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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 29 • Mars 2010

Intervju med 
Sven Wollter

Beröringsmassage 
skapar lugn och 
välbefinnande hos 
demenssjuka

Aktivera dig 
inför sommarens 
kungliga bröllop.
Besök Skansen

Det dansas på 
Svalnäs.
Läs om Ingrid Rettbys
svänggäng

”Alla människor har 
  behov att bli sedda”



Minns dina nära,
och hjälp våra äldre

Hedra minnet av en person i din närhet. Då gör du samtidigt många 
ensamma och äldre människor en stor tjänst.

En minneshyllning från Blomsterfonden går till bostäder och vård åt 
äldre. Till lite välförtjänt trygghet och gemenskap på ålderns höst.

Med en minneshyllning stödjer du Blomsterfonden i samband med en begravning. De anhöriga 
får en vacker, personlig hälsning från dig och Blomsterfonden får hjälp i sitt arbete för äldre. 

Beställ minneshyllning på www.blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 517.
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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 hyresrätter åt 
äldre, med en omfattande social verksamhet 
som stöd. Vi är även aktiva som vårdgivare 
inom äldreomsorgen. I dag finns det 19 100
medlemmar i Blomsterfonden.
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Lena Gutberg
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Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro  
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En värdig äldreomsorg för alla!

Välkommen in i 2010-talet! 
När jag ser tillbaka på det gångna året har en hel del hänt under 2009. Vi har fått 
nya stadgar, en ny medlemstidning, ny hemsida, ny logotyp och sist men inte minst 
ca 1 900 nya engagerade medlemmar som gör att vi snart är en förening med över 
20 000 medlemmar. Blomsterfonden har ett viktigt uppdrag, att verka för äldre i 
samhället och erbjuda människor över 60 ett tryggt boende för varje skede av den 
tredje åldern. Vad kan bli viktigare idag?
Tillsammans med er medlemmar kan vi fortsätta verka för att äldre ej faller mellan 
stolarna och inte får välja var de helst vill bo och avsluta sina sista år. 
Jag blir också glad när jag läser om de planerade utvecklingssatsningar som är 
på gång för de allra äldsta i samhället, exempelvis en nationell värdegrund inom 
äldreomsorgen. Det är här Blomsterfondens verksamhet kommer in. Att främja för 
en sammanhållen omsorgsprocess för den äldre genom livets olika skeden. Det vill 
Blomsterfonden kunna erbjuda idag och i framtiden. 
Blomsterfondens styrelse har därför beslutat att kommande strategi är att bygga 
ut och renodla Blomsterfondens trygghetskoncept. Genom att vi kan erbjuda en 
sammanhållen omsorgsprocess utifrån varje äldres individuella behov och önskemål, 
kan en värdig omsorg för alla äldre skapas.
Men för att klara detta står vi inför en hel del utmaningar. Hur vill till exempel 
dagens och morgondagens seniorer bo, leva och omhändertas när orken försvagas? 
Hur väl är dagens olika finansieringssystem anpassade efter den äldres liv och 
önskemål? 
Jag tror att det krävs stora politiska förändringar för att detta skall 
lyckas. Genom en framtida äldrepolitisk reform – äldrepeng, 
liknande skolpengen kanske det finnas en möjlighet att du själv 
fullt ut får bestämma hur du som senior vill bo, leva och omhän-
dertas – i valfrihetens Sverige.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig vår! Känns skönt 
med lite värme efter en lång, kall vit vinter. De första vårfåglarna 
har redan anlänt och vårkänslorna med dem. 

De känslorna tror jag inte någon 
kan bli för gammal för! Ulf Thörnevik

VD Blomsterfonden
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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!

Blomsterfonden 
utvecklar trygghets-
koncept - renodlar 
fastighetsbeståndet till 
boende för äldre
Blomsterfonden har beslutat att den fram-
tida strategin handlar om att bygga ut och 
renodla Blomsterfondens trygghetskoncept. 
Därför säljer vi nu fastigheterna Jarl 20 och 
Muspelhem 8 i Djursholm. 

Bägge fastigheterna är i sitt nuvarande skick 
inte anpassade till senior- eller äldreboende, 
vilket går emot Blomsterfondens över-
gripande mål: hem och vård åt äldre.

Blomsterfondens trygghetskoncept erbju-
der en sammanhållen omsorgsprocess 
utifrån varje äldres individuella behov och 
önskemål. Det ska vara möjligt att  använda 
Blomsterfondens tjänster till livets slut. 

Kallelse till årsstämma
Alla medlemmar i Föreningen 
Blomsterfonden hälsas välkomna till 
föreningsstämman den 27 maj, klockan 
11.00.
Lokal: Näringslivets hus, Storgatan 19 
i Stockholm. Närmaste T-banestation 
är Östermalmstorg, uppgång mot 
Östermalmstorg/Sibyllegatan.
Obligatorisk anmälan: till Måniqua 
Lövegard på telefonnummer: 08-555 94 512 
eller e-post till info@blomsterfonden.se 
senast den 14 maj. Det går även att anmäla 
sig via ett formulär på vår hemsida (www.
blomsterfonden.se). Uppge ditt namn och 
personnummer när du anmäler dig.

Efter stämman hålls ett föredrag om Alma 
Hedin med titeln:
”Alma - Gösta Wetterlind berättar om 
sin gudmor och den Hedinska familjen”.

Hej!
Vad innebär det egentligen att bli medlem 
i Föreningen Blomsterfonden?

Hej!
Som medlem förpliktigar du dig, 
enligt stadgarna och Blomsterfondens 
ursprungsidé från 1921, till detta: att 
betala medlemsavgiften (för närvarande 
200 kronor) och en önskan att vid 
dödsfall påkalla intresse för fonden.

Vad innebär då att vid dödsfall påkalla 
intresse för fonden? Jo, Blomsterfondens 
syfte är ju att i stället för en blomma 
på begravningar skänka motsvarande 
penningbelopp till Blomsterfonden. Vi 
använder de insamlade medlen till hem och 
vård åt äldre och behövande. 

Det innebär alltså att vi önskar att du skickar 
minneshyllningar genom Blomsterfonden 
på begravningar och även att informera dina 
anhöriga om att du vill att det ska stå ”Tänk 
på Blomsterfonden” i din dödsannons. 

