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Att vara en god medmänniska är banne mig inte lätt.

Jag sitter på min kammare och funderar över den svåra konsten i att var en god medmänniska. När är vi 
egentligen det, är det en förmåga vi har av födsel och ohejdad vana eller är det något vi måste jobba oss 
till, plugga på?

– Ja, men jag är väl en hyfsat bra medmänniska, slår jag fast, det är inget större fel på mig, jag är nog rätt snäll 
av mig. Ingen har någonsin klagat.

Och så kommer tvivlet igen. Jag letar rätt på papper och penna och plitar ned en lista med frågor:

• Finns jag till för andra när de behöver mig?
• Ställer jag upp och hjälper till när det behövs?
• Visar jag att jag bryr mig?
• Gläds jag med andra när det går bra för dem? 
• Kan jag gråta med andra när de är ledsna?
• Står jag upp för en annan när det blåser snålt?

Här någonstans inser jag att listan kommer att bli hur lång som helst och innebära en väldig massa jobb. 
När ska jag i så fall ha tid att åka skidor, jogga och göra en och annan avstickare till favoritlandet Italien? 
Inte kul, nej inte kul alls!

Men med eftertanken kommer också insikten om att livet faktiskt helt och hållet handlar om att vara 
medmänniska. Om relationer och möten, ibland hundratals per dag – i hemmet, på jobbet, på bussen, i 
butiken…..

Att vara en bra eller dålig medmänniska är alltså till syvende och sist en fråga om hur man förvaltar och 
använder sin tid vid varje enskilt litet möte. Ett medvetet val man gör utifrån det självklara i att alla 
människor är lika mycket värda.

För att bli en god medmänniska krävs alltså att man samlar sina resurser vad det gäller förnuft, samvete, 
medvetenhet och empati och portionerar ut blandningen i väl avvägda doser och vid rätt tillfällen.

Hos oss på Blomsterfonden är det just detta vi jobbar med varje dag; att göra något positivt av varje litet 
möte med våra boende, medlemmar och samarbetspartners. 

Vi vill så gärna vara goda medmänniskor. 

Jobba på det du också!

Ulf Thörnevik 
  

ULFS UNDRINGAR

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

Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi erbjuder seniorboende, 
med en omfattande social verksamhet som stöd. 
Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi ca 30 000 medlemmar.

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.

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 550
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se
Tryckeri: Imprima AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 
08-515 103 13, info@kaptenmiki.se

Ulf Thörnevik 

är verkställande direktör 
i Blomsterfonden, sedan 
2007, och har det yttersta 
operativa ansvaret för 
föreningens verksamhet.

Ulf är en person som, om 
andra får säga det, bryr sig 
om och ser alla som finns 
runt honom.

Själv tycker han nog att han 
har mycket kvar att lära sig 
på den kanten; att det alltid 
går att bli en bättre pappa, 
kompis, make, chef eller 
arbetskamrat.

Han har förmodligen rätt i 
det. Det är kanske den där 
lugna, mjuka värmländskan 
som sprider sådan trygghet. 

 

Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500
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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!

Konsten att vara medmänniska
Jag har alltid fascinerats av möten med människor. I olika miljöer, åldrar och i mitt 
tidigare arbete som sjuksköterska. Vissa möten har gjort ett starkt intryck på mig och 
påverkat mig i möten med människor idag.
Som natten jag mötte Beata 89 år. Svårt medicinskt multisjuk som åkt in och ut 
10-15 gånger på akutmottagningen den senaste månaden. Det fanns ingen bot för 
hennes sjukdomar annat en symtomatisk hjälp, d.v.s. hjälp med att lindra smärta och 
andningsproblem. Hon kom till vår lättmedicinavdelning från akutmottagningen på ett 
annat sjukhus. Jag satt vid hennes sängkant och hon tog min hand och sa:
”Snälla lova mig att jag slipper åka in på akuten igen, hjälp mig här istället, jag orkar inte 
med att bli liggande i en korridor igen”. 
Beata bad mig skriva in detta i hennes journal vilket jag gjorde. Under natten var Beata 
lugn och fick hjälp med smärtlindring och andningshjälp. På morgonen rapporterade 
jag Beatas önskan till dagpersonalen och berättade att natten varit lugn. Jag gick av 
mitt skift, kom åter på kvällen och ser att Beata ej är kvar. Jag frågar vad som har hänt. 
Personalen berättar då att Beata senare på dagen skickades in till akuten mot sin och 
anhörigas vilja. Beata avled efter några timmar på akuten. 
Denna händelse gjorde mig så arg, varför kunde inte Beata få dö på ett värdigt sätt och 
bli respekterad för sina önskemål. Beatas sjukdomar kunde inte botas endast lindras och 
det kunde vi klara på vår medicinavdelning.
Denna händelse har följt med mig sedan dess. Att vara en god medmänniska är att stå 
upp för någon annan trots att det finns motstånd från andra. Vi vill alla bli bemötta med 
omtanke och respekt, därför är det viktigt att vi bemöter vår omgivning på samma sätt.

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om resultatet på vår 
enkätundersökning på hemsidan om Framtidens boende, se sidan 16–17. På sidan 
18 kan du läsa om Blomsterfondens nya samarbete med ”Leva mer”, smarta, snygga 
och användbara hjälpmedel att ge bort till nära och kära samtidigt som du gör en god 
gärning till Blomsterfondens sociala arbete och stöd för äldre.

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

Hej Alma!
Jag har en fråga vi fnulat ganska 
mycket på i vår klass. När blir man 
gammal och hur går det egentligen 
till. Är det när man själv känner 
sig gammal eller är det så att någon 
säger åt en att nu är du nog ganska 
gammal? Vår fröken är 37, är hon 
gammal? Rasmus, Joel och Henrik 
säger att hon är gammal men jag 
tycker hon ser helt normal ut. Inte 
så mycket äldre än Lena Philipsson 
åtminstone och hon är ju på TV 
jämt. Inte gammal säger jag. Farfar 
har lovat tala om för mig om ni 
svarat i tidningen. 

Astrid (inte Lindgren)

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden likaväl 
som chefredaktör för Alma.

Christel tycker om att
möta  människor i olika
miljöer och kulturer i
världens alla hörn.

Att resa runt och träffa 
barn, unga och gamla i 
en ny stad eller nytt land 
engagerar henne.

Svar:
Hej Astrid

Nu är du inne på en av livets stora 
frågor. Jag vet heller inte riktigt men 
jag kan tala om för dig att jag känner 
människor som är en god bit över 
nittio som är hur unga som helst 
och så har jag en och annan väninna 
på trettiofem som man tror är född 
på stenåldern. Man är helt enkelt så 
gammal som man känner sig. Men 
fråga farfar, han kan nog förklara det 
där mycket bättre än jag. 

Christel Jansson
insamlings- och kommunikationschef
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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

Har du fått utdelning på dina aktier? 
Skänk gärna skattefritt till Blomsterfonden!
Sedan 2006 är det möjligt att skänka aktieutdelning skattefritt 

till ideella organisationer. Detta görs i samband med att bolags-

stämmorna fattar beslut om utdelning, vanligtvis i april och maj. 

På Blomsterfondens 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!

Stöd Blomsterfonden när du gör inköp på 
nätet du ändå tänkt göra.
Helt utan extra kostnad för dig

Skicka en högtidshyllning genom 
Blomsterfonden. Gå in på vår hemsida!

Ett stort varmt tack för alla gåvor 
under 2012!
Tack ska ni ha alla medlemmar som tänkte på Blomsterfondens 

verksamhet under 2012!

Med er hjälp har vi bland annat kunna erbjuda ökad trygghet 

genom titthål och telefonjour till äldre under året.

Ulf Thörnevik

VD Blomsterfonden

Du bokar säkert resor, hotell, böcker och kanske kläder på nätet 

redan.

När du gör det framöver så kan du stödja Blomsterfonden utan att 

det kostar dig något extra, samtidigt som det betyder mycket för 

vårt sociala arbete!

