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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 37 • Mars 2012

Våra äldre behöVer 

bli starkare

Träning är 
vägen till ett 
bättre liv!
Se sid. 22 – 23 

Inger-Johanne visar hur!

Sudoku  &  Korsord

Boktips!

Aktivera dig – gå 
på teater i vår. Sid. 9

Läs om Sveriges äldsta riksdagsledamot

Heja Barbro! Sid. 6–8

 Studie i fallförebyggande 

träning   Sid. 24–25



Augusti
24 fredag 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
Gary lehman tenor (Tristan)
Violeta Urmana sopran (Isolde)
Matti salminen bas (Marke)
Michele de Young mezzo
sopran (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

25 lördag  kl 19.30

JUBileUMsKonserT
Festivalen firar 10 års-
jubileum med sina två 
världsdirigenter och 
grundare

sveriges radios  
symfoniorkester
radiokören
Valery Gergiev dirigent
esa-Pekka salonen dirigent
elin rombo sopran
nina stemme sopran
Tuuli lindeberg mezzo
Ur programmet:
HILLBORG: Sirens (ffg i Europa)

26 söndag  kl 19.30
27 måndag  kl 19.30
Kungliga Operan

MariinsKiJBaleTTen
anrika Mariinskij- 
baletten äntligen i  
sverige med prisad 
succéföreställning

Mariinskijteaterns orkester
Mariinskijbaletten
Valery Gergiev dirigent
SJTJEDRIN: Den lilla puckel
ryggiga hästen

28 tisdag kl 19.30

BalTic coMPosers 
ProJecT
På upptäcksfärd i  
tonsättarland med  
susanna Mälkki

stockholms nya  
Kammarorkester (snYKo)
susanna Mälkki dirigent och 
och curator
HERRMANN: Uruppförande 
KOURLIANSKIJ: Uruppförande 
HAApANEN: Uruppförande

29 onsdag kl 19.30

daniel hardinG

sveriges radios  
symfoniorkester
daniel harding dirigent

30 torsdag  kl 19.30

ToMas TransTrÖMer 
dikter av nobelpris-
tagaren och musik i 
anknytning till hans 
författarskap

svenska Kammarorkestern
radiokören
Thomas dausgaard dirigent
nina stemme sopran
Krister henriksson diktläsning

31 fredag  kl 19.30 

BalTic YoUTh  
PhilharMonic 
Unga musiker från  
Östersjöländerna åter 
på Östersjöfestivalen

Baltic Youth Philharmonic 
Kristjan Järvi dirigent
Martin Fröst klarinett
STRAUSS: Till Eulenspiegels 
lustige Streiche
NIELSEN: Klarinettkonsert 
RACHMANINOV: Symfoni nr 3

september
1 lördag kl 19.30 

herBerT BloMsTedT 
85 år 
Östersjöfestivalen firar 
dirigentnestorn

sveriges radios 
symfoniorkester
radiokören
herbert Blomstedt dirigent
solister
BEETHOVEN: Symfoni nr 9

Med reservation för förändringar

Info och biljetter: balticseafestival.com 
eller ring 087841800. Biljettkontoret har  
öppet helgfri mån–fre 9–18, lör 10–15  
samt två timmar före konsert.

Vi tackar alla våra samarbetspartners: Barbro Osher Pro Suecia Foundation, 
BMW, Kulturdepartementet, Kulturrådet, Stockholm Stad, Swedbank, Sveriges 
Radio P2, TeliaSonera och WWF.

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.
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Våra äldre behöver bli starkare
För några veckor sedan deltog Blomsterfonden i ”Seniorliv i världsklass”. En mässa med många seminarier och föreläsningar 
som handlade om att nu ska vi leva livet, livet ut.

Äldreminister Maria Larsson och regeringskollegan Lena Adehlson Liljeroth, kultur- och idrottsminister, brände av start-
skottet till något som döpts till Europeiska Äldreåret 2012 för aktivt åldrande.

Nu ska de äldre bli kulturella, ge sig ut på facebook, prova viner och lära sig dansa salsa. 

Vackert så!

Allt det där gör vi redan på Blomsterfonden sedan många år. Varje dag arbetar vår sociala organisation med att ge våra 
boende ett så innehållsrikt liv som möjligt.

Men vi har alltför lätt att glömma en sak; för att kunna flyga högt behövs det vingar som bär. 

Alltför många äldre faller och slår sig illa för att de inte längre har kraft i ben och armar och saknar balansförmågan de hade 
som yngre. 

Ett brutet lårben kostar mycket i lidande för den äldre och de anhöriga och en ofantlig massa pengar för vårdapparaten och 
skattebetalarna. Pengar som kunde användas till allt det där positiva som ett aktivt åldrande ska innehålla.

En fallolycka är ofta ingången till en ond cirkel som går genom akutvården via geriatriken och sedan tillbaka till 
äldrevården. På vägen tappar de äldre både hoppet, sitt sociala nätverk och möjligheten till ett aktivt åldrande.

Detta är något som vi på Blomsterfonden funderat mycket kring och frågat oss varför vi i Sverige ligger så långt efter andra 
länder när det gäller träning för seniorer och äldre. Vi prioriterar ofta fel och blundar tyvärr för var de stora mänskliga och 
ekonomiska vinsterna finns att hämta.

Nu tar vi tag i saken och hoppas att andra som arbetar med äldrevård följer efter.

I samarbete med experter och forskare från Jyväskylä universitet i Finland samt det världsledande företaget inom 
träningsutrustning för äldre, HUR, startar vi en studie i fallförebyggande träning för seniorer och äldre. En aktivitet i vilken 
personal och anhöriga är självklara och mycket viktiga delar.

Vi hoppas och tror att denna studie och aktivitet ska ge oss många svar på våra frågor och i slutänden glada, starka boende 
som är fullt rustade för att ge sig ut i sitt aktiva åldrande. 

Läs mer om vår studie längre fram i tidningen. Vi återkommer och rapporterar om detta vartefter som aktiviteterna 
fortskrider. 

  

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 28 175 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, info@kaptenmiki.se

Ulf Thörnevik / VD Blomsterfonden
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Innehåll

Heja Barbro!
sidan 6–8

Kulturblomman
sidan 9

Seniorval.se - Ny sök-
tjänst på nätet
sidan 12

Aktiviteter på 
Blomsterfonden
sidan 16–17

Upprätta testamente
sidan 18–19

Träna med Inger-
Johanne
sidan 22–23

Studie i fallföre-
byggande träning
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!

Aktivt seniorliv
Många av dagens seniorer lever ett mycket aktivt liv med resor, nya utmaningar och vad vet allt. 
Ett flertal aktiva seniorer träffar jag själv dagligen när jag går runt här på Blomsterfondens olika 
anläggningar. Är det inte gymnastik så är det konsert eller fest i någon av våra lokaler. Det är en 
av flera anledningar till att bo på Blomsterfonden. Här hittar du alltid någon aktivitet eller sociala 
engagemang som passar alla smaker.

Den 8-10 februari var jag på ”Seniorliv i världsklass”-mässan i Kista. I samband med invigningen 
lanserade barn- och äldreminister Maria Larsson och Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och 
idrottsminister, det Europeiska Äldreåret 2012 för aktivt åldrande. 

Under 2012 ska alla länder inom EU fokusera på äldrefrågor för aktivt åldrande, vilket vi på Alma-
redaktionen tycker är jättebra. Med anledning av detta kommer Alma under året ha olika innehåll för 
ett aktivt åldrande och startar med temat: ”aktivt seniorliv”.

Under mässdagarna träffade jag både politiker och seniorer som alla vill arbeta för att skapa ett 
”Seniorliv i världsklass”. 

Men vad är då ett seniorliv i världsklass? 

För mig handlar det bland annat om att hålla igång med aktiviteter och intressen som intresserar mig 
och att få göra detta på mina egna villkor utifrån mina behov. Och det vill jag gärna fortsätta med när 
jag blir äldre. 