I modern tid kan detta låta lite makabert, 
men rent formellt är det detta som du 
förbinder dig till som medlem. Nu har 
det dock hänt mycket sedan 1921, idag 
samlar Blomsterfonden in pengar på många 
olika sätt. Man kan bland annat skicka en 
högtidshyllning, testamentera en del av sin 
kvarlåtenskap, skänka sin aktieutdelning 
eller skänka en spontangåva. Även medlems-
avgiften går ju till insamlade medel så även 
den är att betrakta som en gåva. 

Vi kommer aldrig att kontrollera 
att du skänker fler gåvor utöver din 
medlemsavgift, inte heller vad som står 
skrivet i din dödsannons. Många i vår kö 
har det knapert. Därför kommer vi aldrig 
kräva det heller, då vi ju är till för äldre 
och behövande. Sen blir vi ju naturligtvis 
glada för alla gåvor som kommer in, det 
hymlar vi inte med!

Din fråga är i högsta grad relevant. Vi vet att 
det ibland händer att Blomsterfonden antas 
vara en bostadskö och att medlemsavgiften 
är en sorts köavgift. Så är alltså inte fallet. 
Som medlem har du möjlighet att ställa 
dig i Blomsterfondens bostadskö för 
seniorboendet, men medlemskapet och 
bostadskön är inte samma sak. Många är 
medlemmar utan att stå i kön.

Avslutningsvis vill jag säga att vi är mycket 
glada över alla våra generösa medlemmar 
och de många som väljer att engagera sig i 
Blomsterfonden och Blomsterfondens syfte. 
Utan gåvor och insamlade medel skulle vi 
inte ha några bostäder, eller någon social 
verksamhet. ALLA medlemmar ska ha ett 
varmt tack! 

 Vi håller för närvarande på att arbeta 
med att försöka förtydliga medlemskapet, 
eftersom det är många som frågar. 

Och du, varmt välkommen som medlem!

Medlemsparagrafen i Blomsterfondens 
stadgar lyder som följer:

3 § Medlemskap 

Medlem av Blomsterfonden är var och en som, 
genom inbetalning av föreningsstämman från 
tid till annan fastställd medlemsavgift, anslu-
tit sig till föreningens syfte och som därmed 
tillkännagivit sin önskan att vid dödsfall påkalla 
intresse för fonden.

Almas ros
Almas ros kommer i detta nummer från 
Kerstin Samuelsson på Svalnäs och går till 
trapporna i hyreshusen på Svalnäs. De har 
bastanta räcken på bägge sidor och är smala 
nog för att man ska kunna ta ett stadigt tag 
i bägge sidorna. Dessutom, tillägger Kerstin, 
är det hälsosamt att ta trapporna ibland! 
Vi tackar och tar emot.t!

Smått och gott

Intresset för Blomsterfondens olika boenden 
har ökat mycket de senaste fem åren. 
Under 2010 kommer antalet medlemmar 
troligtvis att passera 20 000 och flera av 
medlemmarna står i dag i Blomsterfondens 
bostadskö. 
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Vill du veta mera eller få hjälp att byta till 
Blomsterfondens hemtjänst? Välkommen 
att kontakta gruppchef Madeleine Salvi 
08-555 94 805, e-post till  madeleine.salvi@
blomsterfonden.se. 

Ett stort tack för alla era gåvor under 2009! 

Inte minst i fastigheten där du bor.
Sedan 2008 finns Blomsterfondens 
hemtjänst, utöver Danderyd och Täby, även 
i våra fastigheter på Ringvägen, Röda bergen, 
Körsbärsvägen och Älvsjö. Idag har många 
av våra hyresgäster upptäckt tryggheten i att 
välja Blomsterfondens hemtjänst när det finns 
behov av god omvårdnad, hjälp och stöd. 

I Stockholms stads brukarundersökning 2008 
fick Blomsterfondens hemtjänst toppbetyg 
i bemötande och respekt! 

För oss på Blomsterfondens hemtjänst är 
det en självklarhet att:
•  Din hjälp ska utföras med omtanke 
 och god kompetens.

•  Du ska känna dig trygg och nöjd med 
 den hjälp vi ger dig.

•  Du får vara med och bestämma när och 
 hur din hjälp ska utföras.

•  Du får en kontaktperson som så ofta 
 som möjligt ger dig hjälp.

•  Du kan välja tilläggstjänster eller hushålls-
 nära tjänster efter behov och önskemål.

När det gäller valet av hemtjänst kan det vara värt att se sig omkring.

Ett stort tack till alla som tänkte på 
Blomsterfonden under 2009! Med er hjälp 
samlade vi in 6,1miljoner kronor till vårt 
ändamål, hem och vård åt äldre. 

Luciafirande på Röda bergen. En aktivitet som 
möjliggjorts genom gåvor till Blomsterfondens 
verksamhet.

Kötider 

Kötiderna till Blomsterfondens hyresrätter 
per anläggning är i stort sett oförändrade 
sedan förra året. Observera att kötiderna är 
ungefärliga. 

Kötiderna, för närvarande, mars 2010:

Liseberg:  Från 10 år
Svalnäs:  Från 15 år
Ringvägen: Från 14 år
Rödabergsgatan Från 14 år
Körsbärsvägen:  Från 10 år 

Rekordökning av medlemmar

Blomsterfonden fortsätter växa så det knakar. 
I januari var vi hela 19 100 medlemmar. 
Det innebär en ökning under året med 
1 919 medlemmar!

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 Blomsterfondens hemsida www.
blomsterfonden.se, under fliken stöd oss 
finns det ytterligare information och 
blanketter att ladda ner, med Blomster-
fonden som gåvomottagare. Vi är tack-
samma för alla bidrag som kommer in till 
vår verksamhet!

Handla till förmån 
för Blomsterfonden!
Du glömmer väl inte att göra dina inköp via 
Godhandling, när du handlar via internet?
Du kan via Godhandling handla från kända 
nätbutiker och samtidigt stödja Blomster-
fonden. 