Det enda du behöver göra innan ditt nätköp är att gå via www.

godhandling.se och välja Blomsterfonden som organisation. Här 

finner du 200 välkända nätbutiker som alla stödjer Blomsterfonden 

via www.godhandling.se

Scandic hotels, Hotels.com, Expedia, Resfeber, Inkclub och 

Swedoffice är bara ett några exempel på nätbutiker som du kan 

välja mellan. Vid varje butik står det hur mycket pengar som går till 

Blomsterfonden vid köpet utan att det kostar något extra för dig!

Blomsterfonden.se + Godhandling.se  = Välgörenhet på köpet

Hej alla, snart är det basar på Röda bergen!
Blomsterfondens kända vårbasar inträffar i år lördagen den 27 april 

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 94 851). 

Intäkterna från basaren går tillbaka till hyresgästerna (genom 

intresseföreningen) och till Blomsterfondens insamlingsverksamhet. 

Ny lag mot åldersdiskriminering från och med 
1 januari 2013
Nu har riksdagen äntligen beslutat om att utvidga den befintliga 

diskrimineringslagen så att även bostadsföreningar, banker och 

sjukvården omfattas. 

Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2013. Genom riksdagens 

beslut blir Sverige ett av de första EU-länderna som lagstiftar om 

ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.

Den nya lagen med utvidgat skydd mot åldersdiskriminering 

innefattar bland annat:

• Fler områden än tidigare – till exempel varor, tjänster, bostäder   

   och hälso- och sjukvård.

• Det ska exempelvis inte gå att neka någon bensinkort, mobil-  

   abonnemang, bostad eller vård på grund av för hög ålder.

• Nedre åldersgränser på exempelvis 55 år ska vara tilllåtna när det  

   gäller seniorbostäder, men inte någon övre gräns.

Detta är också en lagstiftning som Blomsterfonden varmt 

välkomnar, då alla människor har olika behov och önskemål 

oberoende av vilken ålder man har.

Med en annons i Alma hjälper du de äldre!
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Jonas Gardells hyllade bok och TV-serie 
”Torka aldrig tårar utan handskar” har 
satt ljus på något man nästan trodde 
inte längre fanns. 

Under lång tid har tystnaden varit 
öronbedövande i tidningar och TV om 
sjukdomen som för bara trettio år sedan 
skördade så många unga människors liv. 

Gardells beskrivningar av samhällets och 
sjukvårdens behandling av hivpositiva 
och aids-sjuka under 80-talet visualiserar 
också den problematik sjukvården och 
samhället alltid står inför i samband 
med dramatiska medicinska kriser. 

Det blir naturligt att fundera över hur 
vi bör och ska agera inom vård och 
omsorg men även som medborgare och 
medmänniskor.

Idag lever vi alla hur normalt 
som helst

För att få en både nyanserad och 
kompetent inblick i hur det ser ut 
idag stämde Alma träff för ett samtal 
med Hans Nilsson, aktiv utbildare 
och förläsare i Posithiva Gruppen och 
själv hivbärare sedan många år. 

TEXT & FOTO: Magnus Nordström

– Idag är det en annan tid, säger Hans, 
i det vanliga livet är det inga som helst 
problem att leva helt normalt, ingen 
dör längre, medicinerna är effektiva 
och har knappt märkbara bieffekter. 

Det kan möjligen uppstå någon liten 
störning vid medicinbyte men inte mer 
än med vilken antibiotika som helst.

Hans berättar om den svåra tiden för 
trettio år sedan när många av hans 
vänner och bekanta blev sjuka och gick 
bort i AIDS. Rädslan, okunskapen och 
fördomarna var lika stora som bristen 
på fungerande bromsmediciner.

– Det var många som förlorade 
kampen mot sjukdomen men vi var 

Äldreomsorgen 
står inför en helt 

ny utmaning

också många som överlevde, tog oss 
igenom både sorger och elände ut på 
andra sidan för att fortsätta leva våra liv 
som vi tänkt oss från början. 

Snart är det dag för äldreomsorgen 
att anta en helt ny utmaning

Hans talar om att just den gruppen 
människor, som då var i 35-årsåldern, 
så småningom börjar närma sig dagen 
när det är dags att börja tänka på 
seniorboende och äldreomsorg. 

Enligt statistik som Hans har till sitt 
förfogande är det idag 411 hivpositiva 
personer i Sverige som är över 65 år. 
För Stockholm är motsvarande siffra 
191. Om tjugo år beräknas antalet för 
hela landet ha ökat till 2 829 personer 
varav drygt hälften bor i Stockholm. 

– Äldreomsorgen ställs inför en helt ny 
utmaning i och med att en stor grupp 
med ett helt nytt funktionshinder flyttar 
in på landets äldre- och seniorboenden. 

Det kommer att krävas en ordentlig 
och fortlöpande satsning på utbildning 
för alla de som arbetar med äldre 
människor. Därtill kommer information 
till och fortlöpande kommunikation 

”För att klara av  
att vara goda 
medmänniskor 
behöver vi mer 
kunskap om 
varandra”
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Alla har sin egen livsstil som de vill 
behålla även på seniorboendet

”
Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige
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sjukdomar kommer tidigare för den 
som är hivpositiv, vilket gör att detta 
är en aspekt i vården som kräver både 
eftertanke och kunskap i att förhålla sig 
till relationsproblematik.

Hur vill du själv bo när du blir äldre?

– Jag har inte tänkt så långt ännu, svarar 
Hans, jag har inte ens bestämt om jag 
vill bo kvar i storstan eller om jag ska 
söka mig ut på landet till något trevligt 
litet hus. Jag vill, precis som alla andra, 
vara kvar hemma så länge det bara går 
och hoppas att även hemtjänsten vid det 
laget vet hur de ska ta hand om mig på 
bästa sätt. 

När det väl blir dags för ett senior-
boende vill jag flytta in på ett helt 
vanligt ställe, precis som hos 
Blomsterfonden, där det finns folk från 
alla håll och kanter, fattiga och rika, 
kvinnor och män, precis som det är i 
livet för övrigt. 

Jag kommer nog att passa in, jag har lätt 
för att umgås med människor. Och jag 
går knappast runt och presentera mig för 
grannarna med ett – Hej, jag heter Hans 
och är både bög och hivpositiv. 

Jag är en människa bland andra och vi är 
alla på den här planeten för att umgås, 
bry oss om, vara glada och sorgsna 
tillsammans med andra. Vi behöver 
bara lite mer kunskap om varandra, helt 
enkelt, för att det ska bli riktigt bra. 

Annars hade vi nog aldrig uppfunnit 
ordet ”medmänniska”.

– Det finns många som talar om 
renodlade HBT-äldreboenden, det är 
inte min stil men jag har full förståelse 
för de som tycker att det skulle vara en 
alldeles ypperlig lösning.

Vi avslutar, skakar hand och säger hej 
då. Ett lärorikt samtal med en klok man. 

Vissa dagar på jobbet är mer givande än 
andra.

 

med äldre i allmänhet och anhörig-
grupper i synnerhet. 

Okunskapen är fortfarande väldigt 
övergripande och fördomarna är många, 
du kan till och med stöta på detta hos de 
stora Stockholmssjukhusen som arbetat 
och forskat kontinuerligt om sjukdomen 
sedan dag ett, förklarar Hans. 

Som hivpositiv kan det faktiskt vara så 
att när du uppsöker din vårdcentral för 
att få hjälp mot t.ex. din pollenallergi 
blir du hänvisad till en infektionsklinik. 

Enligt lagen handlar det trots allt om 
ett funktionshinder som inte får vara 
en källa till diskriminering vare sig när 
du behöver läkarhjälp, söker ett jobb 
eller gör något annat som ett vanligt liv 
innehåller.

