ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden # 4 • N ove m ber 2017

Temanummer

Jul i hjärtat

Bjud in till gemenskap, glädje och trygghet i jul!
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Dela med dig av julen i ditt hjärta

ULFS UNDRINGAR

Långhelgerna står snart för dörren med sedvanliga förberedelser, förhoppningar om gnistrande vit snö på
dopparedagen och en växande längtan efter att få umgås med familj och vänner i det varma rum som endast
en riktigt god jul kan tillhandahålla.
För oss här i Sverige, och i många andra länder, påminns vi tidigt om julens ankomst genom butikernas
skyltningar och annonser, som inte sällan ger en trevlig känsla som bär både kärlek och omtanke.
Runt om i världen ser julen ut på lite olika sätt. I Mexiko, till exempel, drar man igång firandet redan den
12 december och avslutar den 6 januari, Kungarnas dag, som sammanfaller med trettonhelgen. Det är då de
mexikanska barnen får sina julklappar. Julfirandet följer ofta lokala traditioner. Men sången”O helga natt”
sjungs där, precis som hos oss här hemma.
I Etiopien, som är ett av världens äldsta kristna länder, firas julen den 7 januari i enlighet med den julianska
kalendern. På julaftonen tågar präster genom staden till den lokala kyrkan där julmässa hålls. En av de tre
vise männen, Balthazar, sägs ha varit kung i Etiopien och har därför en central plats i julkrubban.
Jesus föddes i Betlehem men julen föddes i Italien. Det var här Påven ändrade Jesu födelsedag till den 25
december och på så sätt kristnade de fester som firades kring vintersolståndet. De flesta av oss har väl sett
Påven på tv när han välsignar folket från sin balkong i Vatikanen. För övrigt firar de olika regionerna på sitt
eget sätt, enligt lokala traditioner.
I Venezuela har man ingen tomte utan det är jesusbarnet själv som delar ut julklapparna. Man börjar fira
den 16 december med mässa tidigt varje morgon ända fram till den 24 då mässan hålls på kvällen. Därefter
äter man julmiddag i hemmet.
Ryssarna firar jul den 7 januari, enligt den julianska kalendern, som de flesta ortodoxa världen över gör. I
Sverige följer vi de gregorianska reglerna.
Den ryska jultomten, Fader Frost, kommer inte på julaftonen utan dyker upp först på nyårsaftonen, som
man för övrigt firar två gånger. Först den 31 december, som vi gör, men också den 14 januari som styrs av
den julianska kalendern. Fader Frost har av tradition även sällskap av Snegurotschka, Snöflickan.
Till jul får min familj besök från en annan del av världen, närmare bestämt Kanada. Där har båda våra
barn bott och pluggat som utbytesstudenter och nu ser vi med stor glädje fram emot att få ta emot sonens
”hostbrother” från den tiden i vårt hem i juletid. Det ska bli väldigt trevligt och intressant att få berika
varandra med våra respektive traditioner.
Jag vill också önska en fridfull jul och ett gott nytt år till alla Alma-läsare. Glöm inte bort att tänka på dem
i din närhet som kanske firar jul alldeles för sig själva. Bjud in till värmen, hälsa på eller slå en signal om
avståndet är för långt. Det betyder så väldigt mycket. Dela med dig av julen du har i ditt hjärta!

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.

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

– När min hustru och jag
var nykära var vi med om en
väldigt annorlunda jul.
Vi hade planerat att åka
till Maldiverna veckorna
innan jul men jag halkade i
tvättstugan och slog upp ett
djupt jack rätt över näsroten.
Det gick inte att dyka och
snorkla med ett öppet sår
i pannan så vi satsade på
att ta en sistaminutenresa
över jul i stället. Det blev
Dominikanska republiken.
På självaste dopparedagen,
bäst som vi tog oss ett dopp
i Karibiska havets turkosblå
vatten, kom en racerbåt
farande i full sprutt in mot
land.
Väl på stranden hoppade
jultomten ut i full mundering
med klappsäck och allt.
Han hade tydligen lämnat
renarna hemma.