Gör så här:

• Gå in på www.godhandling.se
• Välj butik/kategori
• Välj Blomsterfonden som välgörenhets-     
  organisation
• Tryck på knappen ”Gå till butiken”

Nu slussas du vidare till den butik du valt. 
För varje inköp donerar butiken pengar till
Blomsterfonden. Du kan handla från 
CDON, Bokus, Inkclub, Ellos och 150 
andra välkända nätbutiker och samtidigt 
stödja vår organisation och det kostar inget 
extra för dig.

Besök Godhandling, gallerian där dina köp 
blir till liv!



6  Blomsterfonden

Plötsligt blir det tyst, främmande och kallt

alla samtal dör och du står ensam mitt i allt

som om du inte syntes, som om du frysts till is

du lever utan någonting att lämna som bevis

Genomskinliga hjärta, genomskinliga jag

sänd en blick till någon och gör mig synlig en dag

blind har jag fötts till livet, naken och oombedd

men värre än att inte se, är det att inte bli sedd

Kent Andersson
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Alla människor 
behöver bli sedda

Sven Wollter om sitt arbete för de Alzheimersjuka

Alma träffade Sven Wollter, 
en av våra mest folkkära 
skådespelare, på Stockholms 
Central. Mitt i snökaos och 
tågproblem tog han sig tid 
att prata en stund runt 
demensproblematik, livet i 
stort och det viktiga i att se 
sina medmänniskor. Efter 
vårt lilla samtal klev han 
på tåget till Borlänge för 
att vara med och dra igång 
ännu en lokal enhet inom 
Alzheimerföreningen.  

- Det är viktigt att vi bygger 
ut med nya lokalföreningar, 
de utgör grunden till att 
vi ska kunna driva verk-
samheten effektivt, berättar 
Sven. Vi är en synnerligen 
välskött organisation men 
hade vi mer pengar kunde vi 
göra så mycket mer.

Ett givande samarbete
Tillsammans med 
Blomsterfonden och 
Röda Korset samarbetar 
Alzheimerföreningen kring 
Alzheimer-café-idéen, ett 
sätt att aktivera de anhöriga 
till att förstå och komma 
närmare den drabbade i 
dennes vardag.

För Sven började allt för tio 
år sedan i samband med att 
han gjorde filmen ”En sång 
för Martin” tillsammans med 
sin dåvarande hustru Viveka 
Seldahl.
- Martin, min rollgestalt, 
var en kompositör som 
förälskade sig i en violinist 
som spelades av Viveka. 
Kompositören, som var i färd 
med att avsluta sitt storverk, 
drabbades av Alzheimers 
sjukdom.

Konsten låter sig inte 
pensioneras

- Själv var jag 66 år och 
märkte att ålderdomen var 
på gång, men inte mer. Som 
konstnär är jag privilegierad, 
konsten låter sig inte pensio-
neras, fortsätter Sven, många 
av de bästa rollerna är skrivna 
för äldre. Vi skådespelare och 
konstnärer håller på tills det 
säger stopp här uppe, säger 
Sven och riktar pekfingret 
mot pannan.

Sven läste mycket och be-
sökte vårdavdelningar för 
att sätta sig in i rollen. Det 
gällde att klara av att närma 

sig sin egen slutfas, inte bara 
att spela gubbe. Det handlade 
mycket om värdighet och det 
faktum att det inte är ett 
dugg ovärdigt att tappa kon-
trollen.

Både Sven och Viveka blev 
hyllade och prisbelönta för 
sina roller och efter premi-
ären var det många som 
ringde och ville ha med dem 
på olika uppdrag. 

Jag gjorde ett aktivt val
- Det var i det här skedet jag 
gjorde ett aktivt val. Efter en 
artikel i Aftonbladet som 
handlade om att få folk att 
engagera sig i de här frågor-
na, ofta både skam- och 
skuldbelagda, ringde jag upp 
Alzheimerföreningen och sa 
att jag ville dra mitt strå till 
stacken för att åstadkomma 
en förbättring.

- Jag passar nog bra in som 
ansikte för en verksamhet 
av det här slaget. Jag är 
engagerad både i politik och 
samhällsfrågor och jag har 
en bestämd känsla av att folk 
litar på mig.
Sven fick snabbt en sorts 

”expertposition” och idag 
verkar han ofta som 
moderator vid samman-
komster likaväl som han 
deltar i Alzheimer-café-träffar 
och andra aktiviteter. 
Det gäller att höja det 
allmänna medvetandet i 
samhället. Att lära människor 
se sjukdomen i ett så tidigt 
skede som möjligt. Då är 
förutsättningarna för att 
sätta in rätt mediciner och 
motverka nedbrytningen 
betydligt bättre än om man 
kommer sent in. Idag är det 
bara 20% som får en riktig 
utredning. För de flesta är det 
ett mycket tungt besked att 
få, man vet ju hur ”kurvan” 
ser ut, vad framtiden bär med 
sig.

Man måste få vara besvärlig
- Äldre människor måste få 
lov att vara besvärliga, att 
vara individer i lika hög grad 
som alla andra. Man ska inte 
behöva bestämma sig när 
man är sextio eller sjuttio hur 
man ska ha det längre fram. 
Man måste få ha rätten att 
ändra sig när livet ändrar sig. 
Kanske skulle vi blanda 
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Vinnare i bok-
utlottningen
Alma nr 28

Kerstin Markström
Stockholm

Gustav Hinas
Stockholm

Jill Wernström
Stockholm

Katarina Åkerhielm
Stockholm

Anna Hernans
Karlstad

Grattis!

Nu lottar vi ut en spännande historisk bok om 
sänkningen av Blücher den nionde april 1940

Det här är den engagerande berättelsen om hur ett 
underbemannat norskt försvar kunde sabotera den 
tyska övermaktens invasionsplaner. Alf R Jacobsens 
bok bygger på intervjuer och samtida norska och 
tyska källor. En redogörelse över ett avgörande 
ögonblick i skandinavisk historia.

Alma lottar ut ett antal böcker bland Blomsterfolket. 
Allt du behöver göra är att skicka in ditt namn och adress 
senast den 1 maj till alma@blomsterfonden.se eller per post 
till Alma, Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Vinn en bok!

mer i vårt samhälle, låta 
unga och gamla bo närmare 
varandra; äldreboenden och 
studentbostäder i samma 
hus. Vi är nog alldeles för 
rädda för samvaro över 
generationsgränserna, jag tror 
alla skulle vara vinnare på ett 
sådant system, säger Sven och 
skrattar.

