ni vill att vi 
förbättrar, lägger till och utvecklar. 

Detta tar vi med oss in på det nya året och 
förhoppningsvis kommer du märka att vår 
strävan efter att utveckla tidningen ger önskat 
resultat.

Vi vill, som du förstår, ha en kontinuerlig och 
givande kommunikation med våra medlemmar 
och läsare, så är det något du vill tipsa om eller 
diskutera med oss i redaktionen är det bara 
att ta kontakt. Kontaktuppgifter hittar du i 
redaktionsrutan i början av tidningen.

Tack alla ni som tog er tid att fylla i och skicka 
in enkäten. Nästa gång hoppas vi att fler män i 
vår läsekrets sätter sig ned och tycker till.

I förra numret av 
Alma hade vi en en 
undersökning för att 
se vad alla ni som läser 
tidningen tycker och 
tänker om innehåll, 
utformning och annat. 
Sådant som är viktigt 
för oss att veta för 
att vi ska kunna lyfta 
informationen till våra 
medlemmar ytterligare 
ett steg.

Ingen ska behöva känna sig helt ensam i jul
– Vi vet hur svår ensamheten kan vara 
för många över julhelgen, säger Christel 
Haglund som är Blomsterfondens chef 
för den sociala verksamheten. Det ska 
inte behöva var så.

Blomsterfonden kommer i år att göra ett 
test med jourtelefon under julen. Det 
kommer att finnas ett telefonnummer dit 

äldre ensamma människor kan ringa 
för att få prata bort en stund, få lite 
trygghet och kanske tröst men även få 
fråga om saker som känns akuta.

– Vi kommer längre fram att gå ut med 
både tider när och telefonnummer dit 
man kan ringa, berättar Christel. Min 
högsta julönskan är att ingen, inte en 

enda äldre människa, ska behöva känna 
sig helt övergiven.

Insamlade medel från vår kampanj”Hjälp 
Bengt” bekostar jourtelefonprojektet 
som vi hoppas faller så väl ut att vi kan 
utveckla det vidare i större skala. Detta är 
också en förlängning på vår satsning på 
bemötandecafeer.
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Vi bygger om för fullt på Liseberg
Små lägenheter blir större och anpassas för   
personer med funktionsnedsättningar

Lisebergs seniorboende i 
Älvsjö stod färdigt 1958. 
Men åren har varit hårda 
mot lägenheterna som varit 
små och inte har haft någon 
handikappanpassning. 
Lägenheterna har med 
tiden blivit oattraktiva 
och Blomsterfonden har 
länge haft problem med att 
hyra ut dem. Så i början av 
2000-talet beslutade man 
att bygga om och renovera. 
Idag är man på gång med 
fjärde huset och fler projekt 
återstår.

– Kraven på bostad blir 
högre ju äldre man blir, 
berättar Ulf Thörnevik, 
därför är det viktigt att 
vi anpassar lägenheterna 
utifrån önskemålen hos vår 
målgrupp. För att kunna bo 
i våra bostäder på äldre dagar 
krävs det att lägenheterna är 
anpassade till det mänskliga 
åldrandet och dessa behov.

Renoveringarna har 
inneburit att lägenheterna 
har handikappanpassats och 
att de förut så många små 
ettorna slagits ihop till större 
lägenheter. Idag är det vanligt 
att man flyttar in som par 
och då behöver många en 
större tvåa eller en trea. Och 
flyttar man in själv är det 
vanligare att man vill ha en 
tvåa än en liten etta. 

Förberedelserna för 
renoveringarna har pågått 
i många år. Nuvarande 
hyresgäster har erbjudits att 
flytta till andra lägenheter 

och blomstergårdar. De som 
väljer att komma tillbaka 
erbjuds nyrenoverade, fräscha 
lägenheter som då också är 
handikappanpassade.

Inflyttningen i fjärde 
huset kommer att ske i 
november/december. Men 
redan nu har nästa projekt 
påbörjats – ombyggnationen 
av loftgångshusen på 
Sylvestergatan, vilket 
är den sista etappen i 
renoveringarna. Projektet är 
i planeringsstadiet och husen 
håller på att tomställas. I 
dessa hus finns varken hiss 
eller tvättstuga, något som nu 
kommer att åtgärdas.