Ulf Thörnevik

ALMA

Ulf Thörnevik

Styrelseordförande
Ewa Samuelsson
VD
Ulf Thörnevik
Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till hem
och vård åt äldre.
Swish: 9025305

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomsterfondens medlemstidning. Alma ges
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men förbehåller sig
rätten att redigera i insänt material samt att publicera materialet
elektroniskt.
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson
Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.
Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel)
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi över 47 413 medlemmar.
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

Tryck: Pipeline Nordic AB
Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se
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Olle nätar basketkorgen
på äldreboendet

Negra Efencic: Vi behöver stanna upp ibland
sidan 8–10

Glada vinnare på skrattfest
sidan 11

Läcker försmak på julen
från vackert dukade
festbord
sidan 16–18

Nutid och dåtid i
Dalmatien
sidan 20–23

Följ med på medlemsresa
till Lissabon
sidan 23

Basarmingel på Ringvägen
sidan 25

Information om fullmakter och framtidsfullmakter
sidan 26–27

Stöd Blomsterfonden, köp
julkort

sidan 7

sidan 28

CHRISTELS KRÖNIKA
Jul i hjärtat
Snart vankas det 1:a advent och allt som hör julstöket till. För många är julen en mysig tid tillsammans med
nära och kära men för andra en tid av påminnelse om ensamhet.
Själv har jag älskat advent och jul sedan barnsben. Kommer ihåg hur min mamma och jag pyntade med nya
julgardiner och adventljusstaken varje år. Har fortsatt med detta även som vuxen och när min mamma nu är
borta. Men i år är det något som saknas mig i jul. Hela familjen kommer inte vara samlad då vår dotter Elin
just nu bor i Sydney. Det är första gången det sker i vår familj. Det känns redan lite tomt.
Men det får mig också att tänka på alla människor som inte har någon nära eller vän omkring sig. Om vi alla
bjuder in och ger lite av oss själva kan det ge så mycket tillbaka till någon annan. Att stanna upp, samtala en
stund, bjuda på ett skratt eller ett leende till någon du möter på gatan kan ge den andra en bra start på dagen.
För mig är ”jul i hjärtat”att bry sig om mina medmänniskor och ge av mig själv utan att kräva något tillbaka.
Under december månad har Blomsterfondens olika boenden flera olika aktiviteter för att möjliggöra
gemenskap och samvaro med varandra. Det är glöggstunder, luciatåg, Alzheimer Café och mycket mer.
Även anhöriga är varmt välkomna på våra olika aktiviteter. Håll utsikt på vår hemsida www.blomsterfonden.se
och våra nyhetsmejl för mer information.
Vill du vara med och bidra till att motverka ensamhet bland äldre. Just nu pågår vår insamlingskampanj ”Alla
behöver någon”. Sätt in din gåva på PG 90 25 30-5 märk med ”Någon”. Eller SWISHA din gåva direkt till
vårt 90-kontonr: 90 25 305 och ange ”Någon” i meddelanderutan. Läs mer om vår kampanj på sidan 15 eller
på vår hemsida www.blomsterfonden.se. De insamlade medlen ger oss bland annat möjligheten att arrangera
en julkonsert inför helgerna.
I DET HÄR NUMRET kan du läsa om våra två medlemsresor till Dalmatien i Kroatien som var mycket
uppskattade av deltagarna, läs mer på sidan 20–23 och läs också vår intervju med Stora Journalistprisvinnaren
Negra Efendic på sidan 8–10. Se även vårt mingelreportage från Ann Westins jubileumsshow, på sidan 11,
som några lyckliga medlemmar vann biljetter till. Läs även den fina julkrönikan på sista sidan som är skriven
av en av Blomsterfondens medlemmar, Jane Zetterberg.

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef
på Blomsterfonden samt
chefredaktör för Alma.
-Tänk vad tiden går,
i år har jag firat 50 jämnt
och min äldsta dotter
har fyllt 20 år och flyttat
till Australien.
Fick häromdagen en fråga
från min 17-åriga dotter:
”Mamma saknar inte du
tiden när vi barn var små?”
Det gör jag, men när jag
tänker efter så stämmer
uttrycket ”allt har sin tid”
väldigt väl även på mig.
Nu längtar jag i stället
till att bli senior och bara
ta dagen som den kommer.

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

Kontakten

Skriv till oss!

Vill du träffa någon för sällskap, dela din
vardag med eller bara få någon att prata
med? Sätt in en annons under kontakten.

Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i Alma, att du debatterar och skriver till oss. Många
har tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste handla om Blomsterfonden, om vår verksamhet, stadgar och andra interna angelägenheter, men så är det inte.

För att skicka en annons skriver du till
Blomsterfonden, Alma, Box 110 91, 100 61
Stockholm eller skickar e-post till alma@
blomsterfonden.se.

Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan vara allt från
samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som är viktigt för dig

Om du vill svara på en kontaktannons,
märker du brevet med avsändarnamnet,
ex. ”Totte” .

Skicka dina texter per e-post till alma@blomsterfonden.se eller med vanligt brev till
Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Skicka sedan till Blomsterfonden ”Kontakten”,
Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Vi vidarebefordrar då brevet till den det
berör.

och ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !

Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellansteg så vi förbehåller oss rätten
att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.
Håll en trevlig ton. Inga texter som innehåller personliga påhopp, diskussioner som rör
enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak
gäller för inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.

Var noga med märkningen, vi vill inte gärna
öppna ditt brev.
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Blomsterfonden vann kvalitetspris i Danderyd
Blomsterfonden blev en av vinnarna när Danderyds kommun delade ut
sina kvalitetspriser för värdefulla insatser inom äldrevård och omsorg.
Det var träningskonceptet ÄldrePower som föranledde nomineringen
till detta fina pris. Utvecklingsprojektet har på fem år gått från planering
och förberedande studier till att vara fullt implementerat på föreningens
samtliga anläggningar med mycket goda resultat för de äldre.
På bilden poserar ett glatt gäng medarbetare från Blomsterfonden
tillsammans med äldreboende Britt Aureskog samt Carina Erlandsson,
socialnämndens ordförande i Danderyds kommun.

Vi startar nu den första
ÄldreKunskapsavdelningen på Svalnäs
demensgruppboende
Detta ingår som ett led i den lärande organisation som
Blomsterfonden formar för framtiden.
Detta finslipar ett arbetssätt som säkerställer att
verksamhets- och rekryteringskvaliteten utvecklas i rätt
riktning i takt med förändrade krav och tekniklösningar.
Med hjälp av handledning av de mest erfarna och
kunniga får varje nyanställd en säker plattform att stå
och utvecklas på. Allt enligt våra etiska riktlinjer och den
värdegrund som byggt föreningen genom årtionden.
Regelbunden utbildning på alla nivåer ser till att vi alltid
håller oss uppdaterade och går i täten för utvecklingen
inom äldreomsorgen.
Frågor om den lärande organisationen besvaras av
Christel Haglund, vård- och omsorgschef.
Mejla till christel.haglund@blomsterfonden.se
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Från vänster i bild Carina Erlandsson,
socialnämndens ordförande,
Britt Aureskog, 100 år, boende i
Blomsterfondens äldreboende
och Christel Haglund vård- och
omsorgschef.

Olle, 98 år, nätar basketkorgen
på äldreboendet

En mycket viktig mötesplats i
Blomsterfonden
ÄldreCafé, föreningens mötesplats för att
diskutera etik- och bemötandefrågor i
äldrelivet gästades senaste gång av vår nya
ordförande Ewa Samuelsson. Hon berättade
om Svenskt Demenscentrum och sina
erfarenheter från att jobba med äldrelivsfrågor
i olika sammanhang.
AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande gav praktiska tips om hur man bemöter
personer som bär på en demenssjukdom.

Olle kör ett basketpass med
Blomsterfondens Emil Svensson

Olle intervjuas av Lennart Hyland om
skridskosegling
Almaredaktionen besökte sportentusiasten Per Olof (Olle) Persson 98 år, boende på Svalnäs äldreboende en torsdag eftermiddag i november. Olle har hela sitt liv bott i Djursholm och, från 1945 fram till
sin pensionering, arbetat som gymnastikdirektör och idrottslärare vid Djursholms samskola.
Olle spelade, bland annat, den första organiserade basketmatchen i Sverige ,1954 med Alvik. Under
åren som gymnastikdirektör införde Olle många olika sporter under sina lektioner, där ibland basket.
Skollaget i basket var det bästa i distriktet under några år, där även Olles son Per spelade med.

Från Torsten Wettelius, boende i
Blomsterfonden fick vi denna tänkvärda
text att läsa upp i vårt ÄldreCafé. Nu återger
vi den även i Alma.
Be mig inte komma ihåg
Försök inte få mig att förstå
Låt mig få vila
Låt mig veta att du är hos mig
Krama mig och håll min hand

Almaredaktionen passade på att fråga Olle vilka sporter han anser vara lämpade att utöva när man blir
äldre.

Jag är sorgsen, sjuk och förlorad

– Bra aktiviteter på äldre dagar är många bollsporter, som boule och golf, men också långfärdsskidor.

Är att jag behöver dig

Dessa aktiviteter håller en i form långt uppe i åldern, berättar Olle.
Kortfakta om Olle:
• Var gift med Ann Margret som blev svensk mästare
i gymnastik 1946 och 1947
• Har två barn, sex barnbarn och 11 barnbarnsbarn
• Var med och spelade den första organiserade 		
basketmatchen med Alvik 1945–1946
• Införde sporten Boboll* till Sverige
• Har blivit intervjuad av Lennart Hylland inom 		
skridskosegling
• Spelat tennis med Sven Jerring och dubbel med V-Gurra.