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om den nya söksajten Seniorval som lanserades den 
2 februari i Sverige, se sidan 12. Läs också på sidan 6–8 Barbro Westerholms tankar om ett aktivt 
seniorliv. På sidan 10–11 kan du läsa om Magnus Härenstams show om åldrandet som lockade mig 
med flera till många glada skratt.

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

Styrelsens sammansättning
Med anledning av det pågående arbetet med 
ändringar av Blomsterfondens stadgar vill vi 
föreslå följande:

Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Styrelsen skall bestå av tio ledamöter och tio 
suppleanter, vilka utses av medlemmarna 
på årsstämman. I styrelsen skall ingå repre-
sentanter för medlemmarna och representant 
för de anställda. Ledamöter och suppleanter 
utses för två år och kan omväljas högst tre 
gånger.

Representant för medlemmarna skall ingå i 
valberedningsgruppen vars fyra ledamöter 
utses för två år och kan omväljas högst tre 
gånger.

Fundera en stund på vilket styrelsealternativ som är bäst 
för Blomsterfonden och dess medlemmar:

En styrelse där Blomsterfondens medlemmar själva 
utser vilka som skall ingå i styrelsen.

Eller…

..som idag, en styrelse där utomstående institutioner 
(Advokatsamfundet, Unionen, Domkapitlet, Coop och 
Stockholms läkarförening) bestämmer vilka som skall 
sitta i vår styrelse.

Vi lämnar in insändaren som en motion till årsstämman 
2012. Den skall behandlas när stadgeändringsförslaget 
tas upp för beslut.

Barbro Watz
Ringvägen

Bertil Palerius
Ringvägen
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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).

Smått&Gott
       
Ett stort varmt tack för alla gåvor under 2011!

Ett stort varmt tack till alla medlemmar som tänkte på 
Blomsterfondens verksamhet under 2011!

Med er hjälp har vi bland annat kunna erbjuda ökad trygghet
genom titthål och telefonjour till äldre under året.

Ulf Thörnevik
VD Blomsterfonden

Utdelning på aktier? – skänk gärna till Blomsterfonden

Sedan 2006 är det möjligt att skänka aktieutdelning skattefritt till 
ideella organisationer. Detta görs i samband med att bolagsstämmorna 
fattar beslut om utdelning, vanligtvis i april och maj. På Blomster-
fondens hemsida (www.blomsterfonden.se, under fliken stöd oss, 
klicka sedan på aktieutdelning) finns det aktuella blanketter att ladda 
ner, med Blomsterfonden som gåvomottagare. Vi är tacksamma för 
alla bidrag som kommer in till vår verksamhet!

Vill du ha Blomsterfondens årsredovisning för 2011?

Du kan ladda ned årsredovisningen på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se två veckor innan föreningsstämman eller 

beställa årsredovisningen enligt beskrivningen nedan. Då Blomster-
fonden värnar om miljön trycker vi endast upp en liten upplaga varje 
år. Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen 
hemskickad.

Om du inte kommer till årsstämman, men önskar vår årsredovisning i 
tryckt form ber vi dig att kontakta oss på något av följande sätt:

•	 Skicka	ett	mejl	till	info@blomsterfonden.se
•	 Skriv	till	oss:	Blomsterfonden,	”Årsredovisning”,	Box	114,	
 182 05 Djursholm
•	 Ring	08-555	94	512	(Måniqua	Lövegard)

Glöm ej att uppge namn, personnummer och adress när du 
skriver till oss.

Christel Jansson
Insamlings- och kommunikationschef

Medlemsrekord - igen

Den stora medlemsökningen har resulterat i att vi i årsskiftet 
2011/2012, var hela 28 175 medlemmar. Nytt rekord igen.

Basar på Röda bergen!

Blomsterfondens kända vårbasar inträffar i år lördagen den 5 maj 
mellan 10-15. Ingång sker via Rödabergsgatan 1. Café utlovas och 
om vädret tillåter finns möjlighet att sitta utomhus.

Vi tar gärna emot saker och prylar som du skulle kunna tänka 
dig att skänka bort. Kontakta Röda bergens värdinna Monica 
Andersson	(08-555	94	860).	

Intäkterna från basaren går tillbaka till hyresgästerna, genom 
intresseföreningen, och till Blomsterfondens insamlingsverksamhet. 

Motion till föreningsstämman 2012

För den som vill lämna motioner till föreningsstämman är sista 
datum 31 mars enligt stadgarna. Motionerna skickas antingen 
till	e-post:	info@blomsterfonden.se	eller	via	post	till	Föreningen	
Blomsterfonden,	att:	Måniqua	Lövegard,	Box	114,		
182 05 Djursholm. 

Observera att du måste vara medlem i Blomsterfonden för att 
kunna lämna in motioner.

Kallelse till föreningsstämman

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens 
föreningsstämma 2012. 

DATUM: Den 30 maj kl. 16.00

LOKAL: Näringslivets	hus,	Storgatan	19	i	Stockholm.	Närmaste	
T-station är Östermalmstorg, uppgång mot Östermalmstorg/
Sibyllegatan.

UNDERHÅLLNING: Vi bjuder på underhållning i samband med 
föreningsstämma.

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se. Det går också bra att anmäla sig via 
e-post: info@blomsterfonden.se	eller	till	Måniqua	Lövengard	på	
telefonnummer	08-555	94	512	senast	den	16	maj.	Vänligen	uppge	
namn och personnummer när du anmäler dig.
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Heja Barbro!
– Människor är en samhällsresurs även långt upp 
i åren. Jag tycker att det är bekymmersamt med 
dagens negativa syn på äldre. 

De som under alla år har följt folkpartisten 
Barbro Westerholm vet att hon har en impo-
nerande meritlista. I grunden läkare, och med 
många uppdrag med medicinsk inriktning. 
Men det är som ordförande för Sveriges 
Pensionärsförbund och generaldirektör för 
Socialstyrelsen hon har blivit mest känd. 

Idag säger Barbro att hon nog hade varit en 
bättre generaldirektör om hon hade tillträtt som 
70-åring i stället för som 46-åring, för ”om jag 
hade vetat då vad jag vet i dag skulle det inte 
ha gått åt så mycket tid till inlärning”. Barbro 
Westerholm är helt enkelt äldrepolitik bara 
genom att vara sig själv.

Inte helt förvånande tycker hon att det borde vara 
självklart att människor får arbeta så länge som de 
vill och kan. Det här med att gå i pension vid 65, 
det är inget för henne. 

– Jag vill inte ha någon övre kronologisk gräns, 
säger Barbro, och tar som exempel de stora 
morgontidningarnas födelsedagsintervjuer med 
65-åringar och äldre. Där är det inget åldersgnäll 
utan produktiva personer som älskar sina jobb 
och ser ut att vilja arbeta tills de fyller tresiffrigt. 
Minst.

– De flesta 65-plussare som blir uppmärksam-
made är fria företagare, artister, konstnärer och 
forskare, och de har yrken där de kan hålla på så 
länge som de vill och är efterfrågade. I framtiden 

Pigg, smart och 
erfaren – Barbro 
Westerholm fyller 
79 år i sommar och 
är äldst i Sveriges 
riksdag. 

En inspirerande 
och hårt arbetande 
politiker och professor, 
som är van att i 
synnerhet kämpa för 
samhällets fullvuxna. 

TEXT: Maja Aase FOTO: Dan Hansson

skulle jag vilja att alla som har lust kan ha det 
så. Att alla ska få leva livet, hela livet.

Ett sätt att öka kunskapen om äldres kapacitet 
är att satsa på forskning. Om vi visste hur 
mycket det kostar att inte använda den äldre 
arbetskraften, då kanske intresset ökar för att 
anställa de som är över 50 år. 

Barbro Westerholm refererar bland annat till 
en norsk undersökning, som visar att inom 
oljeindustrin är äldre medarbetare nödvändigt: 
när det är kris behövs de som har perspektiv 
och inte jagar upp sig i onödan.