– Vi för även en dialog med 
tjänstemännen i kommunen 
angående ett optionsavtal 

om en markanvisning. Skulle 
det gå bra så kan det bli 
aktuellt att bygga 80-100 nya 
lägenheter vid vändplanen på 
Annebodavägen, mittemot 
våra nuvarande hus. Men 
än är det för tidigt att säga 
om det blir av eller inte. Vi 
hoppas det.

Ulf berättar även att 
styrelsen och ledningen 
undersöker möjligheter till 
ytterligare lägenheter i andra 
blomstergårdar, bland annat 
på Svalnäs. Här finns planer 
om nybyggnation, dialog 
förekommer med politikerna 
i Danderyds kommun om 
det skulle finnas möjlighet 
att bygga på tomten bredvid 
Svanläs. Här utgör dock de 
många fornlämningarna ett 
hinder, eftersom marken 

måste undersökas och grävas 
ur noggrant. 

Även Ringvägen är ett 
alternativ för nybyggnation.
– Vi tittar på möjligheten att 
kunna bygga nya lägenheter 
mellan husen, i bakkant. Men 
det är en lång process innan 
politikerna har tagit några 
beslut. Annars är detta en av 
idéerna vi arbetar med för att 
kunna öka Blomsterfondens 
bestånd och på sikt tillgodose 
våra köande med fler 
bostäder.



 Blomsterfonden  21

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

L

SOV 1

GGG

Klinker

H
(m)G L ST

WC/D

K/F

(DM) VARD
RUM

KÖK

3RoK
lgh 330

SOV 2

NY BALKONG

Armbågskontakt
på vägg

KORRIDOR

typ 2

HALL

PASSAGE

EL
(TM/TT)KlinkerKH

TK

3 ROK, 68,5 kvm LÄGENHET : 330
430
530
630
730
830

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

WC/D
Klinker

(TM/TT) EL

L

KH

ST

K/F

(DM) KÖK

(m)

typ 3s

G

L

G

SOVRUM V-RUM

Klinker
HALL

2 ROK, 40 kvm LÄGENHET : 250

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

G G

2RoK

G

ST

L

EL

Klinker

BALKONG

SOV
WC/D

HALL

VARD
RUM

KÖK

H
(m)

3020

BALKONG

K/F

ej kakel

(DM)

Klinker

KORRIDOR

typ 1

G

(TM/
TT)

KH
L

2 ROK, 56 kvm LÄGENHET : 310
410
510
610
710
810

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG /
AVSKILJANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

SOPRUM
1050

K/F (DM)

KÖK

(m) EL

L STG

KH(TM/TT)
(TM/TT)

V-RUM

WC/D

HALL WC/D

UTEPLATS

G
typ 5

+37,50

Klinker

Klinker
Klinker

1 ROK, 36 kvm LÄGENHET : 120

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG /
AVSKILJANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

K/F

K/F

(DM)

(m)

ST

L G
EL

KH
(TM/TT)

KÖK

V-RUM

WC/D

UTEPLATS

G G

typ 6

HALL
Klinker

Klinker

1 ROK, 34 kvm LÄGENHET : 140

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG /
AVSKILJANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

K/FK/F (DM)(m)
(TM/TT)EL KH

STG L

(DM)

(m)

V-RUM

KÖK

WC/D
HALL

UTEPLATS

KORRIDOR

typ 4

1042

Klinker
Klinker

1 ROK, 32 kvm LÄGENHET : 130

LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLESHUS E

GARDEROB

LINNESKÅP

EL

GOLVMATERIAL:

ELCENTRAL

PARKETT DÄR EJ
ANNAT ANGES

5m410

FÖRBERETT FÖR
TORKTUMLARE OCH
TVÄTTMASKIN

LISEBERG, STOCKHOLM
JULPSALMEN HUS E

ST

H
(m)

K/FL

KAPPHYLLA

STÄDSKÅP

FÖRKLARINGAR

32

SKALA 1:100

(TM/TT)HÖGSKÅP FÖRBERETT
FÖR MICROVÅGSUGN

Norr

G

KOMBINERAD KYL/FRYS

SPIS

PLATS FÖR DISKMASKIN(DM)