Det enda jag vet,

Förlora inte tålamodet med mig
Boboll*

Spelas i huvudsak i Finland. Sporten
kallas ibland Finlands nationalsport
och är en finländsk variant av
baseboll.
		
Till skillnad från svensk brännboll,
som också är en variant av baseboll,
så har man i Finland ett seriespel
och en liga för boboll.
		
Christel Jansson, Chefredaktör

Svär inte, skrik inte, gråt inte
Jag kan inget göra åt det som händer med mig
Även om jag försöker vara annorlunda
Lyckas jag inte med det
Kom ihåg att jag behöver dig
Att det bästa hos mig nu har försvunnit
Lämna mig inte, var kvar vid min sida
Älska mig, till slutet av mitt liv

christel.jansson@blomsterfonden.se
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Negra Efendic:

Vi behöver stanna
När Negra Efendic kom till Sverige var hon 12 år. Hon
kom från ett krigshärjat Bosnien där samhället var i
kaos, till ett land som inte varit i krig på 200 år. Det hon
visste om Sverige innan ankomsten var att det var ett
bra och modernt land, en humanitär stormakt som tog
emot människor som var tvungna att fly från sina hem.
Idag är Negra Efendic en hyllad och prisbelönt journalist och författare och vi fick höra hennes historia
i somras när hon var en av många intressanta
sommarpratare i P1. Förra året vann hon Stora
journalistpriset i kategorin Årets berättare för boken
”Jag var precis som du”, och hon arbetar idag som
journalist på Svenska Dagbladet.
Hur ser livet ut för äldre i Bosnien idag och hur skiljer det
sig från i Sverige?
- Bosnien är ju ett land med väldigt mycket problem
fortfarande. Det är så otroligt mycket som inte fungerar.
Korruptionen är utbredd och arbetslösheten är jättestor.
De människor som kan lämnar landet. Det är klart att
det finns en hopplöshet, men samtidigt så finns inget
alternativ för dem som är kvar än att kämpa och överleva
ändå.
Och det är ju så med människan, vi är otroligt påhittiga
när vi måste vara det för att överleva. Först var det krig
och då gällde det att överleva det, men sen blev det fred
och de skjuter inte längre på gatorna, men samhället
fungerar inte överhuvudtaget. Men man måste bara
kämpa vidare.

Idag har jag väldigt svårt att förstå hur äldre i mitt forna
hemland kan klara sig på sina låga pensioner, de räcker
i princip inte till någonting. Och när man behöver
sjukvård i Bosnien är det som en helt annan värld.
När mina äldre släktingar i Bosnien behöver uppsöka
läkare så är det ett jätteprojekt. Många klagar på att
korruptionen finns även inom sjukvården och att man
måste muta vårdpersonalen för att få vård. Man får hitta
lösningar och kämpa vidare.
Men om Sverige hade upplevt samma umbäranden
som människorna i Bosnien är jag helt övertygad om
att svenskarna hade kämpat på precis samma sätt. Man
agerar ju hela tiden efter de förutsättningar man har och
kämpaglöden finns hos alla människor. Här i Sverige har
vi bara inte behövt plocka fram den på länge.
Hur ser du på att vi i Sverige ofta klagar på vården och på
skolan?
Jag tror att det ligger i den mänskliga naturen också att
vi ibland klagar och gnäller över vår situation, oavsett
var vi bor och hur vi har det. Det är så i Sverige och det
är så i Bosnien. Det kan ju alltid bli bättre, liksom. Men
vi skulle behöva bli bättre på att stanna upp ibland och
tänka på det vi faktiskt har. På det som är viktigt.
I ditt sommarprogram pratade du om hur familjen kommer
på överlägsen första plats bland det som är viktigt där du
kommer ifrån. Hur upplever du att det är i Sverige?
- Ja, för oss är familjen nummer ett, alltid. Man ska ta
hand om varandra, det är både en plikt och en skyldighet

TEXT: Charlotte Wallenholm FOTO: Magnus Bergström
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Jag har väldigt svårt att förstå hur
äldre i mitt forna hemland kan klara
sig på sina låga pensioner, de räcker
i princip inte till någonting