Jag har inget mer att bevisa
- I mina möten med 
människor som drabbats 
lägger jag oftast vikten vid det 
kulturella, att få skratta eller 
bara umgås en liten stund. 
I min ålder har jag inte 
längre något att bevisa, ingen 
prestige att tyngas av. Jag kan 
vara precis hur barnslig som 
helst och ofta öppnar det 
många och nya dörrar.

- Jag har ju ett yrke som lärt 
mig att ta ut svängarna. Det 
är kanske inte lika lätt för en 
börsmäklare eller revisor att 
lätta på slipsen och släppa 
loss. Men det är gott för själ 
och kropp för alla, det är jag 
övertygad om.

Tiden springer iväg och 
det närmar sig avfärd till 
Borlänge för Sven, men 
innan vi skiljs åt hinner 
jag fråga honom om vad 
som är på gång under det 
kommande året för honom 
som skådespelare.

Hamlet och Änglagård III
- Just nu spelar jag Shake-
speare på Stadsteatern i 
Stockholm med Gustav 
Skarsgård i rollen som 
Hamlet och i sommar blir det 
”En midsommarnattsdröm” i 
regi av min son Karl Seldahl. 
Vi har premiär på mid-
sommaraftonen. Jag spelar 
Puck och Kim Anderzon 
spelar Titania. 

Allt detta händer i Hammar-
strand i Jämtland vid den 
fantastiskt vackra Indalsälven. 
Här finns Sveriges enda 
vridläktare så själva skåde-
spelet sker i naturen runt 
läktaren som flyttar sig i takt 
med det som händer på den 
naturliga scenen.

Mellan förställningarna ska 
Sven dessutom hinna med 
att spela in en film i Finland 
likaväl som Änglagård III ska 
bli till.

Det är inte riktigt klokt
- Det här året är inte riktigt 
klokt, avslutar Sven, och så 
ska jag hinna med en resa till 
Grekland med frun, leka med 
barnbarnen, segla lite och så 
har jag ett eget program i P4 
varannan lördag att ta hand 
om.
- Men jag håller på så länge 
allt fungerar här uppe, säger 
Sven och pekar ännu en 
gång mot sin panna, men 
låt mig avsluta med en liten 
dikt som en gammal vän till 
mig, Kent Andersson, skrivit. 
Den passar så väl in i det här 
sammanhanget.

Läs dikten på föregående 
uppslag.

fortsättning från sid. 6–7
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Några tips till dig som vill ha något trevligt att 
göra inför årets kungliga bröllop

Bröllopsdräkter för 
kungligheter

På Livrustkammaren inleds 
utställningen ”Bröllop för kung 
och fosterland” den 20 maj och 
pågår till den 3 oktober. 
Där visas kungliga bröllops-
dräkter från 1600-, 1700- och 
1800-talen. 
Utställningen kommer också 
fokusera på förändringarna som 
skett i kungahusen – från synen 
att bröllop är politiska allianser 
till att det idag är möjligt att 
gifta sig av kärlek.

Det är aldrig för sent – 
bröllopsmässa på Skansen

Bröllopsmässan på Skansen 
fokuserar visserligen inte på 
de kungliga. Men kanske kan 
den ge lite tips till dig som går 
i giftastankar på äldre dagar. 
Eller till dig som har barn 
eller barnbarn som ska gifta 
sig. Mässan hålls på Skansen, 
Sollidens restaurang den 27-
28 mars och har öppet mellan 
11.00-15.00. Bland annat håller 
Magdalena Ribbing föredrag om 
vett och etikett.

Den officiella 
bröllopsserien
Kungahuset har tagit fram den 
officiella bröllopsserien inför 
det stundande bröllopet. Ett 
flertal leverantörer har fått äran 
att märka sina produkter. En 
av de utvalda är bland annat 
Gustavsbergs porslinsfabrik som 
tagit fram en särskild servis, som 
du kan se på en bild ovan. Den 
officiella bröllopsserien börjar 
säljas under våren, för den som 
är intresserad. 

SVT:s bröllopswebb
För att fira det kungliga 
bröllopet har SVT förberett 
en egen bröllopswebb på 
internet. Så om du har dator 
och uppkoppling, kan du bland 
annat titta på gamla klipp 
från Hans Majestät Carl XVI 
Gustaf och Drottning Silvias 
bröllop. Adress: http://svt.se/
detkungligabrollopet. 

Det må så vara. Alla är inte 
rojalister. Men visst måste det 
väl ändå kittla i magen på de 
mest inbitna republikaner när 
det vankas kungligt bröllop till 
sommaren? Här följer några 
tips på vad du kan göra 2010, 
för att fira kärleken mellan de 
kungliga. Och kanske hoppas 
på att det smittar av sig så 
mycket som möjligt på oss 
vanligt folk?

Foto: Göran Schmidt

Foto: Maggie Williams
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Blomsterfondens seniorklubb tar pigg och 
stark steget in i sitt tredje decennium
Blomsterfondens pensionerade 
medarbetare blir automatiskt 
medlemmar i Blomsterfondens 
seniorklubb. Lennart Jörnmark, 
ordförande, berättar om hur 
den kom till.

Blomsterfondens seniorklubb 
bildades på initiativ av 
dåvarande VD Sven Erik 
Peterson. Idén till seniorklubben 
fick Sven Erik genom att 
tidigare VD Åke Pettersson 
tillsammans med intendent 
Inge Styregård och föreståndare 
Karin Paulström under åren 
1982-1987 ordnat träffar vid 
olika tillfällen för pensionerad 
personal på fondens olika 
anläggningar. 

I oktober 1988, då Sven Erik 
var ganska ny på posten som 
VD, sände han ett brev till 
samtlig pensionerad personal 
med förslag om att bilda en 
seniorklubb. Brevet sändes till 
64 stycken seniorer.