Det är viktigt att fortsätta forska, 
utbilda och informera

Hans, som arbetar på ideell basis 
med information och utbildning om 
detta, berättar att Stockholms stad på 
ett mycket förtjänstfullt sätt stöder 
verksamheten med både pengar och 
kontaktnät vilket gör att mycket går i 
rätt riktning. 

Givande workshops med hivpositiva, 
oavsett sexuell läggning, hålls 
kontinuerligt för att få veta hur 
osäkerheten kring detta ser ut. Denna 
kunskap förs sedan vidare till ansvariga 
chefer inom äldreom-sorgen. Man tar 
också intresserat och kontinuerligt del 
av statistik, forskningsrapporter och 
omvärldsanalyser för att kunna omsätta 
nyvunnen kunskap i det dagliga arbetet.  

– Det är så väldigt många saker att 
tänka på när man kommer till detta; av 
medicinsk natur och ur ren mänsklig 
synvinkel, förklarar Hans, hur många 
inom äldreomsorgen är det till exempel 
som vet att hivmediciner ofta passar 
väldigt illa ihop med läkemedel som 
normalt ordineras till äldre människor?

 – Kan de se effekterna och dra de rätta 
slutsatserna?

Vi måste minska risken för att rädsla 
uppstår

Men det är inte bara medicinering 
och det kroppsliga välbefinnandet 
det handlar om. Rädslan för hur man 
kommer att bli bemött är stor. Får 
den här gruppen människor samma 
vård som alla andra, hur hanterar man 
kontakterna med övriga boende, grannar 
och deras anhöriga. 

Exemplen är många där föräldrar vägrat 
låta sitt barn gå på ett dagis, fritids eller i 
en klass där det funnits ett barn med hiv. 
Kommer ”omvända världen” att råda 
inom äldrevården, att barnen, i sin tur, 
absolut inte låter sina föräldrar bo på ett 
äldreboende där det finns en hivpositiv?

Alla har sin egen livsstil som de vill 
behålla även på seniorboendet

HBT-personer, oberoende om de är 
hivpositiva eller inte, hanterar sin 
situation på många olika sätt. En del 
”kommer ut” tidigt i livet men för 
många förblir deras sexuella läggning en 
hemlighet till sista dagen. 

Andra håller informationen inom en 
snäv krets av nära vänner, i dessa fall står 
föräldrar, klasskompisar, arbetskamrater 
och andra bekanta utanför de nogsamt 
uppbyggda murarna. Samma sak gäller 
ofta för barn när sådana finns med i 
bilden. 

Detta kan ställa till stora problem i 
ett skede av livet när till exempel en 
demenssjukdom smyger sig på och 
kanske öppnar dörrarna till sanningar 
ingen hört och kanske inte vill höra. 

I ett sådant läge är det viktigt med 
personal som på ett bra sätt kan hantera 
situationen när den uppstår. 

Det finns dessutom viss forskning 
som antyder att åldersrelaterade 

Hans Nilsson–forts.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Gratis nätkunskap

Internet håller på att svämma över med 
gratiskurser i alla möjliga ämnen. Bland annat 
erbjuder flera välrenommerade universitet 
världen kurser via tjänsten Coursera.com. 
Kurserna ger inga poäng, men den som slutför 
en aktuell kurs får ett studieintyg. En utmärkt 
källa för dig som alltid drömt om att gå på 
Stanford, eller som vill veta mer om t. ex. 
Game Theory, logik eller filosofi. Apple har en 
liknande tjänst som kallas ItunesU.  Där kan du 
bland annat läsa en kurs i etik på Harvard.

Titta närmare på:
www.coursera.com
ItunesU (via programmet Itunes)

Munch-utställning på Thielska galleriet
Han har kallats den första expressionisten. 
Han umgicks med Nietzsche, Strindberg och 
Ibsen. Hans ångestfyllda uttryck sammanfattas 
i Skriet, klassat som världens mest kända 
konstverk näst efter Mona Lisa. I år är det 150 
år sedan han föddes. Detta firas genom en 
utställning på Thielska galleriet.

Utställningen pågår 9/2 - 12/5, öppet tisdag - 
söndag, 12.00-17.00. Pris vuxna: 120 kr, 
studerande/ pensionär: 90 kr, barn och 
ungdomar upp till 18 år: fri entré. 

Tranströmer i verkligheten på Nobelmuseet
Nobelmuseet öppnar utställningen Tranströmer – att gå in i själva verkligheten. Där 
presenteras hans författarskap tillsammans med handbundna böcker av författarens 
verk.

Tanken är att Tranströmers ord och texter skall förmedlas på olika sätt i utställningen – i 
text, ljud och bild. Ett antal föremål kommer att lånas ut av Tomas Tranströmer själv. 

Utställningen visas från den 16 februari 
till den 2 juni 2013 på Nobelmuseum. 
Pris vuxna: 100 kr, studerande: 70 kr, 
pensionär: 70 kr, barn och ungdomar till 
och med 18 år: fri entré. Öppet tisdagar: 
11–20, onsdagar–söndagar 11–17. 

Mässa för den odlingsintresserade
I år går Trädgårdsmässan (Nordiska Trädgårdar) 
av stapeln den 11-14 april. För dig som är 
intresserad av odling och växter är detta 
en garanterad humörhöjare. Utlovar en 
”grönskande explosion” och SM i fågelholk. 

På Stockholmsmässan, Älvsjö, kostar 
140 kr/biljett.
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Var med i utlottningen av fem stycken böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev: alma@blomsterfonden.se eller 
Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. Märk ditt meddelande med ”Min iPad”.  Den som inte har turen att vinna kan köpa boken i närmaste bokhandel.

Här är ni som vann en vinbok i förra numret av Alma

Grattis!
Anita Jacobsson,  Stockholm
Birgitta Elsner, Sollentuna
Catharina Nilson, Stockholm
Åke Larsson, Spånga
Ingrid Blomquist, Stockholm

Hej, du där – ja, just du! Lär dig utnyttja din 
iPad fullt ut. Vinn boken du behöver.

Vinn en iPad-bok från Pagina-förlag. 
Skicka in ditt namn och adress så är du med om utlottningen!

Man tror att man kan och vet allt om sin iPad. Det är först när man 
läser den här boken som man inser vilka möjligheter man missat.

Varje uppgift visas med lättbegripliga exempel och numrerade 
illustrationer. Tydliga rubriker gör att man lätt och snabbt kan hitta 
det man vill veta utan att behöva söka igenom långa textstycken. 
Den här boken täcker allt du behöver veta (eller inte ens trodde var 
möjligt). Allt från installation och inställningar till att använda 
appar som iBooks, Kalender, Pages och Kartor visas på ett enkelt sätt.

Med hjälp av den här boken lär du dig massor av olika 
funktioner som gör din iPad till en helt oumbärlig 
kamrat att bära med sig genom livet.

 

Äldreomsorgen står inför en helt ny utmaning

Kommentar till artikel på sid. 6–8.

Alma ber Christel Haglund, Blomsterfondens vård- och omsorgschef, kommentera artikeln om att äldreomsorgen står 
inför en helt ny utmaning i och med att de första grupperna hivpositiva nu är på väg att ta klivet in på landets 
äldreboenden.

– Blomsterfondens absoluta åsikt är att alla människor är lika mycket värda och ska bemötas på samma sätt. Oberoende av 
vilka funktionshinder de har. Hudfärg eller etnisk bakgrund får heller inte spela någon roll i sammanhanget.

Blomsterfondens målsättning är att alla ska få ett individuellt bemötande utifrån den person de är och har varit, den 
personliga livsstilen är en tillgång för alla parter och ska därför vårdas och underhållas. Den interna utbildningen och 
handledningen bygger fullt ut på att de anställda ska rustas väl för att kunna bidra till ett bra äldreliv för våra boende 
utifrån deras egna behov och önskemål.

– Den interna utbildningen innehåller föreläsningar av externa kompetenta krafter som kan belysa och berätta om särskilda 
områden på ett pedagogiskt inspirerande sätt. Hans Nilsson, som intervjuas i artikeln, är just en sådan person.