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG

KH

1RoK

RUM

K/F

WC/D
(TM/TT)

EL

L

ST

G
Klinker Klinker

(DM)

ALKOV

KÖK

HALL

(m)

lgh 230

BALKONG

typ 3

KH

1 ROK, 28 kvm LÄGENHET : 210
 220
 230

HUS E LÄGENHETSBLAD, 2011-09-06
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

Så här ser våra nya planlösningar ut:

1 rok 28 kvm

1 rok 32 kvm

1 rok 34 kvm

2 rok 56 kvm

2 rok 40 kvm

1 rok 36 kvm

3 rok 68,5 kvm

Förbokning ring 08-644 50 40   Öppet: Mån–Fre 10–18, Lör 10–16
Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden 101

Ta med annonsen när du besöker frisören.

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

 Damklippning

inklusive tvätt och fön
149:- 

Klippoteket Prima

 Permanent

inklusive tvätt och fön
395:- 

Carl-Erik Qwarfordt är 90 år och bor på 
Svalnäs äldreboende. Under ett långt 
yrkesliv i hotell- och restaurangbranschen 
mötte han inte mindre än 15 sittande 
statsministrar, både svenska och 
utländska, och ett stort antal andra 
ministrar  och celebriteter.  
På den här platsen i Alma har du under 
det här året fått ta del av hans spännande 
möten i arbetslivet. Detta är  det sista av 
Carl-Eriks spännande ministermöten.

Carl-Eriks 
Minister
möten

”Alf Svensson är 
en trevlig prick.
Jag hade fått en 
pocketutgåva av 
Koranen av min 
arbetskamrat Ali 
som Alf och jag 
med stort intresse 
läste tillsammans i 
hotellgarderoben.
Det är en bra 
karl, Alf

Lediga demensplatser
Blomsterfondens äldreboende Liseberg i Älvsjö  

erbjuder ett tryggt boende med individuella  
och gemensamma aktiviteter.

Kontakta Elisabet Wrahme tel. 555 94 750  
alt. elisabet.wrahme@blomsterfonden.se

Läs mer på www.blomsterfonden.se

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921

”

Vill du veta mer om våra lägenheter 

på Liseberg, kontakta vår uthyrare  Emilie Wikström 

per e-post: emilie.wikstrom@blomsterfonden.se
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– Hej, säger hon, kom in, det är 
så kallt och rått där ute nu.

Alma är på besök hos ett av 
Blomsterfondens årsbarn, 
Kristina Harnebäck, som 
är fyllda nittio och bor i en 
hemtrevligt ljus lägenhet på 
Svalnäs med utsikt och balkong 
mot naturen, som för dagen 
sprakar av höstens alla färger.

– Kom, vi sätter oss vid 
köksbordet, så kan vi sitta 
mitt emot varandra, det blir 
bäst så säger Kristina och 
pekar mot köksdörren. Vad 
kan det bli av det här, jag har 
väl ingenting att berätta?

Hur kommer det sig att du 
hamnade här på gamla dar?

– Jag hörde talas om 
Blomsterfonden och skrev 
upp mig på en lista. Kontoret 
fanns inne i Stockholm 
på den tiden. Jag har bott 
här över 15 år nu och trivs 
väldigt bra. Jag har fått 
många vänner och har aldrig 
långtråkigt, de hittar på en 
sådan massa saker för oss att 
göra så hälften vore nog.
Kristina berättar att hon 
tidigare var en mycket 
aktiv simmare, men med 
ålderns rätt blir det numera 
promenader, filmtittande, 
högläsningsstunder och 
allehanda fester i salongen i 
stället. 

Var lekte du som barn?

Kristina föddes och växte 
upp på Ekerö som på den 
tiden var rena bondlandet 
i jämförelse med dagens 
fashionabla villasamhällen 
som tagit över ön.
– Pappa köpte en tomt på 
Skärudden och byggde oss 
ett hus som låg så långt från 
all annan bebyggelse att vi 
barn i familjen inte hade 
några andra lekkamrater än 
varandra. Men det var kul.