– Jag tror att man i dag kastar bort resurser 
bara för att man har fått för sig att ungt är 
bäst. Men det är en myt. Ungt är inte bäst. 
Inom svensk sjukvård märks redan bristen 
på erfarna doktorer.

Fördomarna mot äldre sitter djupt. Barbro 
använder uttrycket ålderism, och det betyder 
ungefär ett gnälligt, för att inte säga korkat, 
avståndstagande gentemot dem som har levt 
ett tag. 

– Till exempel räknar man i dag inte med 
det arbete som äldre utför. Många gör viktiga 
insatser som betyder ett reellt tillskott i 
samhället. Ta bara alla äldre som jobbar som 
barnbarns-hämtare eller vårdar anhöriga. Eller 
de som arbetar i ideella organisationer, som 
Röda korset – de får inte alls den uppskattning 
från samhällets sida som de är värda. Jag tycker 
att äldres arbete borde ingå i de nationella 
räkenskaperna, och därmed ha en erkänd 
ekonomisk betydelse.
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Namn: 
Barbro Westerholm

Ålder: 
79 år i juni

Yrke:
Folkpartist och Sveriges äldsta 
riksdagsledamot

Familj: 
Man, fyra barn och nio barnbarn

Intressen: 
Trädgård, båtliv och cykelturer, 
gärna i Skottland

Tanketips:
”Jag vet att det är utslitet men det 
stämmer: ’Njut av dagen’”

Mål:
”Jag vill väldigt gärna vara med på 
skolgården när yngsta barnbarnet tar 
studenten. Då är jag 92. Jag ska göra 
allt jag kan för att klara av det”

”Jag vill att alla ska få 
leva livet, hela livet”
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De flesta som bor i Skandinavien har D-vitaminbrist.

I vårt land står solen lågt under halva året. Under vinterhalvåret är natten längre 
än dagen. Vi lever och arbetar inomhus. Och när vi går ut måste vi ofta klä på oss 
ordentligt. Vi får helt enkelt för lite solljus på kroppen.

I motsats till alla andra vitaminer, som du måste tillföra kroppen med kosten, 
kan din kropp bilda D-vitamin själv. Det bildas i din hud när du vistas i solen – 
med måtta. Solen är din viktigaste hälsokälla!

Om din kropp inte får tillräckligt med D-vitamin, riskerar du att drabbas av 
sjukdomar

Den här boken presenterar de senaste rönen om hur du förebygger 
D-vitaminbrist, skyddar dig mot kroniska sjukdomar och förbättrar  dina chanser 
att tillfriskna om du drabbas av sjukdom.

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 ”Supervitamin D.

Här är ni som vann en 
Stoppa Alzheimer nu! -bok i förra 
numret av Alma. Grattis!:

Gunilla Brolin, Åkersberga
Gun Lundbrink, Lidingö
Kerstin Lewert, Bandhagen
Stina Schöld, Handen
Sten eriksson, Stockholm

Vinn boken
Supervitamin D!

»Solprofessorn« Jörg Spitz, läkare 
och medicine doktor, är specialist 
inom ortomolekylär medicin. 
Med sina studier har han sedan 
fyrtio år medverkat till att bygga 
upp ett europeiskt nätverk för 
D-vitaminforskning. 

Supervitamin D  
Aktivt skydd mot kroniska sjukdomar

Barbro Westerholm har också svårt för 
äldres förmåga att nedvärdera sig själva.

– Om någon frågar vad du sysslar med 
ska du absolut inte svara ”jag är bara 
pensionär”. Man ska se till att vara en 
spännande person, ha något att berätta 
och vara stolt över det man faktiskt gör. 

På regeringens uppdrag har Barbro 
Westerholm utrett vilka boendeformer 
som är intressanta och bra för äldre.  
Delar av utredningen låter väldigt likt 
det som Blomsterfonden arbetar för: 
man ska bo tryggt, kunna träffa andra, 
ha roligt och framför allt – bestämma 
själv.

Enligt Barbro Westerholm är det viktigt 
att de som har valt och trivs i Blomster-
fonden, eller andra former av seniorbo-
enden och trygghetsboenden, att de hörs 
och syns och berättar för andra.

– De är viktiga ambassadörer. Annonser 
och reklam i alla ära, men det är män-
niskor och deras upplevelser som räknas.

Självklart har Barbro, och hennes make 
Peter, funderat igenom hur de själva vill 
ha det när de inte längre arbetar. De har 
inte planerat att tillbringa ålderdomen 
i Blomsterfondens regi, utan ser fram 
emot att tillbringa så mycket tid de kan 
på sitt lantställe. 

Liksom att hitta en ny, lagom stor lägen-
het. Boendet ska vara praktiskt och för 
att få det som bra som möjligt är det 
enligt Barbro viktigt att tänka ut hur 
man vill ha det. Och göra det i god tid.

– Tyvärr är människor ofta inte mogna 
för att flytta förrän det är för sent, säger 
Barbro. Det är stökigt och bökigt och 
många drar sig för att göra det. Det är 
lätt att förstå, man måste känna att man 
flyttar till något. Inte bara ifrån något. 

I nyheterna framkommer det att allt 
fler får någon demenssjukdom. Siffror 
visar att år 2050 kan varannan svensk 
över 85 år vara drabbad. Men enligt 
Barbro Westerholm gäller det att se 
sammanhanget: det handlar om att allt 
fler blir allt äldre. 

– Ja, medierna målar upp en negativ 
bild. Men det man glömmer bort är 
alla friska år före sjukdomen, de åren är 
en tillgång. Att människor lever längre 
är ju inget problem. Vi får acceptera 
att demenssjukdomar är ett pris vi 
betalar för den ökande livslängden, 
och det gäller att se till att det finns 
bra förutsättningar för bra boenden, 
hemtjänst och hemsjukvård för dem 
med stora vård- och omsorgsbehov. 
Det är en stor och mycket viktig 
uppgift.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Musikal - DIRTY DANCING
China teatern i Stockholm

Det är sommaren 1963 och blott 17 år 
gamla Frances ”Baby” Houseman
är på väg att lära sig mer om livets stora 
hemligheter - och en hel del om dans.

Baby är på semester tillsammans med 
sin syster och föräldrar, men hon är inte 
särskilt intresserad av aktiviteterna som 
bjuds vid semesteranläggningen. Istället 
upptäcker hon dansen. Trollbunden av 
de medryckande rytmerna dröjer det 
inte länge innan Baby är en del av festen 
- inte minst när hon möter dansläraren 
Johnny Castle. 

Nu har du möjlighet att se den 
spännande upplösningen på China- 
teatern i Stockholm i en kritekerrosad 
föreställning.

 
 
 
 
 

Ingmar Bergmans Fanny och Alexander 
nu som teaterpjäs på dramaten

Ingmar Bergmans flerfaldigt Oscarsbelönade 
långfilm och tv-serie Fanny och Alexander har nu 
blivit pjäs på Dramatens stora scen. Regisserar gör 
Stefan Larsson, som har en rad Dramatensuccéer 
i ryggen, senast Höstsonaten och Scener ur ett 
äktenskap av Ingmar Bergman samt En familj – 
August:Osage County av Tracy Letts.
 
Fanny och Alexander hade ursprungligen premiär 
1982 och kom i två versioner – som långfilm och 
som en längre tv-serie. Filmen belönades som första 
icke engelskspråkiga film med fyra Oscars. 
 
 I rollerna ser vi bland andra Marie Göranzon, 
Thomas Hanzon, Jan Malmsjö och Jonas Karlsson.
 

Revy - Show - Lennie Skifs 
Still Crazy - Tyrol på Gröna Lund

Efter att ha varit vänner sedan 60-talet har 
Lennie Norman och Björn Skifs äntligen 
bestämt sig för att ställa sig på samma 
scen samtidigt. 