I brevet framhöll Sven Erik 
bland annat att ett känt faktum 
är att ingen organisation eller 
företag är bättre än den personal 
som sköter det. Blomsterfonden 
är inget undantag, och därför 
kändes det inte rätt att banden 
med Blomsterfonden klipps av i 
samband med pensioneringen. 

Startade seniorklubb

Jag citerar här Sven Erik: Jag har 
därför tagit mig friheten att på 
Blomsterfondens vägnar starta 
en seniorklubb där alla som 
pensionerats från Föreningen 
Blomsterfonden eller AB 
Blomstergårdar automatiskt blir 
medlemmar”.

Sven Erik slutar sitt brev 
med beskedet att han under 
hösten kommer att kalla 
till en sammankomst med 

förhoppningen om ett stort 
antal deltagare. 

Blomsterfondens seniorklubb 
bildades i april 1989. Första 
sammankomsten ägde rum på 
Röda bergen den 5 april 1989.
Sven Erik föreslog att senior-
klubbens medlemmar skulle 
vara behjälpliga vid försäljning 
av gåvor till Blomsterfonden 
så som möbler, glas, porslin, 
textilier med mera från en lokal 
på Ringvägen 99. Så småningom 
utvecklades denna idé till 
regelbundna försäljningar som 
idag blivit omfattande basarer 
på flera av Blomsterfondens 
anläggningar.

Enligt löfte från Blomsterfonden 
fick seniorklubben använda 
10% (cirka 130 000 kr) av dessa 
inkomster för olika aktiviteter. 

Många utflykter och 
studiebesök genom åren

Vad har då hänt med Senior-
klubben? Från början av 
2000-talet uppdrogs åt Gudrun 
Hårdänge, Ingrid Welander och 
undertecknad att sköta klubbens 
aktiviteter. Sedan 4-5 år tillbaka 
är Gudrun inte längre med.

Vi arrangerar utflykter 
och studiebesök till och på 
intressanta platser samt skickar 

en gratulationshälsning till 
medlemmarna vid jämna 
födelsedagar. 

Under senare år har vi 
bland annat besökt Åkers 
Bergslag, Åland, Uppsala 
samt Blomsterfondens olika 
anläggningar. Som regel företas 
utflykterna med inhyrd buss 
och givetvis dricker vi både 
förmiddagskaffe och äter en god 
lunch. Blomsterfonden bjuder 
på kalaset till glädje för alla 
seniorer. 

Vår senaste träff ägde rum 
den 11 december 2009 på 
Liseberg. Vi fick dels en 
intressant information av 
både VD Ulf Thörnevik och 
några av hans medarbetare 
om alla förändringar som 
skett inom Blomsterfonden 
under det senaste året. Inom 
Liseberg har bland annat två 
av höghusen byggts om. Där 
finns nu högmoderna, rymliga 
och välutrustade två- och 
trerumslägenheter med balkong. 
Att Blomsterfondens VD del-
tager i våra sammankomster är 
mycket uppskattat. 

När vi samlades på Liseberg 
fick vi som vanligt kaffe och 
smörgås, och eftersom julen var 
nära förestående avslutades årets 
sammankomst med god julmat. 
Tyvärr missade både Ingrid och 
undertecknad att vi borde ha 
uppmärksammat seniorklubbens 
20-årsjubileum när vi träffades i 
december.

Vi ser fram mot nästa årtionde 
med glädje och tillförsikt

Vår förhoppning är att antalet 
jubileer ska bli fler och att 
vi, eller våra efterträdare får 
chansen att visa ett bättre 
”komihåg”.

Till sist vill jag på Ingrids 
och mina vägnar tacka för all 
uppskattning vi fått för våra 
arrangemang. 

Djursholm i februari 2010

Lennart Jörnmark

Lennart Jörnmark arbetade 
som direktör och vice VD 
i Blomsterfonden mellan 
1985 och 1997. 
Idag har seniorklubben 89 
medlemmar.
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Nytt bibliotek på Liseberg
Nu är det nya biblioteket i Lisebergs seniorboende invigt. Det nya biblioteket är lite mindre 
men betydligt mysigare än det förra. Biblioteket ligger i 35:an, en trappa upp. Böckerna i 
biblioteket är donerade av hyresgästerna själva. Så om du har vägarna förbi och lite böcker 
över som du inte vet var du ska göra av, ja, då vet du var du kan lämna dem! 

Biblioteket är öppet för alla hyresgäster, som har möjlighet att gå dit när som helst och sätta 
sig att läsa eller låna hem en bok.

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

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

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

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

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

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

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

Det finns många sätt att 
stödja äldre genom oss,
välj det som passar dig bäst.

En kylig tisdag i januari steg 
Knut Knutsson in på Svalnäs 
för att berätta om antikviteter 
och värdera hyresgästernas egna 
godbitar. 

Med sin typiska entusiasm 
berättar han att det viktigaste på 
en auktion är psykologi och att 
den viktigaste frågan att ställa 
är ”var har du fått den ifrån?”. 
Historien om objektet är en del 
av värdet. 

Han pratar om att porslin är 
billigt idag och att det går att få 
tag i gamla, fina serviser till en 
billig penning. Knut berättar att 
han på sitt landställe bara har 
gamla serviser. 

- Visst tittar folk lite konstigt 
på mig när jag sitter där ute i 
skogen och dricker mitt kaffe 
ur dessa fina kaffekoppar. 
Men de är ju billigare än 
engångstallrikar!

Knut Knutsson besökte Svalnäs 
och berättade om antikviteter

Om du träffar en expert som säger att 
han kan allt, så ska du bli misstänksam. 
För då vet du att när kunskaperna tryter 
så börjar han gissa””

Basar på Röda bergen!

Blomsterfondens kända vårbasar inträffar i år lördagen den 8 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 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 Blomsterfondens sociala verksamhet. 

Gun Berzen och Birgitta Strand, hyresgäster på Liseberg, vid invigningen av biblioteket
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Ingrid
96 år och ”grand old lady” både på golf- och dansbanan

Rettbys svänggäng
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I linedance dansar alla ensamma på en 
line, linje. Även i linedance är det en 
caller som sjunger ut instruktioner. 

En gång om året åker Ingrid till 
Florida för att spela golf, men passar 
på att dansa lite squaredance i dansens 
ursprungsland. Och det går bra, det 
är nämligen samma calls över hela 
världen.