Nästa externa föredragshållare är Erik Blennberger, forskningsledare, docent, teologie doktor och författare som kommer 
att berätta om vilket ansvar chefer och ledare har vid införandet av ’’Äldreomsorgens nationella värdegrund’’.
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Det handlar om att ta sin plats i samhället och känna 
ansvar över sitt eget välmående. Det låter kanske hårt 
och lättare sagt än gjort, men genom mötesplatsen och 
nätmagasinet Mitt Nu får man stöd och inspiration att 
klara av det.

Det började på bryggan

Det började som ett återkommande ämne på sommar-
landet utanför Loftahammar i Tjust skärgård. Var man 
än slog sig ner; vid middagsbordet, på klipphällen eller 
pallen på bryggan så var diskussionen där. Mest upprörd 
var kanske gammelmormor, vid tillfället 87 år gammal. 
”Varför skrivs det bara om äldre som sjuka och en 
belastning?”, ”Det finns ingen plats för oss i samhället!”. 

Mormor, då 61 år, höll med och stärkt av semester och 
sol hejade hon ivrigt på eftersom hon krasst insåg att hon 
skulle tillhöra ”dem” inom en allt för snar tid. ”Dem” som i 
äldre, senior och gammal. 

Mamman, 36 år, virvlade in och ut ur samtalen mellan 
blöjbyte och barnjakt. Men hon hörde styrkan och 
engagemanget och blev tänd. ”Det här är jättebra! Jag vill 
också vara med.” 

Oberoende av tid och plats

Snart tre år senare sitter vi tillsammans på en kick-off i 
gammelmormors lägenhet. I två år har vi nu drivit www.
mittnu.se med en ambition att skapa ett nätverk och en 
gemenskap som kan ge ett rikt socialt liv oberoende av tid 
och plats.

I nätmagasinet finns idag 300 artiklar av 19 olika 
skribenter, siffror som ständigt ökar. Magasinet är för 
seniorer, av seniorer, och engagerade läsare förvandlas 
till deltagare och skribenter. Ämnena sträcker sig från 
livsgnistor som måleri, fiske, poesi och resor – till 
äldreboende och hälsa. Det finns även en mängd 
fotografier som läsare skickat in och Mitt Nu producerar 
nu även sin egen radioshow.

Engagemang ger positiv energi

Tillbaka till gammelmormors kök. Nu 90 år fyllda sitter 
hon i högsätet, mitt emot barnbarnet. Vid bordet sitter 
även mormor, samt två av huvudskribenterna och en ny 

medarbetare. Vi går igenom statistik, pratar ämnesuppslag 
och spridningsmöjligheter. Det är intensivt, engagerat och 
luften darrar av positiv energi.

Vi bockar av uppnådda drömmar och mål men fyller på 
med nya. Att göra vårt eget radioprogram på nätet var en 
fladdrig och overklig idé. Nästan ouppnåelig och en lite 
högfärdig önskan. Två program in i vår samtalsserie Rosen 
är vi glada att vi vågade och stärkta av lyssnarsiffror och 
feedback.

Men vi vill göra mer. Dra ihop inspirerande föreläsningar, 
starta bokcirkel och arrangera upplevelser som vi kan dela 
tillsammans.

Jag, ”mamman”/barnbarnet, känner mig slut men lycklig 
efter ett fyra timmar långt möte med Mitt Nu. Jag är 
intresserad av, och nyfiken på, en generation som verkar ha 
glömts bort. Eller den glömdes bort när den gick över ett 
dumt tal som en viss ålder. 

Jag har svårt att förstå rädslan för att bli gammal, om det är 
detta jag har att se fram emot, tänker jag när jag kör hemåt.

Anette Paulsson

Nätbaserad gemenskap

- Vi bockar av drömmar och 
mål och fyller på med nya

Gammelmormor 
Birgit Bergkvist 

och mormor 
Ingrid Österberg 
(mor och dotter) 

under arbetsmöte 
i Birgits kök.
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FRÅGA JURISTEN

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

Hej Alma!

Jag har en fråga jag gärna vill få ett svar på. 

Jag är gift för andra gången med en väldigt fin man. Han 
har ett barn från ett tidigare äktenskap och jag har också 
ett. De är ganska jämnåriga och kommer bra överens och 
tycker om varandra, men man vet ju aldrig hur det blir när 
vi är borta. 

Vad behöver vi skriva för papper för att allt ska bli rätt och 
lika för dem båda i slutänden?

Bästa hälsningar 
Elisabeth

Hej Elisabeth!

Eftersom ni båda varit gifta förut och ni båda har 
särkullsbarn har vi genast en mer komplicerad situation. 
För att kunna svara behöver jag veta hur tidigare äkten-
skap slutade och om ni är ekonomiskt jämställda.

Slutade tidigare äktenskap med skilsmässa och ni har 
ungefär lika god ekonomi behöver ni bara upprätta 
testamente.

Har en av er en betydligt bättre ekonomi skulle jag 
rekommendera er en bodelning inom äktenskapet för att 
fördela tillgångarna er emellan samt upprätta testamente.

Var det däremot dödsfall som avslutade tidigare 
äktenskap måste man gå igenom bouppteckningen för 
att kontrollera hur det tidigare dödsfallet påverkar den 
nuvarande situationen.

Om ni har ärvt med fri förfoganderätt, vilket är det vanliga 
och det som även brukar kallas för att sitta kvar i orubbat 
bo kan det få stora konsekvenser när den efterlevande går 
bort. 

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

från kursen i elegant och effektiv träning.
Vi fortsätter med inspiration, målmedvetenhet och glädje:

Plats: Danderyd: Svalnäs Allé 4B, Ljusgården.
Onsdagar: Tid: 14:00 – 15:30
Mars: 13, 27;  April: 3, 10, 17

Plats: Södermalm: Ringvägen 107, Lilla Salongen.
Tisdagar: Tid: 10:00 – 11:30
Mars: 12, 19, 26;  April: 2, 9.

Kniiiiiiip!
Vi har nu lärt oss Bhastrika och Kapalbhati. Det är dags 
att ta upp det hemliga området som ingen talar om.

Vi talar om låsen eller om ringmusklerna. Vi talar om 
sätesmuskulaturen. Dra ihop dessa muskler. Börja med 
ett lågt antal sammandragningar och öka sedan i den takt 
som känns bra för dig. Det är du som skall skutta framåt 
på livets stig och utöva din egen friskvård så att du själv 
strålar och får och ger en varm och intensiv, glädjefylld 
framtoning.

Gå sedan till biblioteket och slå upp alla de positiva 
förändringar som händer med dem som tränar 
sätesmuskulaturen....ja inte bara med kärlekslivet.

Här i Hälsotipsen kommer vi gå igenom alla de muskler 
som ofta glöms bort. De är stöd för er egen träning så att 
vi alla kommer ut som nyutsprungna rosor till våren med 
fokus, koncentration och kontinuitet.

Nästa hälsotips kommer i nästa nummer av ALMA.

Inger-Johanne Holmboe, instruktör 

Vill du ha mer information om kursen, hur du deltar och 
hur själva träningen går till kan du maila Inger-Johanne på 
ijholmboe@gmail.com

3Hälsotips     nummer tre
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”Ett bra rättesnöre är att tänka efter före”
Tage Danielsson

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

Beckman Juridik
Renstiernas Gata 49

Södermalm
08-640 48 40

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

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

Klippoteket Prima

 Permanent eller färg

inklusive tvätt och fön
395:- 

Ta med 

annonsen när du 

besöker frisören.
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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.
Har du frågor om våra olika seniorbostäder och vår uthyrning, 
kontakta Emelie Wikström – emelie.wikstrom@blomsterfonden.se 
eller 08-555 945 27.
Telefontid är måndag till fredag mellan 09.00 och 11.00.

Vad är Blomsterfonden? 