LÄS MER OM NEGRA PÅ NÄSTA UPPSLAG ...
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Negra Efendic:
Genom att träffas
och prata så får
man så mycket
mer förståelse
för varandra

och det är så självklart. Det är det inte
riktigt här på samma sätt, upplever jag.
Jag arbetade ett tag på ett äldreboende
i Sverige när jag var yngre och det var
väldigt konstigt för mig att se att vissa av
de äldre nästan aldrig fick besök av sina
anhöriga.
De hade ett bra boende, fick god mat
och där fanns personal som tog hand
om dem, men de hade inte någon familj
som kom och hälsade på. Det allra
viktigaste saknades, det reagerade jag på.
Det finns så klart för- och nackdelar
med både hur det är i Sverige och i
Bosnien, där det ses som en självklar
plikt att ta hand om sina äldre anhöriga
själv. Det är ju inte alltid så lätt det
heller.
Du tog ju upp en del om fördomar och
främlingsfientlighet i ditt sommarprat
också. Vad skulle behövas där, ur ett
äldreperspektiv, tror du?
Jag har funderat en del på det här med
integration som det pratas så mycket
om nu. Att vi behöver bli bättre på
integration för att få in alla nyanlända
bättre i det svenska samhället.
Där skulle man även behöva bli bättre
när det gäller de äldre. Nu börjar ju en
hel del äldre med ursprung från andra
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länder att flytta in på äldreboenden, och
då behöver vi bli bättre på att ta hand
om det på ett bra sätt.
Man kanske kan få till utbyten mellan
pensionärer, som ju har all tid i världen.
Där finns så mycket nyfikenhet och
så mycket historier, kunskap och
erfarenheter att dela med sig av.

När man är ute och reser är det så
naturligt för oss att vara nyfikna och
öppna för nya intryck och kunskap
om nya kulturer och människor, men
många gånger kan man idag lära sig
lika mycket här hemma, genom att
få kontakt med andra kulturer här, i
Sverige.

Själv lärde jag mig massor när jag
jobbade på äldreboende. Jag hade ju
inte mina rötter här så jag visste inte
hur det var i Sverige förr i världen. Jag
hade bara läst om det i böcker, men
det var så otroligt fascinerande och
lärorikt för mig att prata med de äldre.
Att få deras berättelser och minnen. Jag
kunde fråga om ett foto på väggen och
få en fantastisk berättelse från den tiden
med mig därifrån. Det är så bra för
någon som är ung, oavsett varifrån man
kommer, att få ta del av berättelser från
förr. Där finns mycket att lära.

Så varför inte ha olika typer utav
utbyten? Det finns ju folk som t.ex.
gärna skulle vilja träna på sin svenska,
men helt enkelt inte har någon att
prata med! Det skulle man väl kunna
fixa? Någon typ av språkcafé för äldre.
Det skulle ju vara jättespännande!

Jag hade så mycket konstiga frågor:
”Hur fungerade kollektivtrafiken när du
var ung?”, ”Hur var det på ditt jobb?”,
”Hur var det att vara kvinna?”

att vi ville fördjupa oss mer och när vi

Jag tror verkligen att man behöver
mer integration på seniorboenden
och äldreboenden, på mötesplatser för
äldre. Våra äldre har nog mycket mer
gemensamt än de kanske tror.

Lyssna gärna på Negras sommarprat här:

Bakgrund:
Blomsterfondens medlemsresa i oktober
gick till Kroatien och där gjorde vi också
en heldagsutflykt till Bosnien Hercegovina
och besökte bland annat staden Mostar.
Intresset var så stort från våra resenärer
fick möjlighet att prata med Bosnienfödda Negra Efendic om detta så tog
Almaredaktionen chansen.
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/910618?programid=2071
Läs även resereportaget från
medlemsresan på sidan 20–23.
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Glada vinnare på skrattfest
Bil jet
annw

STOCKHOLM RIVAL 4 NOVEMBER
KL 16 OCH KL 19:30

ter:

estin

.se

FOTO: KARIN TÖRNBLOM

När Ann Westin firade sitt 20-årsjubileum som ståuppkomiker med en föreställning på Rival den 4:e november var Blomsterfonden med
i publiken. En samling glada medlemmar hade vunnit biljetter genom en utlottning i senaste numret av Alma.
Biljetter köps på www.annwestin.se eller ring Eventim kundservice på +46 0771 130 150
Vi fångade några av dem i premiärvimlet för att prata lite om hur de reagerat på vinsten och vilka förväntningar de hade på
föreställningen.
ARTWORK: LG BLOM

Yvonne Eriksson
Yvonne Eriksson jobbar som
sjuksköterska i hemsjukvården på
Södermalm och är ofta på besök hos
Blomsterfonden på Ringvägen. Hon är
även medlem sedan ett par år tillbaka.
- Jag blev jätteglad över fribiljetten! En
stor överraskning, säger hon glatt.
Och Blomsterfonden verkar vara en bra förening. Det har jag
slagits av vid mina hembesök hos de boende på Ringvägen. De
verkar ha det så bra, även långt upp i åldrarna.

Kristina Myhrman
Kristina Myhrman har inte sett Ann Westin live
tidigare.
- Det ska bli jättekul och jag gillar henne för att
hon är mer som en vanlig människa som har
haft ett vanligt jobb tidigare. Jag har sett lite
klipp på Youtube och det här ska bli väldigt kul,
säger Kristina.