Utöver resorna till Florida, blir det 
även några resor till Schweiz om året. 
Där bor barnen och barnbarnen. 

- Jag tycker det är jätteroligt att resa, 
men det är lika skönt att komma hem 
till lilla Svalnäs, jag har börjat bli 
hemmavan. Här är det bra stämning 
mellan oss hyresgäster, en väldigt fin 
anda där vi tar hand om varandra och 
nya hyresgäster. Och sen är det ju så 
mycket hålligång här. 

Ingrid berättar att det finns 
vävkammare och målarateljé. Till-
sammans spelar hyresgästerna brädspel 
och arrangerar högläsning. Ett mycket 
populärt event är droppen för damer 
och puben för herrar.

- Vi är nog 100 damer som är med i 
droppen, men alla brukar inte dyka 
upp. Vi kanske är 45-50 damer per 
gång.

Ingrid är även en mycket van och en-
gagerad bridgespelare. Det är en av 
hyresgästernas veckoaktiviteter. Hon 
har också ansvaret för klädförrådet in-
för den årliga höstbasaren på Svalnäs.  

Alla barn och barnbarn är anmälda 
till Blomsterfonden, trots att de alla 
bor i Schweiz. Och Ingrid skrattar lite 
åt tanken på att det snart är dags för 
hennes barn att flytta in. 

- Vi kan ju inte bo här samtidigt, säger 
hon. 

Högtids-
hyllning

Ingrid Rettby har bott på Svalnäs 
sedan 1981. Då var 10:an det enda 
färdiga huset och man var tvungen att 
balansera på brädor för att komma in. 
När samtalet kom från dåvarande VD 
Åke Pettersson, beslutade Ingrid och 
hennes man Tage sig för att flytta hem 
till Sverige från Schweiz, där de bott i 
trettio år. 

På Svalnäs är Ingrid känd för att vara 
en av de mest aktiva hyresgästerna. 
96 år gammal dansar hon linedance 
två gånger i veckan och squaredance 
två gånger i veckan. Golf spelar Ingrid 
när det är säsong, på golfklubben vid 
hennes landställe utanför Ludvika är 
hon utsedd till klubbens ”grand old 
lady”. Och när det vankas bridge i stora 
salongen är Ingrid en trogen deltagare. 

- Jag har alltid varit aktiv. Jag tror det 
beror på min uppfostran. Jag hade sex 
äldre bröder som ville ta hand om mig, 
jag uppfostrades sportigt helt enkelt. 

Ingrid är Sveriges äldsta squaredansare. 
Men innan hon fyllde åttio hade hon 
ingen erfarenhet av squaredance över-
huvudtaget. 

- När jag blivit änka frågade en vänin-
na om jag inte skulle följa med på 
squaredance. ”Vad är det?” undrade jag. 
Jo, kom med, sade hon. Och det gjorde 
jag. Nu har jag dansat squaredance i 
över femton år. Linedance har jag bara 
hållit på med i tio år.

I squaredance dansar åtta personer 
tillsammans, fyra män och fyra kvinnor. 
En så kallad caller sjunger ut vilka steg 
dansarna ska ta. Allt görs på engelska.   

gäng
”Alla mina barn och 
barnbarn är medlemmar i 
Blomsterfonden, så snart 
är det väl dags för dem att 
flytta in”
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Beröring är 
avgörande

Utan beröring dör vi, det visar 
forskning redan från 1200-talet. 
Huden är utrustad med runt en 
miljon beröringsreceptorer. De sitter 
som tätast på händer, fötter och 
läppar. Beröring lugnar, minskar oro, 
och ökar läkningsförmågan. Därför 
ordineras beröringsmassage till 
oroliga boende på Blomsterfondens 
äldreboenden.

Beröringsmassage kallas ibland även 
taktilmassage. Det är en form av lättare 
massage som går ut på att just beröra. 
Genom lugna strykningar stimuleras 
kroppen till att höja halten av oxytocin 
och endorfiner. Det medför att mot-
tagaren av beröringsmassage blir lugnare 
och får ett ökat välbefinnande.

På Svalnäs äldreboende finns två ut-
bildade handledare i beröringsmassage, 
Carina Grahn och Harriet Gebremicael. 

Deras uppgift är att planera massagen 
för individuella boende. De utbildar 
även sina kollegor, så att det inte blir 
några glapp i behandlingen de dagar 
Carina och Harriet inte är på plats. 
Handledarna har även egen dokument-
ation knuten till massagen, så att de har 
möjlighet att hålla reda på framstegen.

 

Det tar nämligen fjorton dagar för 
halten av oxytocin ska höjas gradvis, för 
att sedan planas ut. Efter detta går det 
att dra ner massagen, utan att få någon 
försämrad effekt.

Oxytocin är en signalsubstans i hjärnan

för välbefinnande vid demenssjukdom

”Vi planerar själva in när vi ska 
utföra massagen, ofta blir det på 
eftermiddagen då det är lite lugnare. 
I fjorton dagar masserar vi personen 
dagligen” 

När du beställer en minnes- eller hög-
tidshyllning från Blomsterfonden skän-
ker du samtidigt en gåva för ett tryggt, 
trevligt och värdigt liv för våra äldre. 
Gå in på vår hemsida www.blomsterfon-
den.se så kan du välja bland alla vackra 
kort illustrerade av konstnären Bertil 
Åkesson. Du kan också beställa våra kort 
över telefon 08-555 94 500.

Skicka en minneshyllning till de anhöriga 
i samband med en begravning. 
Blomsterfondens vackra minneskort 
uppskattas i en tung stund och skänker 
även glädje för våra äldre.

Gå in på www.blomsterfonden.se 
eller beställ per telefon 08-555 94 500.

Stöd vårt arbete för hem och 
vård åt äldre, skicka en minnes- 
eller högtidshyllning genom 
Blomsterfonden

Kom ihåg dina nära, kära, vänner och bekanta 
på deras högtidsdagar. Skicka ett vackert kort 
genom Blomsterfonden så skapar du dubbel 
glädje.



som även kallas för lugn- och rohormon. 
Utöver att hormonet lugnar, minskar 
det även stress och stimulerar läkning. 
Oxytocinet höjer i sin tur endorfinerna, 
kroppens egna smärtstillande medel. 