”Lennie Skifs - Still Crazy...” är en personlig 
show där herrarna kastar sig mellan 
ämnen som vänskap, njutning och 
pinsamheter. Allt förstås inramat av både 
Björns låtar och andra musikfavoriter från 
70-talet till idag.

Lennie brukar stå för komiken och 
Björn för musiken, men här blandas det 
friskt och kan även bli tvärtom. Det blir 
helt enkelt en dubbelt så trevlig kväll, 
signerad två av Sveriges mest folkkära 
artister, uppbackade av ett fenomenalt 
femmannaband.

Allt händer på Tyrol på Gröna Lund.

Världens alla kryddor samlade 
i ett lexikon

Författaren Kari Vetlesen växte upp på en 
vaniljfarm i Uganda. Det var här hennes 
intresse för smaker och kryddor tog sin början. 

Efter många års efterforskning samlar hon 
nu alla världens kryddor i ett lexikon på över 
500 sidor med drygt 400 färgbilder och 320 
uppslagsord.

Boken har en given plats i köket för både 
proffskockar och vanliga matälskare som vill 
utvidga sin repertoar.

Boken kommer ut i bokhandeln under april.
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Magnus Härenstam spelar utlämnande, personligt, 
träffsäkert och roligt, och många i publiken känner igen sig. 

”Morsning & goodbye” är en blandning av stå upp och 
monolog som bygger på Magnus Härenstams egna manus i 
regi av Anders Aldgård.

Allvarlig ton
I föreställningen kan du följa med Magnus Härenstam på 
en resa, genom livets olika skeden och åldrar, som både 
lockar till skratt och viss ångest för dig som åskådare. 

Han delar också med sig av komiska situationer ur sitt eget 
åldrande. Skratten fastnar inte i halsen, men genom hela 
föreställningen finns en allvarlig ton i bakgrunden. 

Som när han berättar om hur tre män i olika åldrar agerar 
på en strand när de ser några tjejer på en motsatt strand. 

En utlämnande föreställning om att
åldras med Magnus Härenstam på 

Lisebergsteatern i Göteborg.

Morsning & Goodbye 
Text: Christel Jansson Foto: Elin Jansson

Man både vrider sig av skratt och tänker, ja det stämmer på 
många män jag känner….

Bra manus
Även de privata vårdföretagen får sig en släng av kritik i 
showen. 

Vissa skämt känns ibland  lite förutsägbara men Magnus 
lockar trots detta publiken till skratt. Kanske för att han 
är just Magnus Härenstam. Men också för att han är en 
proffsig komiker. Härenstam sammanfattar alla tänkbara 
komiska situationer som uppstår när man åldras, som att 
sexdriften	förändras	och	att	det	blir	krångligt	att	ta	av	och	
på	sig	ett	par	byxor.

För människor i åldern 65 + är igenkänningsfaktorn 
hundraprocentig. Det är uppfriskande att få skratta så 
gott åt en så allvarig sak som att åldras!
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Inga-Lisa med syster Irene från Göteborg.

Fråga: Vad förväntar ni er av föreställningen?
Svar:  Att den ska vara rolig och givande.

Gunilla, Berit och Jan från Lerum.
Fråga: Vad förväntar ni er av föreställningen?
Svar:  Alltid spännande att se Magnus Härenstam

Lisbeth & Gustav från Stockholm, medlem i 
Blomsterfonden och vinnare i tävlingen.

Fråga: Vad tycker ni om föreställningen så här långt?
Svar:  Jättetrevlig föreställning. Jag känner igen  
 mycket, speciellt hos min man.

Grattis till alla som tävlade på vår hemsida och vann biljetter 
till Magnus Härenstams show Morsning & Goodbye i Göteborg:

Anita Ekroth, Nynäshamn
Ulla Landin, Stockholm
Birgitta Härenstam, Skärholmen
Bibbi Lundström, Bromma
Iris Rogulla, Nacka

Vi minglade i pausen och hade det trevligt på Liseberg

Anita Eininger, Södertälje
Birgitta edel af Petersens, Stockholm
Monica Andersson, Stockholm
Lisbeth Wilstorp, Stockholm 

Konstverket som 

efterfrågades 

i tävlingen var 

Hanna Paulis 

Frukostdags

Snart invigs den nya salongen på Körsbärsvägen!
I mars invigs den nya och efterlängtade salongen på Blomsterfondens seniorboende på Körsbärsvägen.
Äntligen kommer de boende att få en lokal att samlas i till glädje och fest.

– Nu börjar vi planera alla aktiviteter som ska förgylla livet för alla som bor här, säger Christel Haglund, chef social 
verksamhet, på Blomsterfonden. Alla förslag på aktiviteter mottages med tacksamhet!
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Den andra februari öppnades webbplatsen 
Seniorval.se, en söktjänst för omsorg 
och boende för seniorer. Här kan du som 
besökare få en övergripande bild på den 
omsorg som erbjuds just där du eller dina 
anhöriga vill bo. 

Tjänsten saknar tidigare motsvarighet, 
användare har fått gå in på de enskilda 
utförarnas egna hemsidor för att få 
tag i information. Har man haft tur har 
staden eller kommunerna själva länkat till 
omsorgsutförarna. 

– Seniorval har lyckats med vad  politiken 
inte har, sade professor Barbro Westerholm, 
riksdagsledamot för Stockholms län och 
Folkpartiets socialpolitiska talesperson, på 
invigningen.

Fanny Sipos och Pernilla Kristoffersson 
är grundare av tjänsten. Idén kom från 
egna erfarenheter, då de bägge sökt efter 
information för anhörigas räkning och blivit 
frustrerade över att det inte fanns någon 
bra och samlad sökfunktion. 

De belyser också hur svårt det kan vara att 
veta vart man ska vända sig när man själv 
eller en anhörig behöver vård och/eller 
omsorg. 

Flera reformer av äldreomsorgen innebär 
att vedertagna begrepp som ”äldreboende” 
inte är så självklara längre. Vad är egent-
ligen ett äldreboende nuförtiden? 

Seniorval.se har därför även byggt upp en 
informationsdel med tips och råd.

Blomsterfondens alla boenden och 
omsorgstjänster finns representerade på 
sidan.

Seniorval.se - en ny söktjänst som hjälper dig 
hitta bra omsorg och boende
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Det är en unik samling individer som utgör 
Grannarnas kör. Den samlade livserfarenheten 
utgör uppskattningsvis 800 år. Och den 
gemensamma nämnaren är att alla är hyresgäster 
på Röda bergen. 

Körledaren och tillika erfarne musikern Bo 
Hülphers fick en förfrågan från initiativtagaren 
Solveig Strömwall och tänkte ”Tja, varför inte?”. 
Saken var klar, för fyra år sedan etablerades kören 
som kommit att kalla sig Grannarnas kör. Sedan 
dess har man gjort ett flertal uppträdanden vid olika 
tillställningar och fester på Röda bergen. 

Bo Hülphers har arbetat som yrkesmusiker hela 
sitt vuxna liv. Bland annat i diverse jazzband, 
som musiklärare och som kompositör. Han 
har komponerat hela fem operor, främst för 
barn och ungdom och är ett välbekant namn i 
musikbranschen. Till råga på allt har han uppfostrat 
en hel maffia som gått i pappas konstnärliga fotspår. 
Vi får tillfälle att träffa flera av dem då Grannarnas 
kör besöker Ringvägens hyresgäster för konsert i 
40-talsanda. Dottern Malin, också kompositör och 
sångerska, sjunger Ulla Billquists vackra sånger. 
Jenny, som arbetar på Folkoperan, deltar i orkestern 
tillsammans med brodern Mattias, mimartist till 
yrket. 

Och så har vi ju kören själva, med vackra hattar 
dagen till ära. Förstärkta av Bo Hülphers nära och 
kära gör de ett pampigt intryck då de levererar sina 
40-talsvisor med både stil och finess. Och glimten 
i ögat.

Varje torsdag träffas de, kören. Men de sjunger inte 
bara gamla, äldre visor. 