Rosemarie Lindbäck och Marianne Norén
- Det är ju inte varje dag man får gå på premiär så här,
säger Rosemarie Lindbäck som tagit med sig väninnan
Marianne Norén.
- Det känns kul, men vi känner oss inte som Alice
Timander direkt, skrattar de båda.

Kurt & Vivianne Werner
- Vi trodde först inte riktigt det var sant när vi fick ett
meddelande om att vi hade vunnit biljetter, säger Kurt
Werner och fortsätter:
- Men det visade sig stämma och allt var så
välorganiserat! Det ska verkligen bli jättekul!
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msinformation • Medlemsinformation • Medlemsin
Hit ringer eller mejlar du
angående frågor som rör våra
olika seniorboenden och
uthyrning av lägenheter:

Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden, ditt medlemskap och förmåner:

Medlemstidningen Alma samt
vårt nyhetsbrev förmedlar
nyheter och information om
föreningens verksamhet
En tidning
för och
om om
människorna
i Blomsterfonden
#3 •#1S eptember
2017
En tidning
för och
människorna
i Blomsterfonden
• M ars 2017

08-555 94 751 08-555 94 527 ALMA
Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

emelie.nyback@blomsterfonden.se

Vad är Blomsterfonden?

Vill du beställa en minneseller grattishyllning?
Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
Där kan du se vilka varianter som finns, vilka
motiv som pryder korten och vad det kostar.
VÄLKOMMEN!

Hit ringer eller mejlar du när du
vill stödja Blomsterfonden med
en gåva eller bidra på något annat
sätt till vår verksamhet.

08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

TEMA: Relationer och samlevnad Läs om boendeformer och människor på
Blomsterfonden, vårt nya medlemsforum och vår nya styrelseorförande, glädjen
på ÄldreKollot och mycket annat i detta nummer av din medlemstidning!

Blomsterfonden

Medlemstidningen Alma kommer
i din brevlåda fyra gånger om
året. Som medlem får du ta del
av de medlemserbjudanden som
föreningen erbjuder. Vi skickar
också ut nyhetsbrev via e-post med
jämna mellanrum.

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt
äldre i Storstockholm. Vi har idag 47 413 medlemmar runt om i Sverige
inklusive ett par hundra utomlands.

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras
med hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (BG 902-5305),
Swish:9025305.

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter

Nu kan du swisha din gåva direkt till
Blomsterfondens 90-konto: 9025305

Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:
Tänk på att anmäla din nya e-postadress till oss om du byter adress. Vi skickar mycket information till våra medlemmar via e-post rörande
vad som är på gång i föreningen samt olika medlemserbjudande som bokö, seminarier, nyhetsbrev mm.
Anmäl ändrad e-postadress till medlem@blomsterfonden.se eller 08-555 94 751.

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!
12   Blomsterfonden
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Skicka efter info och prislista
Mejla till magnus@kaptenmiki.se eller ring 070-516 92 94
så får du veta mer om vad du och ditt företag vinner på att
annonsera i den här tidningen.
Välkommen!

nformatiom • Medlemsinformation • Medlemsinfor
Snart är det dags att betala medlemsavgiften för 2018
Under januari månad 2018 kommer vår årliga medlemsavi ramla
ned i era brevlådor.
Avgiften är 300 kr för enskilt medlemskap och 450 kr för
familjemedlemskap.
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Även för 2018 har du möjlighet att ”Runda uppåt” på din
medlemsavgift till vår sociala verksamhet med en gåva. Dessa
gåvor möjliggör att vi kan fortsätta att erbjuda extra stöd och
trygghet på våra seniorboenden.
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Medlemsavgift via autogiro:
Du vet väl om att du också kan betala medlemsavgiften genom autogiro. Ansökan
om autogiro hittar du enkelt på vår hemsida under ”Om Blomsterfonden” och
medlemskapsfliken.
Om du vill ansluta dig till autogiro för din nästkommande medlemsavgift 2018,
vänligen skicka in din autogiroansökan senast den 20 januari 2018 per e-post:
(inskannad) till medlem@blomsterfonden.se eller per post till: Blomsterfonden,
Medlemsservice, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Fler än du någonsin anar behöver din hjälp. Du vet väl om
att du kan swisha ditt stöd till Blomsterfonden.
Passa på och stöd och Blomsterfondens arbete för äldre! Ge en gåva genom att
swisha valfri summa till vårt 90-kontonummer: 9025305. Just nu går våra Swishgåvor
till vår pg-kampanj ”Alla behöver någon”. Läs mer om vår kampanj på sidan 15.