- I takt med att vi masserar ser vi 
också de positiva resultaten, säger 
Carina Grahn, undersköterska och 
beröringsmassagehandledare på Svalnäs 
sjukhem. 

Hon berättar om ett fall då de inledde 
beröringsmassage för en boende på 

sjukhemmet. Efter ett tag kunde de 
helt ta bort hennes sömntabletter. Hon 
började somna av sig själv.

Men inte alla vill ha beröringsmassage. 
Vissa tycker att det är obehagligt. Carina 
berättar att det är viktigt att värna om 
personens integritet och att känna av om 
personen vill ha massage eller inte.

- Och om det är en boende jag inte 
känner sedan tidigare, får jag närma 
mig försiktigt och känna av så att inte 
jag bidrar med oro. Man måste känna 

sig trygg när man får massage, berättar 
Carina.

Vill du veta mer om beröringsmassage? 
Ladda ner Blomsterfondens häfte från 
hemsidan, www.blomsterfonden.se/
alma, eller ring till Måniqua Lövegard,          
08-555 94 512 för att beställa ett.

Inga Strand är en av de boende på Svalnäs som 
får beröringsmassage och känner lugn och 
välbefinnande av det.
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Skänk dina 50-öringar 
– gåvorna går till Blomstergårdarna!

Den 30 september slutar 
50-öringen att gälla som 
betalmedel. Det innebär att det 
är dags att börja leta upp dem 
i gömmor och vrår. Men var 
ska man göra av dem? Du kan 
förstås växla in dem på banken, 
men varför inte ta tillfället i akt 
att glädja någon annan?

Blomsterfondens värdinnor 
tar gärna emot dina femtio-
öringar, om du har vägarna 
förbi. Du kan även sätta 
in dina femtioöringar på 
Blomsterfondens plusgiro-
konto 90 25 30- 5. Märk 
talongen med ”50-öring”.

Den insamlade summan 
kommer att användas till 
vår sociala verksamhet i 
Blomstergårdarna, till 
aktiviteter för våra äldre.

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

Bästa skönhetstipset:

Visa vem du är!
I förra numret av Alma efterlyste vi människor 
som vill sätta lite guldkant på tillvaron och bli 
”omgjorda” av Lolo Murray, proffsstylisten och 
personliga rådgivaren som arbetat både med 
långfilm och turnerat med ABBA.

Av de sökande har vi valt ut Britt Rydh, 72 från Sundbyberg.
- Jag har haft samma stil i femtio år, nu är jag trött på mig själv 
så ni får gärna göra om mig, skrev  Britt till Alma. 

Bilder och artikel från ”förvandlingen” presenterar vi i nästa 
nummer av tidningen.
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Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden 101
Tidsbeställning 08-644 50 40   Öppet: Må-Fre 10-19  Lör 10-17

Klippoteket Prima
Specialerbjudande till medlemmar och hyresgäster hos Blomsterfonden

100:- 
             för alla klippningar

395:- 
    för permanent och färgning
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behåller sitt värde och dessutom 
ger god avkastning att använda 
till utökad verksamhet.

Det ställs mycket stora krav på 
en organisation, vars resultat 
egentligen inte kan mätas i 
siffror.  Vi förfogar över många 
fina fastigheter, men mest 
handlar det om människor – om 
människor som samverkar med 
människor. 

Människor som samarbetar 
förmår mer; då siktar vi mot 
samma mål. Bra verksamhet är 
målmedveten verksamhet. Det 
gäller för samtliga medlemmar, 
anställda och styrelsen att hela 
tiden ha samma mål i sikte.

Den 27 maj är det återigen 
ordinarie föreningsstämma.  
Då bestämmer medlemmarna 
om styrelsen och ledningen 
verkat målmedvetet under året 
som gått. För första gången 
i Blomsterfondens historia 
kommer en valberedning att 
tillsättas av medlemmarna på 
stämman.  

Då kommer det att bland oss 
medlemmar finnas en ut-
vald grupp som ska se till att 

Det är hedrande att vara 
medlem i Blomsterfonden.  
Vårt syfte är att hedra de dödas 
minne genom att hjälpa så 
många som möjligt till en värdig 
ålderdom. Blomsterfonden 
arbetar för att ge människor 
över 60 ett tryggt boende med 
hjälp av kunnig och inkännande 
personal - allt efter behov.  

Blomsterfonden är dessutom en 
ideell förening. Ideell betyder 
icke-kommersiell.  Alla företag, 
inklusive Blomsterfonden, 
bedriver verksamhet och han-
terar pengar. Kommersiella 
företag använder verksamheten 
för att skapa bra med pengar.  
Som ideell förening använder vi 
däremot pengar för att skapa bra 
verksamhet.

Blomsterfonden bedriver alltså 
verksamhet för verksamhetens 
skull – inte för att lägga pengar 
på hög. Blomsterfonden är 
till för att använda sina resurser 
målmedvetet. Våra resurser får 
vi in både som gåvor och som 
överskott av verksamheten. Bra 
verksamhet inspirerar till gene-
rösa gåvor och bra verksamhet 
använder tillgångarna så att de 

den ideella föreningen 
Blomsterfonden verkar enligt 
sina mål genom att ha en bra 
styrelse och kunniga revisorer. 
Eftersom det inte finns någon 
valberedning till årets val så är 
nuvarande styrelse valberedning 
och kommer att föreslå kandi-
dater till årets stämma.

Den faktiska verksamheten styrs 
av VD med ledningsgrupp.  
Vi i styrelsen ser med upp-
skattning hur VD och hans 
medarbetare successivt har 
organiserat och tydliggjort 
ansvarsfördelningen inom de 
vitt skilda verksamhetsgrenarna, 
och samtidigt sett till att få 
rätt person på rätt plats. Vi 
känner att målmedvetenheten 
genomsyrar verksamheten.

Runt styrelsebordet lyssnar vi 
självklart till rapporter om den 
löpande verksamheten, men 
det senaste året har vi tagit 
beslut som kommer att påverka 
verksamheten under många år 
framöver. 