J UBILEUMSSERIE
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Blomsterfonden fyller 90 år i år. 
Här intervjuar vi boende på Blomsterfonden som föddes 
samma år, 1921. Kristina Harnebäck, 90 år, som bor på 
Svalnäs i Djursholm, är nummer fyra i vår intervjuserie.

J UBILEUMSSERIE

namn: 
Kristina Harnebäck

Född: 
24 juli 1921

bor:
Blomsterfondens seniorboende 
på Svalnäs i Djursholm.

Familj:
Fyra barn och åtta roliga och 
snälla barnbarn som ringer och 
kommer och hälsar på.

vad har blivit bättre?
Det mesta har blivit bättre. Jag 
tror inte någon annan generation 
framöver kommer att få det 
bättre än vad vi haft det.

Sedan trettiotalet har allting bara 
pekat uppåt. Det har varit möjligt 
att skaffa sig både eget hem 
och sommarstuga om man varit 
arbetssam. Och mat har det alltid 
funnits på bordet. Det vore synd 
att klaga.

vad har blivit sämre?
Nästan ingenting, saker var inte 
bättre förr, även om jag vet att 
många tycker så.

”För första gången på 
länge kände jag mig 
både fri och glad”
Du hette Åkerblad som flicka, 
hur såg din familj ut?

Familjen bestod av pappa 
Josef, som arbetade hela 
livet i sandtaget på ön och 
mamma Helga, som var 
hemmafru och tog hand om 
de fyra döttrarna. Kristina var 
nummer tre i barnaskaran. 
Idag finns endast två av 
systrarna kvar.
– Men det kunde ha gått 
riktigt illa för min lillasyster 
redan i tidig ålder. Vi var ute 
och åkte med spark när hon 
gick ned sig i ett sumphål. 
Jag fick tag i hennes hår 
och lyckades hålla henne 
ovanför ytan samtidigt som 
jag ropade på hjälp, allt vad 
jag orkade och förmådde.
Hjälpen kom och senare 
fick jag en enkrona av en 
sommargästfarbror för att 
jag varit så duktig och räddat 
livet på min syster.

Vad fanns det att göra för 
fyra småflickor på Ekerö på 
den tiden?

– Sommargäster fanns 
det gott om på Ekerö, det 
formligen vimlade av dem 
så somrarna var alltid roliga, 

vi badade och åkte båt, åt 
kålrötter och hade oss.
Och när vi blev lite äldre var 
det dansbanan som gällde. 
Senare, mellan 25 och 30, 
hade jag till och med en kiosk 
vid banan tillsammans med 
en arbetskamrat på Konsum 
där jag jobbade dagtid. 
På vintrarna var vi ständigt 
ute och åkte spark, skidor 
och skridskor. Vi hade inga 
datorer att fastna framför, 
vi fick mycket frisk luft och 
motion.

Och skolan låg inte precis 
nästgårds, eller hur?

Kristina berättar om sin 
skolgång, om de långa 
sträckorna att gå tvärs över 
ön. Först till Tappström 
och småskolan, sedan till 
Träkvista på mellanstadiet 
och till slut blev det Skärvik 
och storskolan. 
– Vi startade tidigt och kom 
hem sent, det var mörkt när 
vi gick och mörkt när vi kom. 
Då var det skönt att veta att 
mamma väntade med mat 
där hemma. Jag kan inte 
komma ihåg att vi någonsin 
saknade något. Inte ens under 

kriget, pappa fiskade mycket 
så vi hade alltid god mat på 
bordet.

Men sedan var du klar 
med Ekerö?

Livet gick vidare för Kristina, 
vid 25 års ålder flyttade hon 
till Bromma och därifrån 
vidare till Södertälje, gifte sig 
och fick fyra barn, två pojkar 
och två flickor som i sin tur 
har skänkt henne dubbelt 
upp i antal barnbarn. Ett 
av barnbarnen äger numera 
Kristinas barndomshem dit 
hon kan åka och hälsa på 
precis när andan faller på.

Kristinas man jobbade på 
Sjöfartsverket och själv 
var hon hemma och tog 
hand om barnen. Efter 
några flyttar blev det både 
sommarstuga och kedjehus, 
allt enligt trevlig svensk 
folkhemsmodell.