Blomsterfondens vård och omsorg står sig bra i öppen
jämförelse 2017
Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela
landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten
inom äldreomsorgen. Blomsterfondens resultat är bättre än
medel i riket, Stockholms län och Stockholms stad när det gäller
den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom
äldreboende.

Bra bemötande och förtroende för personalen
I hemtjänsten är det sammantagna betyget fortsatt högt. 93 %
har svarat att de är nöjda med helheten. Bäst resultat visar områden som personalens bemötande och förtroendet för personalen. Andra områden som visar goda resultat är att personalen
utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, tar hänsyn till omsorgstagarens åsikter och önskemål och har tillräckligt med tid för
arbetet.

Trygg på äldreboendet
Även inom äldreboende är betyget högt. 86 % svarar att de är
nöjda med sitt äldreboende. Liksom inom hemtjänsten är det
personalens bemötande som får bäst betyg.
Mycket positiva omdömen får även områden som att omsorgstagarna känner sig trygga på sitt äldreboende, att de känner
förtroende för personalen och det är lätt att få kontakt med
personalen. 98 % har också svarat att de fick plats på det
äldreboende de ville bo på.
- Vi är stolta över att Blomsterfonden återigen får ett gott betyg av
omsorgstagarna. Resultatet bekräftar våra medarbetares stora
engagemang och visar att vi erbjuder en god omsorg. Vi vill förstås
bli ännu bättre och fortsätter arbeta vidare med de områden som
behöver utvecklas, säger Christel Haglund, vård- och omsorgschef.

Blomsterfonden
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UTNYTTJA

DINA
MEDLEMSFÖRMÅNER
Seniorresor

Reseskaparna specialiserar sig på innehållsrika resor för seniorer. Både längre vistelser
och kortare upplevelseresor. Reseskaparna
har lång erfarenhet av det som krävs för en
trygg, bekväm och inte minst spännande
reseupplevelse.

Juridisk hjälp

Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik
kring ett dödsbo och andra frågeställningar
inom familjerätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och
skatterätt. Det är aldrig fel att planera.

Innehållsrika resor

Vi är resespecialister framförallt med de forna
öststaterna som arbetsfält, men arrangerar
gruppresor även till andra delar av världen.
Ring oss om vilka resmål som är aktuella för
Blomsterfondens medlemmar och vilka andra
rabatter du kan få del av.

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

Ring 08-441 71 90 för information om
aktuella resmål. Gå också in på www.cetravel.se

Gör gott!

Exklusiva förmåner

När en person skänker pengar till välgörenhet
med mobilen har det hittills försvunnit upp
till 10 procent i avgifter innan gåvan kommit
in på organisationens mottagarkonto.
Genom Allainsamlingar.se är mobilgåvor helt
avgiftsfria och varenda krona går direkt in
på välgörenhetsorganisationernas insamlingskonto. Inga mellanhänder. Inga transaktionsavgifter. Inga avgifter.

Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar och
får då ta del av samtliga exklusiva förmåner
som presenteras varje vecka. Erbjudanden,
specialrabatter och annat som gör att du kan
spara stora pengar på dina inköp.

ALLAINSAMLINGAR.SE
Ring o8-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

Gå in på www.allainsamlingar.se
och läs mer om hur du ska göra

Gå in på www.seniordeal.se
och läs mer om hur du ska göra

Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta.
På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, information eller annat,
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!
Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med vår kommunikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

Årets Senormässa större än någonsin
Den 24-26 oktober var det dags för den årliga
seniormässan i Älvsjö. Många besökare kom
till vår monter och samtalade med oss om
vikten av att planera för ett gott seniorliv.
Många ville veta hur man bäst planerar och
vilka rättigheter man har att få ett värdigt
seniorliv. Blomsterfonden hade också en
tävling tillsammans med vår researrangör
”Reseskaparna” med möjlighet för besökarna
att vinna en resa till Krakow.
På årets seniormässa var det allt ifrån tips från
polisen till disco med DJ Gloria samt många
trevliga varierande montrar med matnyttigt
för alla seniorer.
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Föreningens nya ordförande
Ewa Samuelsson i samtal
med vd Ulf Thörnevik i Blomsterfondens monter.

ALLA BEHÖVER NÅGON
Just nu pågår denna kampanj som arbetar för att
motverka ensamhet bland äldre.

Vill du vara med och bidra till att motverka ensamhet bland äldre?
Läs mer om vår pågående kampanj “Alla behöver någon” på vår hemsida
www.blomsterfonden.se eller Swisha valfri gåva till oss på 9025305
och märk med ”Någon” i ditt meddelande.
Det går också bra att sätta in din gåva på vårt PG 90 25 30-5 märk talongen
med ”Någon”.