Bostadskön är lång, och därför 
måste vi tillhandahålla nya 
boenden, samtidigt som vi 

Alzheimer café - ett givande samarbete
Vi har tidigare berättat om Blomsterfondens 
samarbete med Röda korsets Djursholmskrets och 
Alzheimerföreningen. Cirka en gång i månaden 
arrangeras alzheimer-café på Svalnäs i stora salongen. 
Det är ett café för nära och kära, patienter och andra 
intresserade som vill kunna mötas i ett trivsamt och 
intressant forum. 
Den fjärde februari hölls årets första café. Då berättade 
Alzheimerföreningens ordförande Krister Westerlund 
om kommande aktiviteter under året, docent 
Maria Eriksdotter Jönhagen berättade om svenska 
demensregistret och Danderyds musikskola framträdde.

Som vanligt var det en varm och hjärtlig stämning. 
Mellan framträdandena drack man kaffe och åt 
smörgås. Kommande alzheimer-caféer annonseras på 
Blomsterfondens hemsida, lokalt per anläggning och i 
lokaltidningen Mitt i Danderyd.

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

Lena Gutberg, ordförande i Blomsterfonden:

Som medlem i vår förening har du ett hedrande uppdrag!

renoverar existerande hus enligt 
dagens krav. Blomsterfonden 
bör verka för en värdig ålderdom 
också utanför våra egna 
boenden.  

Det gör vi genom att inspirera 
andra med vår ideella verk-
samhet, men också genom att 
försöka vara en röst för den som 
kanske inte längre orkar göra 
sin röst hörd.  Varje medlem i 
Blomsterfonden har här ett 
hedrande uppdrag! 
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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 box-rader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 

den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.
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Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 28
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Ulla Mandorff, Stockholm
Dagmar Malmsten, Djursholm
Elisabeth Hedenström, Solna

Birgitta Lindhé Nilsson, Stockholm
Grattis!
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Korsordstävling nr 29
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 29 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2010. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



Snabbfrågan
Varför är du medlem 
i Blomsterfonden?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

”Har man bara varmt på fötterna så 
klarar man sig i alla väder.”

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.

Erika Björk, ekonomichef

– Jag är medlem sedan sex år. 
När jag anställdes tyckte jag 
ändamålet tilltalade mig.

Gabriele Midinet, 
kvalitetsansvarig

– Jag vill bidra till ett gott 
ändamål, dra mitt strå till 
stacken.

Jan Hedberg, restaurangchef

– Det känns bra helt enkelt, det 
är ett bra alternativ på ålderns 
höst och inte så långt från Täby 
där jag bor .

Fo
to

: K
ris

tin
a 

La
iti

ne
n.

Jag var på hemväg och kom inglidande i stans 
centrum, när hustrun ringde på mobilen.
”Vill du hoppa in och köpa något gott till 
kaffet?” kvittrade hon.
”Självklart”, sa jag, som sällan säger nej till 
godsaker.
 
När jag strax därefter hade parkerat min bil på 
torget, såg jag en p-vakt som klev ur sin lilla 
röda jeep och kom emot mig. Och - håll i er! - 
hon log rart mot mig, när vi möttes. Jag blev så 
förvånad och förvirrad att jag knappt hann le 
tillbaka innan nästa överraskning kom.

”Du har väl inte glömt parkeringsbrickan?” sa 
hon med ett, om möjligt, än större leende.
”Nenej”, stammade jag fram, eftersom jag inte 
är så van att tilltalas så vänligt av exempelvis 
Stockholms lapplisor.
 
Är det kanske ”Vänliga veckan”? tänkte jag 
medan jag steg in på stans bästa konditori. Även 
där tycktes alla människor vara på topphumör. 

Jag tror att jag aldrig tidigare stött på så många 
glada och ivrigt hejande medborgare, av vilka 
flera till och med hann med att fråga om allt var 
väl med mig. När ”godiset” var inhandlat mötte 
jag min gamle vän, den alltid positive Gotlands-
Kalle, som för dagen verkade nästan onaturligt 
uppåt. Vi bytte några fraser om den kalla och 
snöiga vintern och vi var helt överens - den 
inbjuder inte till några längre promenader.
”Men har man bara varmt på fötterna, så fryser 
man ju inte”, sa den glade Kalle och sänkte 
blicken.
Tja, såå kallt är det ju knappast, tänkte jag på 
väg till bilen. Och har man, som sagt, varmt på 
fötterna är ju kylan inget större problem.

Gunnar Sandstedt, 
medlem i Blomsterfonden

Kalles ord - och hans för dagen ovanligt kluriga 
uppsyn - fick mig att stanna till och kasta en 
blick ner mot mina fötter, som denna dag för 
första gången i vinter hade fått på sig mina svarta 
vinterkängor.

Men inte bara det, upptäckte jag. Den senaste 
timmen hade dom dessutom - utanpå kängorna 
- fått ikläda sig något helt annat: tandläkarens 
BLÅ SKOSKYDD (!!), som jag glömde ta av 
mig, när jag lämnade mottagningen.
D ä r a v alla glada miner och tillrop på stan...
 
”Du glömde väl inte att köpa hem lite godis till 
kaffet, när du åkte hem från tandläkaren”, sa 
hustrun, när jag kom hem.
”Nej, som du ser”, sa jag och viftade med påsen. 
”Du ska inte tro att jag börjar bli glömsk”.
 
Glömsk är förresten inget bra ord i 
sammanhanget. Det är onekligen en aning 
negativt laddat. ”Tankspridd” är ett bättre 
ord, som kan ge associationer till lustbetonade 
tillfällen och till en och annan rolig historia. Som 
den om den tankspridde professorn, som vid en 
fin gåsmiddag blev placerad intill värdinnan och 
som hade gåsfatet snett emot sig på bordet. Han 
kände sig förstås manad att hålla tal och sa:
”Jag har ju fått den stora äran att sitta bredvid 
gåsen.”
Det blev plötsligt pinsamt 
tyst i rummet, och pro-
fessorn insåg snabbt 
sitt misstag.
”Jaa, jag menar förstås den 
stekta.”
 

Samtliga tillfrågade i detta 
nummer tillhör Blomster-
fondens personal