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre 
i Storstockholm. Vi har idag ca 30 000 medlemmar runt om i Sverige och 
ett par hundra utomlands.

Vad gör Blomsterfonden?

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem 
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter 
samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras med 
hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Din medlemsnytta

Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra gånger om året. Som 
medlem får du ta del av de medlemserbjudanden som föreningen erbjuder. 
Du är med och stödjer en verksamhet som gör stor nytta i det samhälle du 
lever i. 

Medlemssida

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

Här får du kontakt

Bli medlem nu - ta del av Blomsterfondens alla förmåner!

 Ja tack, jag vill bli medlem i Blomsterfonden!

Skicka kupongen till:  Blomsterfonden, ”Medlem”, Box 114, 182 05 Djursholm.

Namn: Personnummer:

Adress: Postadress:

Telefon: E-post:

Emelie Wikstöm svarar på 
frågor om vår uthyrning.
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Emelie Wikstöm svarar på 
frågor om vår uthyrning.

Vi slog nytt medlemsrekord - igen!

Den stora medlemsökningen har resulterat i att vi vid 
årsskiftet 2012/2013, var hela 30 542 medlemmar. 

Många engagerade medlemmar gör oss till en ännu 
starkare förening.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Blomsterfondens föreningsstämma 2013. 

DATUM: Den 29 maj kl. 17.00

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

UNDERHÅLLNING: Vi erbjuder underhållning efter 
avslutad 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 15 maj. 

Vänligen uppge ditt namn och personnummer när du 
anmäler dig.

Motioner till föreningsstämman 2013

För den som vill lämna motioner till föreningsstämman 
är sista datum för att göra detta den 31 mars enligt våra 
stadgar. 

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, uppge därför ditt 
personnummer.

Medlemsförmåner
När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning 
eller information var noga med att uppge att du är 
medlem i Blomsterfonden.

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också 
Blomsterfonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. 
Tack för din omtanke!

Tandvård  
Rabatterad tandvård för alla medlemmar genom 

Dentomed

Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och information

Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens 
sociala verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer

Ring 08-233 150 för beställning och information

Juridik 
Rabatterade priser på juridiska tjänster genom 

Beckman Juridik

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen

Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

Skönhet  
Rabatterad klippning för medlemmar genom 

Klippoteket Prima

Ring 08-644 50 40 för tidsbokning och information

Som medlem kan du vara med och påverka, 
kom till Blomsterfondens föreningsstämma!
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Kön %

Kvinna 68,94%
Man 13,9%
Övrigt 1,36 %
Obesvarad 16 %

Ack. svar 367
 
Vad är din relation till Blomsterfonden? %

Medlem 64,58%
Hyresgäst 1,63 %
Medarbetare 0,27 %
Intresserad av seniorboende 12,53%
Övrigt: 3,27 %
Obesvarad 18 %

Ack. svar 367

Bor du tillsammans med någon? %

Ja  47,73%
Nej  50,65%
Obesvarad 2 %

Ack. svar 308

Blomsterfonden har under perioden 21 november tom 13 februari 
genomfört en enkätundersökning på hemsidan för att få kläm på vad 
ni medlemmar har för önskemål om boende som äldre. 367 personer 
deltog i undersökning – här kommer en sammanställning.

Av de som svarade på vår webbenkät var en mycket stor del kvinnor. 
Åldersspannet låg mellan 45 och 91 år. Vi kan konstatera att många 
kan tänka sig att betala extra för: servicetjänster, bredband, aktiviter 
och ökad trygghet. Det viktigaste på seniorboendet är att det är: lugnt 
och tryggt, lätt att ta sig ut, hemtrevligt, nära till hjälp och service.

Andra viktiga parametrar för ett bra boende, enligt våra medlemmar, 
är: bra kommunikation, nära till livsmedelsbutik och att bostaden 
är anpassad för äldre. Rimliga hyresnivåer för de svarande låg mellan 
5000 och 9000 kronor.

Vi kan också se att de allra flesta har en dator hemma och använder 
den när de gör sina bankärenden.

Här nedan presenterar vi de kompletta svaren på de allra flesta av våra 
frågor så att du kan gå in och titta och skapa dig en uppfattning lite 
mer i detalj.

Blomsterfonden vill skänka ett stort tack till alla medlemmar som tagit 
sig tid och svarat på denna enkät om framtidens boende, vi kommer 
att ta resultatet till hjälp när vi planerar för kommande ny- och 
ombyggnationer inom Blomsterfonden.

Christel Jansson 

Insamlings- och kommunikationschef/Chefredaktör Alma

Var bor du/ni nu? %

Villa/radhus 20,98%
Bostadsrättslägenhet 37,33%
Hyresrättslägenhet 20,98%
Annat boende: 3 %
Obesvarad 18 %

Ack. svar 367

Ska du/ni att bo i er  nuvarande bostad så länge som möjligt?  %

Ja  41,14%
Nej  40,33%
Obesvarad 19 %

Ack. svar 367

När planerar du/ni att flytta till en lämpligare bostad? %

Inom ett år 5,18 %
Inom tre år 13,08%
Inom tio år 29,7%
Längre fram i tiden 23,98%
Övrigt: 9,81 %
Obesvarad 18 %

Ack. svar 367

Här kommer resultatet från 
vår webbundersökning om 
framtidens boende 



 Blomsterfonden  17

Om det blir aktuellt att förändra ditt/ert boende, vad är 
du/ni mest intresserade av? %

Seniorboende i bostadsrättslägenhet 7,63 %
Seniorboende i hyresrättslägenhet 55,59%
Seniorboende i kooperativ hyresrätt 7,63 %
Övrigt: 9,54 %
Obesvarad 20 %

Ack. svar 367

Tabell 8.  Om du/ni skulle välja att flytta in i en lägenhet, vilken 
storlek skulle du/ni föredra? %

Ett rum och kök 5,18 %
Två rum och kök 43,05%
Tre rum och kök 29,97%
Fyra rum och kök 3,27 %
Större än fyra rum och kök 0,27 %
Obesvarad 18 %

Ack. svar 367

Vad är den högsta hyran du/ni skulle 
kunna acceptera/klara av? %

Högst 5000 kr 20,98%
Högst 7000 kr 36,51%
Högst 9000 kr 16,89%
Högst 11000 kr 3,27 %
Högst 13000 kr 3,54 %
Obesvarad 19 %

Ack. svar 367

Tabell 10.  Om Blomsterfonden skulle bygga nytt, 
vad föredrar du/ni? %

Låg hyra/låg köks- och inredningsstandard 17,44%
Normal hyra/normal köks- och inredningsstandard 55,86%
Högre hyra/hög köks- och inredningsstandard 8,17 %
Obesvarad 19 %

Ack. svar 367

Hur viktigt är det:  Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt
  % % % %

Att kommande bostad är anpassad för äldre? 51,97% 39,14% 5,59 % 1,32 %
Att det finns tillgång till lokal för sammankomster av olika slag?  45,39% 31,91% 18,09% 2,63 %
Att det finns rum att hyra i huset för tillfälliga gäster? 18,09% 30,26% 39,14% 10,53%
Att det finns matservering i huset eller i dess närhet? 38,82% 43,42% 13,16% 2,63 %
Att det finns garage eller parkeringsplatser att hyra inom området? 16,12% 30,59% 23,68% 27,63%
Att det är nära till livsmedelsbutik? 56,58% 35,86% 5,59 % 0 %
Att det är nära till post alternativt bank? 19,74% 29,93% 36,84% 11,51%
Att det är nära till allmänna kommunikationer? 75,66% 20,39% 1,32 % 0,66 %

Vad är viktigast för dig/er i ett seniorboende:  Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt
  % % % %

Lugn och trevlig miljö 58,31% 19,89% 3,27 % 0 %
Möjlighet till aktiviteter 35,42% 32,97% 11,44% 1,63 %
Hemtrevligt 46,05% 31,34% 3,27 % 0 %
Bra samlingslokaler 23,98% 39,78% 15,53% 1,36 %
Lätt att ta sig ut 58,86% 20,98% 1,09 % 0,27 %
Hjälp och service i anslutning 46,05% 29,43% 5,45 % 0 %
Flexibla lokaler 11,72% 32,43% 31,34% 2,18 %

Skulle du kunna tänka dig att betala extra för 
följande i ett seniorboende: %

Möjlighet till aktiviteter 41,14%
Lugn och rofylld miljö 28,61%
Trädgård med blommor 35,69%
Bra samlingslokaler 14,71%
Ökad trygghet 35,69%
Servicetjänster 64,31%
Bredband 54,5%
Annat: 9,26 %
Obesvarad 21 %

Ack. svar 367
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Blomsterfonden arbetar ständigt med att hitta nya partners som i ett samarbete kan 
förmedla ytterligare mervärden till alla våra medlemmar i form av erbjudanden och 
förmånliga varor och tjänster. 