Hur var det att vara hemma-
fru och fyrbarnsmamma i 
Erlanders Sverige?

– Jag saknade något, min 
man var ständigt borta i 
jobbärenden och det tunga 
dagliga ansvaret med fyra 

barn att ta hand om låg helt 
och hållet på mig.
Därför ansökte jag om 
skilsmässa när barnen vuxit 
upp och kände mig för första 
gången på mycket länge både 
fri och glad, jag stod rak och 
stark på egna ben. 
Jag fick jobb som telefonist 
på HSB, flyttade till en 
trevlig lägenhet i Minneberg 
och köpte mig ett eget
litet sommarparadis på 
Rådmansö.
Sommarstället sålde jag när 
jag flyttade till Svalnäs, här 
behöver jag inget sådant, här 
har jag naturen och vattnet 
runt husknuten.
Här mår jag bra jag, här 
känner jag mig hemma. 

TEXT/FOTO: Magnus Nordström
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– Alla människor bär på anlag man inte 
vet om. – Konstigt vore väl annars, säger 
Carl-Gustav Ekberg, 81 år, och skulptör. 
Alla är vi ”case” i vår herres hage, så också 
jag. Sedan berättar han om hur han som 
av en ren slump upptäckte sin talang för 
skulptur i samband med sin pensionering.

Carl-Gustav Ekberg trivdes inom 
byggbranschen. Som civilingenjör arbetade 
han med att konstruera broar, som 
entreprenör, som företagskonsult och som 
nybyggnadschef på Sandvik AB. Bland 
annat.

– Där fick jag arbeta med min skaparanda 
och jag trivdes med allt. Men så en dag blev 
jag introducerad för skulptören och Milles-
eleven Axel Wallenberg, Wallis, via min fru. 
Då var jag 58 år och han var 90 och kunde 
allt om skulptur. Jag började besöka honom 
om lördagarna, utan att jag riktigt visste 
varför. Jag visste ju ingenting, inte ens vad 
jag höll på med.

Carl-Gustav stod där och ”pulade” om 
lördagarna. Till att börja med fick han 
teckna. Och en dag kom Wallis med en lite 
plastskål, vatten och vitt pulver.

– Nu går jag vidare, sa han, när det stelnat 
kan du skapa något. Och det var ju bara att 
börja. Nästa gång kom han med gipsflisor, 
trasiga bitar. Gör något av dem, sa han.

I två år gick Carl-Gustav dit utan att han 
riktigt begrep varför. Och Wallis sa inte 
mycket. När han visade upp sina alster, sa 
Wallis ”jag ställer undan den här, gör en 
till”. Till slut frågade Carl-Gustav om det 
fanns någon mening med att han kom dit.

– Om du tycker det är roligt kan du komma 
hit, svarade han då. Men har jag några 
anlag? frågade jag då, för jag började bli lite 
irriterad på att aldrig få någon respons. Jodå, 
svarade han då, du är bra på att teckna och 
har en bra formkänsla. 

– Det hade ingen sagt förut. Tycker du jag 
ska fortsätta? frågade jag då. Det tycker jag 
du ska göra, svarade han. 

Det samtalet kom att bli avgörande för 
Carl-Gustavs ambitioner och även för Axel 
Wallenbergs syn på honom. Innan samtalet, 
när det kom och gick folk i Wallenbergs 
ateljé och frågade vem Carl-Gustav var, 

svarade han bara enkelt ”han är här”, men 
efteråt började han säga ”Han är min elev, 
civilingenjör och allt”. 

Carl-Gustav kände att han blev allt äldre. 
Och nu när han fick denna tillfälliga chans 
funderade han på om det kunde vara värt 
att gå i pension, sluta sin konsultverksamhet 
och fortsätta med skulpterandet. Så blev det.

– Och Axel, han sa till mig. Nu är du 
skulptör, nu ska du ha utställning. Då var 
han 97 och bodde på Svalnäs äldreboende. 
Utställningen hade premiär under hösten 
1995. Och en dag satt han, mot all 
förmodan, i sin rullstol i galleriet där jag 
ställde ut i Gamla stan tillsammans med en 
sköterska från Svalnäs. Tre dagar senare gick 
han bort.
Idag har Carl-Gustav sin ateljé i 
stallbyggnaden som tillhör Näsby slott i 
Täby. Själv bor han och hans fru Kerstin, 
silversmed, i Blomsterfonden på Svalnäs.