– Det är lätt att tro att bara för att vi är äldre så 
sjunger vi bara grejer från barndomen och svenska 
visor och sånt, säger Bo. Men vi kör inte vanlig 
körmusik. 

Han berättar att nästa projekt som kören tar sig 
an kommer att vara en repertoar med samba och 
sydafrikanska influenser.

– Jag brukar göra om till svenska texter, för inte 
alla kan engelska och det finns inte alltid svenska 
översättning. Men det är roligt!

Grannarnas kör ger 
konsert på Ringvägen

TEXT/FOTO: Lovisa Sandberg

Bo Hülphers leder sina 
grannar i kören med 
van hand.

Malin Hülphers sjunger 
Ulla Billquist-sånger så 
ingen kan låta bli att 
sjunga med.

Hattarnas kör?

Emy Bågendahl, 95 år
och aktiv medlem i 
Grannarnas kör.

De boende på 
Ringvägen njöt av 
skönsången som kören 
från Röda bergen 
bjöd på.
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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 28 175 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.

Juridik – rabatterade priser på juridiska tjänster.

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

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

     

Glad Påsk

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Jag vill gärna beställa Blomsterfondens påskkort 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 du hinner få dina kort innan påsk. Kostnad för porto tillkommer.

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
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Det sjuder av skaparkraft och kreativitet bland Blomsterfondens hyresgäster

Röda bergens konstförening är ett exempel på detta. Tillsammans har hyresgästerna en 
konstförening som under ledning av Ingrid ”Eugienia” Larsson samlas en gång i veckan 
för att skapa tillsammans. 

Vernissaget, som var öppet för alla hyresgäster på Röda bergen i november, var mycket 
uppskattat. Och visade exempel på konstverk som i alla fall jag skulle vara stolt att hänga 
på min vägg.

Gult, blått och grönt 
sätter färg på Röda bergen 

TEXT/FOTO: Lovisa Sandberg

Övre bild: Anna-Lisa 
Folstad. Undre bild: 
Ulla och Gunnar 
Mandorff

Gun Hammarlund

Agda Björk

Gunilla af Wetterstedt

Well, that´s all right mama. That´s all right for you..
När det svänger på Liseberg så svänger det 
ordentligt. Häromdagen var det Ann Kristin 
Hedmark som  rockade loss med ett gäng 
Elvislåtar och ett pärlband av oförglömliga 
schlagers genom tiderna.

Till sin hjälp hade hon två mycket kompetenta 
musikanter: Anders Ekman på gitarr och Hasse 
Larsson på en ståbas som nästan fick ett eget liv.

Ingrid ”Eugenia” 
Larsson
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Snön vräker ner och temperaturen 
närmar sig minus 14. 

Jag pulsar från tunnelbanan och längtar 
in i värmen. Väl framme vid Röda bergen 
och inne i den festprydda salongen kan 
jag pusta ut. Men det är inte utan att jag 
avundsjukt tittar på paret som anländer 
efter mig. De tog helt enkelt hissen.

Men vädret passar i alla fall temat 
för aftonen, Röda bergens hyresgäster 
håller vinterfest. Intresseföreningen 
med Eva von Essen i spetsen har gjort 
ett fenomenalt jobb, med assistans av 
värdinnan Monica Andersson.

Dagen till ära kommer vinet från 
vingården Terreno i Toscana. Ägaren 
av nämnda vingård kommer själv och 
berättar om vinets tillkomst och väg till 
glasen. 

Men höjdpunkten för kvällen är 
invigningen av den renoverade klockan 
”Tre rosor”. Det är Maria Thordsson som 
tagit initiativet och renoverat klockan 
samt köpt in en matta till matsalen. På 
sin 80-årsfest önskade hon sig en gåva 
till Blomsterfonden i stället för presenter. 
Det blev 5000 kronor som nu använts 
till att sätta guldkant på tillvaron i 
gemenskapslokalerna på Röda bergen. 
Maria Thordsson håller invigningstalet 
för klockan som avslutas med ett 
passande ”För Blomsterfonden i tiden!” 
tillsammans med skål och applåder. 

Därefter berättar Monica Johansson 
om biblioteket på Röda bergen, en 
verksamhet som vilar i trygga händer. 
Monica har nämligen tillbringat 
sitt yrkesliv som bibliotekarie. Hon 
uppmuntrar alla att använda biblioteket 
och att skänka böcker i bra skick till 
verksamheten. 

Bo Hülphers har till många hyresgästers 
glädje bildat en kör. Dessa fantastiska 
förmågor stämmer upp i sång i samband 
med matserveringen. Stora landgångar 
med diverse delikatesser på. Men då är 
det dags för undertecknad att ta sig hem. 

Väl ute i snöovädret konstaterar jag tyst 
för mig själv, att vid 33 års ålder, så hyser 
jag en onaturligt stor längtan efter att bli 
pensionär.

  

Vinterfest med snö, kyla 
och ett stänk av Toscana

TEXT/FOTO: Lovisa Sandberg

Anna-Lisa Avar, Gunilla och Erik Blomgren. Kerstin Lindberg, Lage Hellman, 
Tage Strömwall och i bakgrunden syns 
Monica Nordstedt.

Maria Thordsson
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 lma träffar Anette Petterson 
på Beckmans juridik för en prat-
stund om livet, döden och vikten 
av att upprätta sitt testamente och 
dokumentera sitt liv, öden och 
äventyr.

När en människa föds börjar en 
resa med skiftande innehåll och 
händelser som avlöser varandra. 
Livet lever och förändras, relationer 
knyts och relationer bryts medan 
omvärlden spelar ett eget spel 
vars förutsättningar man inte kan 
bestämma över eller förändra.

– Det är därför det är så viktigt 
att skriva ett testamente, säger 
Anette, de flesta vill styra över sitt 
eget liv så länge de lever. Vad är 
då mer naturligt än att man också 
bestämmer vilka regler som gäller 
för ens kvarlåtenskaper när man 
lämnat jordelivet.

Ett testamente är ett levande 
dokument 

Man ska inte vänta med att skriva 
sitt testamente, eller för den delen 
upprätta ett livsdokument, eftersom 
ingen kan veta vad som händer i 
livet, eller när. 

Ett testamente är ett levande doku-
ment som kan ändras när som helst 
under resans gång. När du gifter dig, 
skiljer dig, får barn, går i kloster eller 
bestämmer dig för att bli levande 
kanonkula på cirkus. 

Det är alltså nuet som bestämmer 
hur du vill ha det i framtiden. Ta 
vara på den möjligheten!

Klara arvsregler i Sverige

– Vi har väldigt klara arvsregler 
i Sverige, förklarar Anette, vissa 
saker kan inte ett testamente ändra 
på, men vill du bestämma över allt 

AllA borde UPP-
rÄTTA TesTAmenTe 

ocH sKrIVA sITT 
lIVsdoKUmenT

A
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Har du redan
bestämt dig 
för att skriva 
testamente?
Skicka efter vår testamentshjälp så får du 
veta hur du gör detta så enkelt som möjligt.

Skicka ett mail med namn och adress 
till info@blomsterfonden.se eller ring 
Christel Jansson på tel.08-555 94 525 
så skickar vi den på posten.

annat har du din fulla rätt att göra 
så. Om du vill ge något speciellt till 
en god vän eller skänka pengar till 
en organisation du tycker gör ett bra 
arbete inom ett område som känns 
viktigt för dig, så kan du göra det 
genom att upprätta ett testamente.

– Par som lever ihop och känner 
omsorg om varandra men inte är 
gifta ska skriva sina testamenten 
så fort som möjligt eller se till att 
ingå äktenskap omgående, förklarar 
Anette, dessa människor är inte 
skyddade på något sätt och listan 
över rena tragedier på grund av 
detta är lika lång som vintergatan. 

Alla som inte har barn och 
naturliga arvingar ska också 
upprätta testamente om de vill 
ha ett ord med i lagen när det 
kommer till fördelningen av deras 
kvarlåtenskaper. Allt som inte finns 
nedskrivet i ett testamente går 
oavkortat till Allmänna arvsfonden 
som sedan fördelar pengarna vidare 
efter egna regler och eget omdöme.