Vår nya samarbetspartner LEVA MER erbjuder smarta, snygga och användbara 
produkter som gör vardagen enklare för gammal som ung. På allt du, som är medlem 
i Blomsterfonden, handlar från LEVA MER kommer härefter tio procent av order- 
summan att gå direkt till Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet för äldre.

Välj bland alla produkter på www.levamer.se där du även hittar dessa smarta paket: 

Beställer du innan sista april får du 
dessutom en smart och användbar 
produkt på köpet.

För information och beställning ring 
08-233 150 eller lämna din order i 
webbutiken www.levamer.se.

Du kan även mejla på 
www.levamer.se

Ange Blomsterfonden i din 
beställning så att vi vet att det är 
just du som stöder Blomsterfondens 
sociala verksamhet med tio procent 
av ordervärdet på dina inköp.

Paket Öppna Smart

Paket Smart Trygghet

Paket Kökssnygg

Paket Vintersmart

Paket Badsmart

Stöd Blomsterfonden genom vårt 
samarbete med LEVA MER!
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– Äldrepower är en satsning som har 
stor betydelse för våra boendes styrka, 
välbefinnande och glädje till livet, 
säger Christel Haglund, ansvarig för 
projektet, nu är vi på väg in i nästa 
viktiga fas.

Projektet skapar dessutom ringar på 
vattnet och många andra utförare har 
visat stort intresse för hur Blomster-
fonden arbetar med träning för seniorer 
och äldre. Under början av det här året 
har studiebesöken varit många från 
andra vårdföretag runt om i Sverige och 
fler har anmält sitt intresse. 

– Nu är det av största vikt att ta nästa 
steg. I mitten av mars kommer vi därför 
att ha ett nytt informationstillfälle inför en 
ny studie som är planerad att börja i slutet 
av samma månad.

Under detta informationstillfälle bjuds 
intresserade in till nya tränings- och 
forskningsgrupper. 

Dessa personer kommer att utgöra basen 
i en utökad studie motsvarande den 
som utfördes under 2012. Nu fortsätter  
undersökningen om hur effektiv träning 
påverkar vardagen för Blomsterfondens 
boende.

Målsättningen är att erbjuda plats för 
30 seniorer i själva träningsgruppen. 

Nu tar vi ett nytt bra kliv framåt i Äldre-
powerprojektet

Dessutom behövs ytterligare lika många 
personer som utgör jämförelseunderlag 
för studien. 

I träningsstudien testas muskelstyrka 
och balans men samtidigt genomförs 
en undersökning som bygger på ett 
internationellt standardiserat formulär 
utvecklat av forskarorganisationen 
interRAI.

Testerna och undersökningen genomförs 
under mars-april och upprepas under 
förhösten efter avslutad träningsperiod. 

Målsättningen med studien är, som den 
varit från start, att utveckla ett koncept 
som i framtiden kommer att omfatta 
hela Blomsterfonden. 

Välkommen med i ett innovativt projekt 
för ett aktivt åldrande!

Christel Haglund – Projektansvarig
Chef vård och social omsorg 
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Ordförande rapporterar om stadgearbetet

Under de senaste två åren har Blomsterfondens styrelse arbetat med att modernisera 
föreningens stadgar. Arbetet har speglats i en artikel i Alma för drygt ett år sedan, då 
vi bland annat inbjöd alla medlemmar till att komma med förslag till förbättringar.

En del sådana förslag har kommit in och styrelsen har också haft dialog med olika 
medlemsgrupper och andra Blomsterfonden närstående, till exempel boende och 
medarbetare.

Styrelsens sammansättning är en viktig faktor för våra framgångar

I det stadgeförslag, som nu ligger nästan färdigt på styrelsens bord, blir ändamåls-
paragrafen klädd i mer tidsenlig språkdräkt som bättre täcker vad Blomsterfonden 
verkligen står för och ägnar sig åt idag, det vill säga tryggt boende och vård åt äldre 
samt att vi vill verka för bättre levnadsvillkor för äldre.

En annan viktig stadgefråga är styrelsens sammansättning, där vi måste pröva om 
det är lämpligt att utomstående organisationer, såsom Advokatsamfundet och 
Domkapitlet, har rätt att utse majoriteten av föreningens styrelsemedlemmar. Efter 
att noga ha övervägt detta, har styrelsen kommit fram till att det varit en ordning 
som tjänat Blomsterfonden väl och bidragit till kontinuitet och långsiktighet i 
styrelsearbetet.

Vi får aldrig riskera att bli för kortsynta

Blomsterfonden har under årtiondena byggt upp en ansenlig förmögenhet i form 
av centralt belägna bostadsfastigheter i stockholmsregionen. Det framstår då som 
välbetänkt att ha sådana ”checks and balances”, som säkerställer att styrelsearbetet 
aldrig blir för kortsynt. Det är ju ändå alltid medlemmarna på föreningsstämman som 
har det slutliga avgörandet i de för Blomsterfonden stora frågorna.

Sedan flera år avstår fackförbundet Unionen från sin rätt att utse en ordinarie 
styrelseledamot i Blomsterfonden. Arbetet pågår underhand med att finna en 
välrenommerad organisation, som delar Blomsterfondens värderingar och som 
föreningsstämman skulle kunna utse till att ta Unionens plats i styrelsen. Men detta 
har ännu inte kunnat slutföras, vilket gör att stadgeförslaget på en viktig punkt ännu 
inte är komplett.

Alla frågor måste var ordentligt genomlysta innan presentation

Därtill kommer att Skatteverket ställt vissa frågor till föreningen som har samband 
med vår skattestatus och som kan påverka delar av stadgarna. Vi räknar med att få 
klarhet i detta under det närmaste året.

Detta sammantaget gör styrelsen tveksam till om förslaget till stadgeförändringar, 
trots den tidigare uttalade avsikten, verkligen kan presenteras redan för årets 
föreningsstämma den 29 maj. Alla frågor måste ju vara ordentligt genomarbetade 
först. Dessutom skulle det ge våra medlemmar ytterligare ett års möjlighet att 
påverka stadgarnas nya utformning, enklast genom att mejla synpunkter till 
info@blomsterfonden.se.

 

Lennart Francke
Ordförande i Blomsterfondens styrelse

’’Det är mycket 
viktigt att ändamåls-
paragrafen skrivs för 

den samtid vi lever 
och verkar i’’
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Du kan ladda ned årsredovisningen på vår hemsida: www.blomsterfonden.se from den 15 maj. Eller beställa 
årsredovisningen via talongen nedan. Då vi på Blomsterfonden värnar om vår miljö trycker vi endast upp 
en liten upplaga varje år. Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen hemskickad.

Om du inte kommer på 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 

   • Posta svarskortet nedan, Blomsterfonden betalar portot

   • Ring 08-555 94 512 (Måniqua Lövegard)

Glöm ej att uppge namn, personnummer och adress.

Håll dig väl informerad om vad som händer och sker i föreningen du är 
medlem i. Skicka efter årsredovisningen/verksamhetsberättelsen!