Skulpturerna har ofta en abstrakt, 
genomtänkt form; med namn som inspirerar 
till reflektioner och eftertanke. 

– Jag tänker mig att mina skulpturer ska ge 
betraktaren en positiv kick, de ska förmedla 
välbefinnande. Här på Näsby slott har jag 
ställt ut 30 skulpturer, jag tänker mig att de 
bildar ett mentalt kraftfält som genererar 
energi. Jag är mycket intresserad av faktorer 
som förebygger ohälsa och jag tror att konst 
är något som ger balans och harmoni.

En skulptur börjar oftast med en idé om 
någon slags form som han senare formulerar 

Slumpen 
tog fram 
konstnären 
som bodde 
i mig
 

’’
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i tredimensionell form i plastellin, en lera 
som inte torkar. Den blir cirka en decimeter 
hög och avspeglar formens idé.

– Sen tittar jag på den och om jag är nöjd 
gör jag den i gips, som sedan stelnar. 
Jag bygger upp skulpturen med ståltråd, 
armering och ibland säckväv. Det tar cirka 
30 minuter för gipset att stelna. När den 
är klar skickar jag den till ett bronsgjuteri. 
Innan bestämmer han vilken patinering, 
ytbehandling, verket ska ha.

– De flesta skulptörer börjar i lera, men 
Axel tyckte det fanns så få gipsgjutare i 
Stockholm, han tyckte jag kunde hoppa 
över leran och gå på gips direkt. Så jag har 
lärt mig skapa i gips.   

Under resans gång gör Carl-Gustav ofta 
smärre förändringar. Slutresultatet är ofta en 
större skulptur, ibland flera meter hög.

Till dagens dato har Carl-Gustav och hans 
skulpturer hunnit med 45 utställningar i 
fem länder. Bland hans större skulpturer 
kan nämnas ”Livskraft” som sitter utanför 
entrérondellen i Mörby centrum och 
”Insikt” i Centralparken i Täby (dessvärre 
befinner sig ”insikt” ofrivilligt på resande 
fot, då den stals i början av oktober). Täby 
kommun har beställt ytterligare 13 verk från 
Carl-Gustav till Centralparken.

Det var långt ifrån givet att Carl-Gustav 
skulle bli konstnär på äldre dagar. 

– Man ska inte lyssna på det som man fått 
höra när man var liten, om vad man kan 
och inte kan. Det man har lust till, det har 
man troligtvis anlag för. Vi bär alla på dolda 
anlag. Sen måste man ha uthållighet och 
tålamod. Man ska bejaka sig själv och sin 
förmåga, inte ha för höga förväntningar. Bli 
nöjd. 

Han rekommenderar alla att ta tillvara på 
sina tillfälliga chanser.

– Var nyfiken och utsätt dig för möjligheter. 
Man måste våga.

”Jag vill att mina skulpturer ska ge 
betraktaren en positiv kick, de ska 
ge stimulans. En stimulerad person 
mår bättre, trivs bättre med sin 
omgivning och gör ett bättre jobb”
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 35
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

inger karlsson, Stockholm
Guy Petterson, Bromma
Tuula Laiho, Stockholm

k G bergström, Stockholm
Grattis!
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_Korsord

Korsordstävling nr 36
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 36 ska vara oss tillhanda senast den 1 januari 2012. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Vad önskar du 
dig i jul?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNIN

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

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.

Förlåt, jag kände inte igen er med kläder på...

Fo
to

: K
ris

tin
a 

La
iti

ne
n

Astrid Flodin

Älvsjö

– Det enda jag vill ha är en 
riktigt lugn helg med familjen

Kerstin Olbrink

Ormkärr

– Jag skulle  gärna resa till 
franska  rivieran där min 
dotter och hennes man 
befinner sig för tillfället.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

”Jag älskar hösten, mörkret, tystnaden och den höga 
luften”, sa flera som fått ”tycka-till” i tidningen härom 
dagen. 