Se över dina försäkringar 
kontinuerligt

Men det är inte bara testamentet som 
är viktigt, att kontinuerligt se över 
sina försäkringar när livet förändras 
behöver också göras. Rensa ut allt 
som är gammalt och överspelat och 
fyll på med det som gäller för dig i 
ditt liv just nu och i den närmaste 
framtiden. 

Vill du vara både förutseende 
och klok upprättar du även ett 
livsdokument. Detta kommer en 
dag att vara mycket värdefullt för 
dig själv och för dina närmaste.

Ett livsdokument ska innehålla din 
livsberättelse; hur ditt liv har varit 
och är, vilka som står dig närmast, 
om du gillar Frank Sinatra eller 

föredrar Lady Gaga, om du är svag 
för semlor men avskyr falukorv, om 
du är allergisk mot julblommor eller 
får kliande utslag av självupptagna 
människor, om du älskar att gosa 
med katter men är rädd för hundar. 

Desto mer detaljer, desto bättre för 
den som ska ta hand om dig när du 
inte längre kan tala för dig själv, om 
du drabbas av Alzheimers sjukdom 
eller någon annan olycka som ställer 
hela livet på tvären. Ibland är det ju 
så opraktiskt ordnat att den sociala 
döden kommer långt innan den 
fysiska.  

Tillsammans med ditt livsdokument 
är det också viktigt att slå fast hur 
du vill ha det på din begravning; 
ska det vara jordbegravning eller 
kremering, vilka sånger ska sjungas, 
vilka ska bjudas in och vilka vill du 
absolut inte ska komma, hur ska 
blomsterarrangemangen se ut, var 
vill du vila och mycket annat? 

Allt vanligare att man upprättar 
testamente

Det blir allt vanligare att människor 
gör i ordning dessa papper och lägger 
dem i ett livsarkiv, en servicetjänst 
som de flesta begravningsbyråer har i 
dag. Oftast sker det i nära anslutning 
till att någon anhörig gått bort och 
de stora existentiella frågorna kräver 
sina svar.

– Att vara tydlig och klar med 
vad man vill efter döden är både 
klokt och omtänksamt om dig 
själv och dina närmaste, avslutar 
Anette Petterson, vänta inte med att 
upprätta dessa handlingar, ta tag i 
saken redan idag.

TEXT/FOTO: Magnus Nordström

Blomsterfonden samarbetar 
med Beckmans juridik och vi 
har tillsammans tagit fram en 
testamentsfolder  till hjälp för 
våra medlemmar.

Beckmans juridik ingår i 
det samarbetspaket med 
medlemsförmåner som vi på 
Blomsterfonden nu håller på 
och bygger upp. På sikt kommer 
våra medlemmar att kunna få 
bra medlemsförmåner inom 
många områden som; kultur, 
resor, tandvård, optiker mm.
Hos Beckmans juridik kan du 
som Blomsterfondenmedlem 
få 15% rabatt på de tjänster du 
köper.  
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Blomsterfonden, starka förespråkare 
för ett aktivt äldreliv, ställde med 

framgång ut på Seniorliv i världsklass

Beslutsfattare inom kommun 
och landsting samlades för att 
se, höra och uppleva det senaste 
inom boende, inredning och 
utrustning, teknik, IT, hälsa 
och välmående, kultur och 
upplevelser, service och tjänster, 
vård och omsorg.

Bland de mest aktiva 
utställarna, föredragshållarna 
och seminarievärdarna var 
Blomsterfonden som hade en 
mycket välbesökt monter och 
många intresserade åhörare på 
sina seminarier och anföranden.

Blomsterfondens VD, Ulf 
Thörnevik och Christel 
Haglund, chef Social 
verksamhet, presenterade 
Blomsterfonden och ett tryggt 
seniorliv under ett av mässans 
välbesökta föredragstillfällen

Blomsterfondens Annelie Svensson 
samtalar med kultur-och idrottsminister 
Lena Adelsohn Liljeroth under mässan.

Ovan: Blomsterfondens Insamlings- och 
kommunikationschef är moderator och 
fördelar ordet när tre boende berättar 
om sina liv på Blomsterfonden.

Annelie Svensson talade om vikten att 
förhålla sig till människor på ett etiskt 
riktigt sätt.

Nedan: Blomsterfondens monter var en 
av mässans mest besökta utställningar.

Under invigningen av “Seniorliv i 
världsklass” lanserade Barn- och äldre-
minister Maria Larsson och Lena Adelsohn 
Liljeroth, Kultur- och idrottsminister det 
Europeiska Äldreåret 2012 för aktivt 
åldrande.

Eva Nordgren   
    Diplomerad zonterapeut

  

Prova på-pris 350 kr/timme (gäller för 3 ggr). Ring gärna för konsultation och tidbokning 070-668 35 68

Jag finns i Blomsterfondens lokaler på Sätertäppan 3. Välkommen!

•  Mag- och tarmbesvär

•  Allergier

•  Barnlöshet

•  Stärker immunförsvaret, förbättrar blodcirkulationen

•  Bra mot nack- och ryggbesvär, stelhet

•  Minskar stress och oro mm.

Zonterapi hjälper kroppen till självläkning. Jag jobbar på fötter och underben.

Zonterapi ”Bli frisk av dig själv med hjälp av mig”

Med en annons i Alma når du ca 50 000 läsare i framförallt 
stockholmsområdet. Ring 08-515 103 13 för mer information!
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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
149:- 

Klippoteket Prima

 Permanent eller färg

inklusive tvätt och fön
395:- 

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

”Bli frisk av dig själv med hjälp av mig”

Jag tog med mig hyresgästen 
Mona Petersén från Svalnäs 
seniorboende till Lisebergs 
äldreboendes uppskattade 
aktivitet ”Skivor till kaffet” en 
måndag i februari.

Mona bor på Svalnäs seniorboende 
och har sin man Hans på Svalnäs 
demensboende sedan två år till-
baka. Mona är aktiv i styrelsen för 
anhörigföreningen i Danderyd. 
Med anledning av sitt engagemang 
i anhörigföreningen gör Mona 
studiebesök på olika demens-
boenden för att se hur de boende 
har det. 

Ca 40 boende på Lisebergs 
äldreboende var samlade i 
Lisebergs aula med fina gamla 
kaffekoppar framdukade till fikat.
Aktivitetsledaren Eva-Lena Sjölund 
Birgne hälsade alla välkomna till 
dagens skivor till kaffet. Så satte 
sången igång och vi började med 
sången ”Välkommen alla”.Eva-Lena Sjölund Birgne och Mona Petersén

Glada boende i sångartagen

Skivor till kaffet på LIseberg - en uppskattad 
återkommande aktivitet på Liseberg.

Skivor till kaffet är en uppskattad 
aktivitet varje vecka på Lisebergs 
äldreboende bland mycket annat. 
Sångerna är välkända melodier som 
”Albertina” och ”Svinsta skär”. Alla 
som vill kan sjunga med. 

Aktivitetsledaren Eva-Lena Sjölund 
Birgne håller i många av de aktiviteter 
som erbjuds på Lisebergs äldreboende. 
Mer än hälften av de boende kommer 
till aktiviteterna tillsammans med 
personal på avdelningarna. Även 
anhöriga och seniorboende är 
välkomna.

–Jättehärligt att se att en enkel 
aktivitet kan ge så mycket glädje för 
demenssjuka och äldre i stort, säger 
Mona Petersén. Aktiviteter där alla 
får delta är väldigt viktiga t. ex att 
få hjälpa till i dagliga situationer, att 
lägga upp mat i karotter, vika servetter 
eller vika tvätt gör att den äldre känner 
sig nyttig och behövd, avslutar Mona 
Petersén.