Fyll i kupongen och skicka efter Blomsterfondens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Sätt kupongen i ett kuvert, märk detta med Blomsterfonden, SVARSPOST 110, 869 600, 182 20 Stocksund. 
Det behövs inget frimärke, Blomsterfonden betalar portot.

Namn: Personnummer:

Adress: Postadress:

Telefon: E-post:

En annons i Alma är en annons för de äldre
Med en annons i Alma når du över 50 000 läsare i framförallt storstockholmsområdet. Alma är en mycket 

effektiv annonskanal när du vill nå engagerade människor från fyrtio år och uppåt. En annons i Alma gör inte 

skillnad endast för dig och ditt företag, den betyder också att ni stödjer Blomsterfondens arbete för hem 

och vård åt äldre. 

Ta kontakt redan idag, ring oss på 08-515 103 13 eller mejla på info@kaptenmiki.se. Välkommen!
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På semmeltisdagen är det inte någon 
som sitter och räknar kalorier 
Vi håller hårt på traditionerna här på Blomsterfonden, det ska alltid finnas en orsak till att fira 
lite. Det är julfester, midsommarpartyn, kräftskivor, alla hjärtans-dagar, surströmmingspartyn, 
semmeltisdagar, kanelbullsdagar och mycket annat. Nu funderar vi på om det kan var möjligt att 
införa allmän flaggdag på Blomsterfondens anläggningar varje tisdag och torsdag så vi får en lite 
jämnare feststruktur i våra almanackor. 

Nu är det inte långt till påsk och sedan är det full fart mot sommaren

Svalnäs Röda bergen

Vi mumsar i oss semlor på alla våra anläggningar men just de 
här bilderna visar hur det går till när man njuter lite extra på 
Ringvägen.
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På semmeltisdagen är det inte någon 
som sitter och räknar kalorier 

Vintern har varit både lång, kall och snörik i år och ibland har halkan ställt till det för den som velat ta sig en uppfriskande promenad. 
Men nu är våren i antågande, ljuset har vänt åter och dagarna blir längre och längre. En som trotsat både snö och halka är vår fotograf 
Lovisa Sandberg som fotograferat några av våra anläggningar i vinterskrud.

Ringvägen Tallgården

Blomsterfonden 
arrangerade en 
liten ceremoni för 
deltagarna i den stora 
teckningstävlingen vars 
vinnare Berit Tidblad 
och några till trotsade 
snömodden och tog sig 
ända ut till Svalnäs för att 
vara med. 

Blomsterfondens 
insamlings- och 
kommunikationschef 
Christel Jansson överräckte 
priser och blommor  i 
det gemytliga biblioteket 
som normalt finns till de 
boendes förfogande. 

Tävlingen var mycket 
uppskattad så planer finns 
redan på en uppföljare 
längre fram.

Så var 
priserna ut-
delade, men 
det blir fler 
tävlingar.
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Det är många som ställer den frågan. Det är viktigt att alla som är 
med och drar sitt strå till stacken också får veta vad resultatet blir i 
slutänden. 

Under det gånga året har vi samlat in en hel del för att täcka olika 
behov som finns inom verksamheten. 

Bland annat genom alla månadsgivare som med sina regelbundna 
bidrag till Blomsterfonden stöder vår sociala stödverksamhet. 

Resultatet av er givmildhet är att vi kan fortsätta driva  vår upp-
sökande verksamhet på alla våra anläggningar. Utan er hjälp vore 
detta inte möjligt, inte för en enda dag. Vi vet att detta betyder 
väldigt mycket för alla de så bor hos oss på Blomsterfonden. Detta  
är en central del i hela vår tanke och gärning.

TEXT: Christel Jansson

Vart tar alla insamlade pengar 
vägen egentligen? 

En god matmiljö påverkar lusten till och helheten för en måltid. Detta 
är speciellt viktigt för demenssjuka. Vi hade ett behov att se över vår 
matmiljö på två av vår äldreboenden; Tallgården och Svalnäs.  Med 
anledning av detta ansökte vi om medel från Julins stiftelse. 

Vi fick bifall för ca 900 000 kronor till att förbättra och utveckla 
vår matmiljö.

Dessa pengar blev till fina matsalar som uppskattas stort av våra 
boende och deras anhöriga. Detta har även lett till  lugnare och 
mycket trevligare matstunder på våra äldreboenden.

Vi såg ett behov av extra trygghet för våra ensamma äldre under 
storhelger som jul och påsk samt midsommar. 

Med anledning av detta har vi upprättat en jourtelefon att ringa till 
på storhelger.

Effekten har varit mycket god och telefonjouren har varit upp-
skattad av alla de som ringt oss för att få  lite sällskap och tröst.

Nu till påsken är det dags igen, var snäll och hjälp oss med detta. 
Längre fram i tidningen hittar du en sida där du kan läsa mer om hur 
du ska göra.

Andra viktiga insamlingar under året:
•	 Jourtelefon	för	storhelger

•	 Äldrepowerprojektet	–	aktiv	träning	för	äldre

•	 Stöd	till	god	matmiljö	på	Tallgården	och	Svalnäs		 	

 äldreboende

Långhelgen var lite lättare än vanligt att 
ta sig igenom för många äldre i julas

Maten smakar bra om man har fint 
runt sig när man äter
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Snart kan du som medlem enkelt stödja olika 
insamlingsändamål utifrån ditt personliga 
intresse och engagemang via vår hemsida 
www.blomsterfonden.se

Blomsterfonden kommer under våren att göra 
det möjligt för dig att enkelt skänka en gåva, 
eller beställa högtids-/minneshyllning via vår 
hemsida samt betala direkt med kort. 

Prova gärna detta när du vill gratta någon som 
fyller år eller skänka en minneshyllning!

Du kan välja att skriva ut hyllnings- och 
minnesblankett själv direkt eller få den skickad 
till den adress du anger.

Kontakta vxl.08-555 94 500 eller 
info@blomsterfonden.se för mer information 
eller beställning

Vi hade stor efterfrågan och visat behov av ökade fysiska 
aktiviteter samt gym på våra olika anläggningar. Samtidigt såg 
vi en ökad risk för fallskador inom våra olika boenden. 

Med den bakgrunden och kunskapen om företaget HUR:s 
skonsamma träningsmaskiner startade vi Äldre Power-
projektet. Syftet var att förbättra hälsa och välbefinnande för 
våra äldre.

Ett år senare kan vi med stor glädje se effekten av den 
genomförda pilotstudien bland våra demenssjuka äldre och 
seniorboende. 

Flera har fått bättre hälsa och ökat välbefinnande. Tanken för 
2013 är att jobba vidare med träningskonceptet och utveckla 
detta vidare för att kunna gynna flera äldre i samhället.

Allt för många äldre faller och gör 
sig illa. Vi vill förebygga detta och  
ge dem styrka och gemensam 
glädje i en och samma satsning.

Det finns så många sätt att hjälpa de äldre genom Blomsterfonden!
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– Jag uppskattar om någon finns till hands för mig 
och stöttar mig om jag är i en utsatt situation. Det kan 
handla om så många olika saker som kan hända i en 
människas liv från ena dagen till den andra. 

Man ska se på andra människor som man ser på sig 
själv, i slutänden är vi nog alla ganska lika, har samma 
behov, styrkor och svagheter. 

Att vara en god medmänniska kan handla om saker 
som tar lång tid och tär på krafterna men det kan 
också vara omtanke om någon i det lilla. 

Jag brukar till exempel skicka små verser och dikter 
till människor jag tycker om. Och min man är jättebra 
på att ringa till sin bror som bor i ett annat land och 
prata bort en liten stund. 

Sånt är alltid trevligt.

Monica

Dylan

Sätt lite guldkant på tillvaron

Prova gärna våra 
RUT-tjänster

Kontakta Christina Reichenberg, vår hemtjänstchef, 
på telefon 08-555 94 542 eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se
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– Jag uppskattar ärlighet, omtanke och  lite varm humor från en medmänniska.