Visst kan man hålla med om det i år, då både 
sommaren och den första höstperioden bjudit på 
sol och sommarvärme, i varje fall i våra trakter på 
ostkusten. Men den normala hösten är för mig mest 
mörker, dis, dimma och en kall, rå luftfuktighet. Så 
påtaglig att man blir genomblöt bara man hämtar 
morgontidningen i brevlådan. 

Tro nu inte att jag längtar efter vintern, som redan 
nattetid aviserat sin ankomst på många håll. Jag 
tillhör inte det härdade släkte, som barhuvade 
och iförda sommarjacka och lågskor ger sig ut. 

Nej, vintergarderoben på, är det som gäller, ofta redan 
i november. Men det kan ha sina mycket speciella 
problem...

Som en svinkall dag, när jag skulle uppsöka 
postkontoret i stan - på den tiden då det fanns en 
”riktig” post, alltså. Väl påbyltad, inte minst på 
huvudet - röd toppluva neddragen både fram och bak 
och kapuschong utanpå - klev jag in på ett nästan 
tomt kontor. Stampade av mig årets första snö, kanske 
lite för ambitiöst, för en förskräckt dam smet snabbt 
in bakom en monter. Och plötsligt blev det så tyst i 
lokalen att man bara kunde höra ett svagt ”surr” ... 
Som när en övervakningskamera går igång ungefär, 
tänkte jag, på väg fram till kassan. Där såg jag att 
damen bakom glasrutan frenetiskt letade under disken - 
det var väl inte efter larmknappen, tänkte jag lätt road, 
måste jag erkänna. Så jag slog an en lite hurtfrisk ton 
för att lugna damen.

- Hallå där bakom, jag har bara ett litet paket här som 
du ser. Vill du veta ...  Längre hann jag inte.

- Hur mycket vill ni ha..., pep damen i luckan.

- Vill ha? Ska bara skicka en liten present till min gamla 
faster i Spanien, sa jag.

- O, tack och lov, nu ser jag vem det är. Jag kände 
inte igen er med så mycket kläder på, sa damen - och 
rodnade lätt över vad hon just sagt.

Det där sista hon sa fick damen, som smugit sig fram 
bakom skärmen, att spetsa öronen och närma sig mig.

- Jag kände inte heller igen er. Men jag visste ju inte hur 
ni såg ut vare sig med eller utan kläder - men rösten har 
man ju hört på radion, sa damen och såg nu helt lugn 
ut.

Kanske har ALMA plats även för historien om den 
gamle klurige och vitale Aron, som upptäckte en vinter 
att blötsnön låg tung på taket till hans lilla kåk. Det var 
töväder men mer snö var på gång, så Aron kände sig 
tvungen att plocka fram storstövlar, en skyffel, en stege 
och en livlina, för taket var brant. Men på väg uppför 
stegen insåg han problemet: var skulle han fästa linan? 
Huset hade ju ingen rejäl skorsten.

- Det fixar jag lätt, muttrade Aron för sig själv när han 
kom ner.  Backade fram bilen ur garaget och satte fast 
linan i dragkroken. Några minuter senare var han, med 
linan runt magen, i full gång med snöeländet på andra 
sidan nocken.

Just då hade Greta, hans kära hustru, kommit på att 
hon inte hade någon jäst hemma till brödbaket.

- Jag tar bilen till affär´n, ropade Greta, som inte såg 
skymten av Aron utan startade bilen och slirade iväg 
neråt vägen.

För den skottande Aron, som inte hört eller sett 
hustruns planer, resulterade Gretas avfärd i en 
katapultstart över husnocken. Trots att linan gick av 
fick han sig en formidabel ”resa”, som - turligt nog - 
slutade i en bastant snödriva. Aron kunde själv ringa 
efter ambulansen trots ett brutet ben och en ordentlig 
fläskläpp. Förskräckligt ont hade han, där han låg 
inbäddad.

Därför såg han inte bilen, som 
stod parkerad utanför Konsum. 

En bil med en repstump efter sig.

Mikael Nyström

Tumba

– Jag tycker om Paradis-
choklad. Förra året fick jag 
åtta askar. Hoppas på nytt 
rekord i jul.