Text och bild: Christel Jansson
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TEXT/FOTO: Magnus Nordström

– Min mor fick Alzheimers 
sjukdom och far drabbades 
av Parkinson, berättar Inger-
Johanne, det är bland annat 
därför jag ägnar en stund varje 
dag åt träning samtidigt som jag 
är noga med kosten.

Träningen består av tre delar: 

När Inger-Johanne Holmboe, medlem i Blomsterfonden, 
drabbades av en stroke kunde hon inte återgå till sitt arbete 
som affärsjurist. Vägen tillbaka till ett liv med kvalitet 
hittade hon genom körsång och fysisk träning. 

Nu vill hon att även du ser möjligheterna till ett piggare 
och roligare liv med hjälp av daglig mjukgympa och 
uppbyggande andningsövningar.  

Andningsövningar, akupressur 
och ögongymnastik samt en 
dos övningar som kommer 
från Japan.

–Man ska faktiskt öka sin 
träningsdos ju äldre man blir, 
men man får aldrig ta i så att 
det gör ont.
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Vill du prova på?
Vill du testa ett pass under ledning av 
Inger-Johanne Holmboe, skicka en intresse-
anmälan till alma@blomsterfonden.se

Om intresset är tillräckligt stort finns 
möjligheten att anordna träningspass 
på Blomsterfondens olika anläggningar.

”Låt inte din dag bli 
förstörd av surpuppor 
och glädjedödare

För tio år sedan fick Inger-
Johanne en stroke och livet 
förändrades. Hon, som alltid 
varit en aktiv människa, märkte 
att rösten försvann efter en 
stund, vilket i sin tur satte stopp 
för det intensiva sociala liv hon 
dittills hade levt.

– De sociala barriärerna är 
mycket svårare att överbrygga än 
de fysiska, det är ju så viktigt att 
man passar in i de sammanhang 
man befinner sig i. Att man till 
exempel kan hålla ett anförande 
utan att rösten sviker.

För Inger-Johanne var lösningen på tal-
problemen att gå med i flera olika sångkörer 
samtidigt som hon ökade på sin träningsdos.

– Sången tvingade mig att artikulera mera 
och träningen, som bygger på indiska, 
kinesiska och japanska övningar, gav mig 
lugnet, den positiva energin, styrkan och 
självförtroendet tillbaka.

Inger-Johanne förklarar att det gäller att hitta 
livslusten igen. 

– Det är bara att bestämma sig och göra det 
man tycker bäst om, och så är det viktigt att 
hålla sig så långt borta från alla glädjedödare 
som möjligt.

Idag är träning en naturlig del av Inger-
Johannes vardag och hon har tränat ett flertal 
olika grupper vars deltagare fått ett både 
piggare och gladare liv.

– Många tror att träning är någonting 
som inte behövs men detta handlar om 
andningsövningar och mjukgympa som ger 
bättre hälsa och förebygger Alzheimers- och 
andra neurologiska sjukdomar. 

– Med träning och ett glatt humör går det 
alltså att minska antalet sjuka här uppe i 
Norden, avslutar Inger-Johanne och förevisar 
några av sina övningar för fotografen.

Träning 
är vägen 
till ett 
bättre liv
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En tredjedel av alla äldre människor 
i Sverige faller och slår sig. En del 
kommer undan med blotta för-
skräckelsen men för många betyder  
fallet att de inte kan ta sig tillbaka 
till den vardag som var innan 
olyckan .

Många äldre får rent känslomäs-
siga problem när de fallit. De tappar 
självförtroendet, vilket leder till att 
de oroar sig över om de ska falla 
igen, vilket i sin tur leder till ned-
stämdhet och kanske depression. 
Detta gör att man undviker aktivi-
teter och tappar sitt sociala nätverk. 

Att förebygga fallolyckor är att 
värna om de äldres hälsa och 
trivsel

Att behandla patienter efter 
olyckor tar tid och kostar stora 
pengar. Årskostnaden för behand-
ling och rehabilitering efter fall-
olyckor är mycket hög för äldre-
vården i Sverige.

Vi på Blomsterfonden vill förebygga 
fallolyckorna, minska det onödiga 
lidandet och ge lite glädje till våra 
boende. Exempelvis extra kvalitets-
tid och fler aktiviteter som sätter 
guldkant på tillvaron. 

För äldre människor hör muskelstyr-
kan ihop med att kunna fungera 
fullt ut, kontrollera balansen och 

klara av vardagssysslorna självstän-
digt så långt det är möjligt. 

Aktiv träning gör att man känner 
sig delaktig i ett sammanhang, mår 
bättre och sover lugnt på nätterna.

Att träna musklerna är att se om 
sin funktionsförmåga

Forskningsresultaten visar att rätt 
sorts muskelträning gör det lättare 
att upprätthålla funktionsförmågan.

Studien, som Blomsterfonden gör 
tillsammans med HUR, ett världsle-
dande företag inom analys och 
utrustning inom området samt 
experter från Jyväskylä universitet 
kommer att ta ett drygt halvår 
att genomföra och ytterligare två 
månader för utvärdering och sam-
manfattning.

En träningsstudio med maskiner 
och mjukvara från HUR har ställts i 
ordning på vår anläggning i Lise-
berg och själva studien startar i 
mitten av mars.

Innan start har vår personal utbil-
dats av  experter från våra samar-
betspartners i projektet.

Ett samarbetsprojekt med stora 
förutsättningar att falla väl ut

Gerd Laxåback, projektledare, 
geriatrisk fysioterapeut och forskare 
vid Jyväskyla universitet, berättar att 

HUR:s fallförebyggande koncept är 
baserat på ett antal internationella 
experters kunskap om rehabilitering 
av seniorer.

– Den här träningsutrustningen och 
de här metoderna är speciellt an-
passade och framtagna för att passa 
äldre människor, berättar Gerd, det 
är ytterst viktigt att mäta och ha 
kontroll på funktionsförmågan för 
att kunna förebygga skador och för 
att få äldre till rehabilitering i tid om 
olyckan är framme.

Christel Haglund, chef social 
verksamhet hos Blomsterfonden 
och initiativtagare till studien be-
tonar att hon är väldigt glad över 
att detta samarbetsprojekt nu har 
kommit igång.

Vi ligger alldeles för långt efter 
övriga världen i de här frågorna

– Vi ligger alldeles för långt efter 
andra länder när det gäller träning 
för de äldre, det är hög tid att vi 
tar initiativet och försöker komma 
till rätta med detta problem som 
förstör så mycket för de äldre och 
kostar så enormt stora pengar för 
äldrevården år efter år.

Christel berättar också att hon inte 
ser detta enbart som ett tränings-
projekt utan betonar att det hand-
lar om en mycket givande social 

Blomsterfonden gör samstudie 
i fallförebyggande träning 
med världsledande experter 
på området
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aktivitet inom Blomsterfondens 
ramar.

– Vi kommer alla närmare varandra; 
de boende, anhöriga och perso-
nalen. Jag hoppas och tror att detta 
kommer att vara en satsning som 
vi tar med oss in i framtiden i större 
skala och som betyder att vi kan 
träna på alla våra anläggningar. 
Jag vill också betona att denna 
träning inte ersätter någon annan 
aktivitet utan är ett tillskott i vår 
verksamhet.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Det finns siffror från utlandet som 
talar sitt tydliga språk och visar 
att man kan minska fallolyck-
orna med 15 till 50% beroende på  
förutsättningar och omständig-
heter. 

Och detta samtidigt som vi höjer 
trivseln med minst lika mycket, 
avslutar Christel och ser glad ut.

Christel Haglund, Annelie Svensson, Lena Brunzell och 
Elisabet Wrahme från Blomsterfonden lägger upp rikt-
linjerna för studien tillsammans med Lena Karjaluoto, VD 
på HUR och Gerd Laxåback från Jyväskylä universitet.