Det är också sympatiskt om man kan umgås på ett okomplicerat sätt. Att man inte alltid 
betraktar sin egen storhet som Guds gåva till mänskligheten utan bjuder lite på sig själv.

Att vara en god medmänniska hänger nog också på humöret och att man måste må bra 
själv i sina relationer till andra människor. 

Det är lätt att bli ytnyttjad som medmänniska men de tre, fyra första gångerna föredrar 
jag att hellre att fria än fälla. Men det är viktigt att man inte är för naiv i sin tilltro till andra 
människor och deras välvilja.

Karlis

– Det handlar om att ge och ta. Den som 
ger av sig själv hon  får också, det är inte 

svårare än så. Man ska vara ärlig mot sina 
medmänniskor och ha respekt för att alla har 

sin egen vilja och är lika mycket värda.

Själv tycker jag att det är roligast att vara 
medmänniska när jag kan hjälpa någon 
med något som hon inte kan göra själv 

av olika skäl.

Tove

– Farfar är en jättebra medmänniska. 
Han är med nästan överallt. 

Ibland säger han – Kom med Dylan, så 
går vi och plockar en korg kantareller 
eller så säger han – Kom med så sätter 
vi eld i bastuugnen. Han är alltid med 
mig och jag är alltid med honom.

Jag tror nog att vi är ganska bra med-
människor båda två faktiskt.

Fast farfar är ganska envis och så 
röker han.

Att vara en bra medmänniska. 
Hur svårt kan det vara egentligen?
I detta nummer av Alma har vi funderat 
lite extra på det där om att vara en god 
medmänniska.

Vi frågade därför några personer om 
detta:

– Hur vill du att andra ska vara mot 
dig och hur ser du på dig själv som 
medmänniska?

’’Farfar är 
en väldigt 
snäll och bra 
medmänniska.
Men envis och 
så röker han.
Han har ingen 
vidare sångröst 
heller!
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För många äldre är ensamheten lika närvarande till påsk som till jul. 

Sedan Märta blev änka har hon isolerat sig mer och mer. Telefonen ringer inte 
längre och ibland går det dagar utan att hon pratar med någon.

Blomsterfondens telefonjour hjälper Märta att inte vara ensam i påsk. 

Vill du vara med och hjälpa oss?

Gör det möjligt för oss att lyfta så många lurar vi bara kan genom att skänka en 
gåva till vårt 90-konto: 

PG 90 25 30-5, märk inbetalningen med ”telefonjour i påsk”.

Ett stort tack för ditt bidrag!

Ett enda litet samtal kan göra 
stor skillnad för Märta i påsk!

Telefonjouren drivs av Blomsterfondens sociala verksamhet med stöd av insamlade medel från medlemmar och externa givare.
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Beställ via e-post till info@blomsterfonden.se ange namn, adress, postnummer och postort eller 
fyll i beställningen och skicka till: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Blomsterfonden tackar dig för ditt stöd

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

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

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

Antal  Förpackning med blandade motiv, vikta kort + kuvert, 4 st - Pris: 80 kr per förpackning

Antal  Förpackning med blandade motiv, vikta kort + kuvert, 8 st - Pris: 140 kr per förpackning

Kom ihåg att beställa i god tid så att du hinner få dina kort till påsk. Kostnad för porto tillkommer.
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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 39
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

K. Langels, Stockholm
Ulla Dalén, Danderyd

Lena Engstedt, Stockholm
Uta malmengård, Täby

Grattis!
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_Korsord

Korsordstävling nr 1/2013
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 1/2013  ska vara oss tillhanda senast den  15.5. 2013. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Vad ska du göra 
i påsk?

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.
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Ingvar Persson

–Jag ska åka ned till Småland och 
måla tavlor. Äggmålningen får  
andra ta hand om.

Helene Stenström

–  Jag ska ta igen mig ordentligt 
efter en ganska hektisk 
arbetsperiod.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

När det som denna januaridag, när detta skrivs, är 
minus 14 grader utanför knuten och mer snö på 
gång och isiga vindar från den väl kylda Östersjön 
sveper in över vår lilla stad, då är det skönt att sitta 
inne i stugvärmen och bli lite smått nostalgisk. 
För det är lätt att bli, när man sitter och tittar på 
tv-program som “Jag minns mitt 50-tal” eller 
“Minnenas television”. Underbart att få möta dem 
igen, de stora artistprofilerna, som inte längre är 
med oss men som glatt oss i decennier. Inte bara 
med sitt artisteri, sin scenkonst eller sin musik 
utan också tack vare alla historier kring karriären 
som följt dem genom åren - kanske inte alltid helt 
sanningsenliga. Som den här...

Revykungarna på sin tid, Ernst Rolf och Karl 
Gerhard, arbetade ett antal år tillsammans.Ofta 
åkte de till Paris för att få inspiration och, inte 
minst, för att “låna” idéer till sina föreställningar. 
De reste faktiskt dit så ofta att de blev vänner med 
självaste Maurice Chevalier, den berömde franske 
artisten och skådespelaren.Efter att tillsammans ha 
sett och hört en fantastisk premiär med Chevalier, 
lät Ernst Rolf skicka ett stort fång rosor till den 
store Maurice. Han bifogade en biljett, där han 
skrev:
“Käre Maurice, efter att ha sett din show, skäms 
jag över att ha kallat mig artist.
/Din Ernst Rolf”
- Ska inte du skicka blommor? sa han sedan till 
Karl Gerhard. Jag skickade en hel skog med rosor.
- Kan jag väl göra, sa KG och skickade även han 
en jättebukett till Maurice Chevalier. Därtill en 
biljett, där han skrev:
“Käre Maurice, efter att ha sett din föreställning, 
skäms även jag över att Ernst Rolf kallar sig artist.
/ Din Karl Gerhard”

 Men det är inte bara artister som figurerar i 
historier - professorer finns också med i det 
sammanhanget. Så till exempel den om professorn 
i elektrofysiologi som bytte jobb med en taxi-
chaufför. Han var på väg till en föreläsning, när 
han antydde att det skulle vara skönt - och enkelt 

för honom - att byta jobb och börja köra taxi.
- Men det vore värre för er, sa professorn till 
chauffören.
- Det tror jag knappast. Jag har hört många av era 
föreläsningar, så det skulle nog gå bra, svarade 
mannen bakom ratten.
- Okej, sa professorn. Om ni föreläser, tar jag över 
taxin i morgon.
Sagt och gjort. Båda anlände till universitetet och 
hälsades välkomna.
- Min chaufför ville följa med och lyssna, sa 
“professorn”, som tog plats på podiet, höll en 
briljant föreläsning och besvarade därefter en rad 
frågor helt perfekt - ända tills det kom en mycket 
komplicerad fråga från första raden.
- Nja, sa “professorn”, den frågan är så löjligt 
enkel att jag tror att till och med min chaufför kan 
klara den.
Och det kunde han - allt inför en förstummad skara 
studenter.

Kungligheter hör som bekant också hemma i his-
toriernas värld. Den här tillskrivs prins Bertil, en 
klurig och humoristisk herre, som var hedersgäst 
när en välkänd organisation hade en jubileumsfest, 
där prinsen höll tal.
Vår Herre hade fått veta att 75% av jordens gifta 
män var otrogna. Sankte Per fick i uppdrag att i ett 
brev påtala det olämpliga i detta. Men han tyckte 
att det var v ä l många att skriva till, så han beslöt 
att i stället skicka ett uppmuntrande brev till de 
25% som var trogna.
- Vet ni vad som stod i brevet? 
frågade prinsen.
- Nej, sa hela församlingen. 
Ingen aning.
- Va?! sa prinsen. Är det ingen 
av er här, som tagit emot ett 
sådant brev?

Mathias Nordström

– Jag ska måla påskägg med frun 
och barnen. Målar nog små gula 
gitarrer på mina.

Får man lov att bli lite nostalgisk?