”Syftet är att höja de äldres 
styrka och välbefinnande. 
Detta ger också lite extra 
glädje i vardagen”
 

I den arbetsgrupp som är utvald för studien och träningen 
ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, under-
sköterska och handledare i demenssjukdomar.  Alla  är 
välmotiverade och har  för ändamålet utbildats till 
instruktörer i fallförebyggande träning
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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

            I 
PLATS FÖR 

FIKA 
HELT 
ÄRLIG 

K ÄR EJ 
VAPENFÖR K 

PLATS FÖR 
DOPP 

 
SMÄLTER 

           I N R A M A T 
           

KAN KONST- 
VERK BLI 
BUSH-
FÄRD 

S A F A R I 
           E N K E L FÅGEL- 

BO N 
           ELEMEN-

TÄR Ö MOTVIKT T A R A 
           L A K E J E R 
           HANT-

LANGARE T SLINGER-
VÄXT R STELT D EN MÖRK 

TID 

           GRABBEN 
 

NATRIUM  K I S E N 
FÖRE-

SKRIVITS D PÅ DET 
STÄLLET G SNEDDAT Ö 

ORGAN 
MED 

SKÄRPA 
ÄR DÖTT 

LUKTAR 
ILLA 

ARKITEKT-
FÖRBUND 

MODELL-
SKISS 

GÅTT 
OMBORD 
KUNG I 
SKOGEN 

Ä N T R A T TUGGAR 
OM A 

VINTER-
KVARTER 

 
GE BORT 

I D E 
UPPEN-
BARA 

MINSTA 
BYGGSTEN 

G L A S K L A R A 
UTAN 

KROKAR 
 

BESTÅR 
R Ä T 

S K Ä N K A 
KRING 

ISARENA 
 

GÅ MED PÅ 
S A R G 

SVART 
BELÄGG-

NING 
SKÖNJA 

A S F A L T 
KÖRS PÅ 
ROMME T R A V 

ANSTÅ 
INGEN 
RIKTIG 
FÅGEL 

B E R O 
BETT OM 
TILLÅT-

ELSE 
PRATIG 

A N S Ö K T HAR 
MÅNGA 
DECIBEL 

OFTA 
TILLSAMM-

ANS MED 
KUNGEN 

E 
SVÅRT FÖR 
AFATIKERN 

 
RYGGDEL 

T A L E T 
GER VÄL 

ARTISTER 
FLYGER o 

FAR 
K O N S E R T E R 

E R S 
LINA 
BLIR 

MACKA 
MED GÅS 

R E V 
SOCKER-
LÖSNING 

STOPP-
NING 

S I R A P FEMTIO B 
ÅRGÖRA 

 
 ZLATANS 

LAG 
R O 

EFTER-
SKÄNKA 
FOLK-
GRUPP 

A V S K R I V A STOLT-
SERAR D 

STICKAT 
PLAGG 
EFTER-

SOM 
O L L E HELT 

MAKALÖS C 
S T A M 

PÅ LERA o 
BAKVERK 
SJÄLS-

FRID 
G L A S Y R E R 

UPPRETAD 
 

FINNS I 
LEK 

I L S K 
S N Ö R Ö J D  V I N T E R V Ä G 

KAN VÄL 
FISKEN 

BLI K R O K A D GÖR VÄL 
ÅNGER-

FULL S K Ä M S 
GOJA 

 
HAR 

INTAGNA 
A R A 

          EXPEDI-
TION R E S A FÖRST I 

VARJE 
KLASS K L 

          BLIR AV 
MED 

FÄRGEN 

FÖRSEDD 
MED 

GÅNG-
JÄRN 

D 
FÄSTA 
HAR SI 

SOM KEM. 
TECKEN 

N Å L A 
          B L E K S UR- 

USELT A FYLLA PÅ 
MERA 

          TRON PÅ 
DE BÄSTA E L I T I S M 

          FARKOST 
I RYMDEN D 

KARIBISK 
DANS 

 
DRYCK 

S A L S A 
          S A T E L L I T 
          MED-

VERKA D E L T A G A 

 

 © C4EKONOMEN - 305 

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 36
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

N-O Degerman, Östansjö
Björn Walles, Täby

Conny Taube, Sundsvall
Birgit Archer, Stockholm

Grattis!
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_Korsord

Korsordstävling nr 37
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 37 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2012. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Hur håller du 
dig i form?

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.

Hjärtat är en pump och pumpar behöver smörjas...
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Siv Lindholm

– Jag tränar på motionscykel och 
går stavgång.

Margit Isaksson

– Jag går stavgång varje dag och  
jag ser verkligen fram emot att få
”gymma” på Liseberg.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

Vårdagjämningen, är det inte ett ljuvligt ord!

Det framkallar sköna känslor i våra vintertrötta 
kroppar, och snart är ordet en realitet. Även om 
vi lärt oss genom åren att vårvärmen i regel inte 
behagar infinna sig omgående. Vädergudarna 
håller oss kvar på sträckbänken ännu en tid, innan 
våren släpps lös.

Hoppas ni mår bra annars, så här i fastlagstider, 
när svenska folket numera - och inte minst 
bagarna - nästan tycks leva på semlor. Men ta 
det lite lugnt; kung Adolf Fredrik lär faktiskt ha 
ätit ihjäl sig på semlor. Han brukade ju varva med 
surkål och kaviar, och blandningar är ju inte alltid 
särskilt hälsosamma. Blandar man fel mat kan 
kräksjuka uppkomma. Blandar man fel drycker 
kan kröksjuka uppkomma. Och jag såg nyligen 
att en av våra vanligaste fåglar inte mått bra i 
vinter - kan det vara kråksjukan?

Apropå våren kom jag att tänka på det gamla 
paret, som bodde ensligt i en stuga i skogen i 
norra Hälsingland. På vintern kunde de två ta en 
genväg på isen över sjön till byn, där affären låg. 
Oftast var det den spänstiga gumman, som fick 
ta sig dit, men det var alltid gubben, som skrev 
inköpslistan.

En dag, när det började våras, kunde handlaren 
längst ner på listan se ett litet PS, där gubben, 
med små bokstäver, hade skrivit: ”Skickar inte 
med några pengar idag. Isen börjar bli svag.”

På tal om alla aktuella d a g a r i dessa tider, med 
eller utan helgstatus, har vi ju också kunnat 
fira Alla hjärtans dag nyligen. Denna dag tycks 
bli, precis som semlorna, allt mer populär för 
varje år. 

Jag gillar ju att fira, som ni kanske märkt, men 
dagar som blivit mer och mer kommersiella 
påfund brukar vi inte här hemma hänge oss åt.

Men härom året kände jag plötsligt för en liten 
ljuspunkt i det grådaskiga vintervädret.

Så klockan 6 på morgonen laddade jag en bricka 
med te, en extra stor semla, en ask geléhallon och 
en bukett tulpaner, och på väg mot sovrummet 
försökte jag väcka hustrun med min musikaliska 
tolkning av ”Hjärtats saga”.

– Vad håller du på med..? Om du tror att det är 
vår bröllopsdag, så är det både fel månad och fel 
dag - och definitivt fel tid på dygnet. För övrigt 
sjöng Bertil Boo den där sången betydligt bättre, 
kved hustrun, inte mer morgontrött än att hon 
kunde snabbrecensera min sång.

– Nja, jag tänkte bara att vi skulle fira lilla hjärtat 
idag.., försökte jag.

– Och det tycker du att man gör med en gräddig 
semla och godis - jag har ju slutat äta fet mat. 
Det borde förresten du också göra, sa hustrun och 
kastade en blick i midjehöjd.

– Hjärtat är en pump och pumpar behöver 
smörjas ibland, blev mitt fyndiga svar, som fick 
avsluta diskussionen.

Men det finns många sätt att fira denna dag. 
Jag ringde en gammal vän, i ett helt annat 
ärende,  och frågade om han uppmärksammat 
Alla hjärtans dag.

– Ja, sa han, det har jag faktiskt. Jag har just 
bytt batteri.

Birgit Jansson

– Jag går med stavar och så 
tränar jag på gym.