Stort tack för ditt stöd!

www.blomster fonden.se

Hjälp dig själv genom att hjälpa andra. Bli medlem
nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:
Namn:									

Personnummer:

Medsökande:								

Personnummer:

Adress:									

Postadress:

Telefon:								

E-post:

Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till:
Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
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Den sobert vita
dukningen slog
den traditionellt
färgglada på
mållinjen och
kommer att
finnas på samtliga
Blomsterfondens
julbord den 24
december.

Läcker försmak på julen från
vackert dukade festbord
Som en del i arbetet med att säkerställa måltidsupplevelsen fullt
ut för de boende bjöd Blomsterfondens vård- och omsorgschef,
Christel Haglund, in till julbord på Svalnäs i början av november.
I tidigaste laget kan man kanske tycka men inte om man tänker som
Christel.
– Detta är endast en generalrepetition inför julfirandet. Vi har helt
enkelt bjudit in en större grupp boende för att de ska vara testpanel
och bestämma vad vi ska äta i jul och hur dukningen i våra matsalar
ska se ut. Vi har olika alternativ att välja mellan och rösta på. Flest
röster bestämmer hur inramningen ser ut på julaftonen. Också vilka
korvar, köttbullar och annat som vi ska servera.
Det är viktigt att vi involverar de boende i detta. Just maten och
upplevelsen kring måltiderna är något som engagerar oss alla.
Samma meny serveras på samtliga våra anläggningar och överlag får
vi goda betyg med Svalnäs som ett negativt undantag. Därför är det
naturligt att boende från den här anläggningen blir vår första jury.
Vi kommer att fortsätta med detta inför andra storhelger som påsk,
midsommar och så vidare. Och vi vill att alla ska bli nöjda.
Det var en gedigen trerättersmiddag som dukades fram på två
storbord med olika tema‚ ett i sobert vitt och ett i traditionella
julfärger och granriskransar.
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Johan Östlund från Almas Kök/Svea presenterade de olika maträtterna och alternativen. Allt enligt gamla svenska traditioner.
Till alla läckerheter adderades även några goda finska kålrots- och
morotslådor.
Christel Haglund höll ett litet välkomsttal och förklarade röstningsförfarandet för de inbjudna gästerna som med stor glädje tog sig an
provsmakningsuppdraget.
Det blev två timmar med god mat och feststämning. Det klingades
i glasen och skålades och Almas reporter hörde till och med ett och
annat: – Ja men god jul på dig då!
Det känns som om detta kommer att bli, om möjligt, ännu bättre
i jul nu när de vinnande korvarna, och köttbullarna är utsedda,
liksom skinkan, syltan, sillen och allt därtill.
Vi kan också avslöja att borden kommer att var dukade i vitt på
julaftonen.
En mätt och belåten representant för gästerna, Birgitta Strand,
tackade för den trevligt överraskande feststunden innan sällskapet
bröt upp för att så sakteligen var och en gå hem till sig.

Johan Östlund från Almas Kök/
Svea presenterar de varma
maträtterna för gästerna.
samma sak gjorde han med det
kallskurna. Det gällde att hålla
koll på de olika alternativen för
att kunna rösta på sin favoriter.
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Erik Åkesson
– Jag tycker att detta var en
överraskande och väldigt rolig
inbjudan att få. Att en förväntat
vanlig lunch förvandlas till något

ALMAS KÖK OCH SVEA
presenterar
JULAFTONENS MENY 2017

helt annat med guldkant på.
Den festliga inramningen gör att
man lämnar vardagen en stund
tillsammans med trevliga människor
kring bordet.

KALLT
JULSKINKA
VÅR EGEN SENAP
SENAPSILL, INLAGD SILL och
SKÄRGÅRDSSILL

Kerstin Berglund
– Jag har klätt mig i mina julaftons-

RÖDBETSSALLAD

kläder för att riktigt få in rätt stäm-

ÄGGHALVA MED RÄKOR

ning. Det här var både trevligt och

PRESSYLTA

gott. Kul med lite ovanliga inslag på
bordet också; som de finska lådorna
gjorda på kålrot och morot.
Jag trivs på Svalnäs. Först bodde
jag många år i seniorlägenhet
och nu i alldeles nyrenoverat på
äldreboendet. Där får jag hjälp

LÄCKÖKORV

VARMT
KÖTTBULLAR, PRINSKORV, JANSSONS
FRESTELSE, RÖDKÅL

dygnet runt om jag skulle behöva.

KOKT POTATIS

– Jag tycker att vi överlag får väldigt

OSTBRICKA

Gunnar Du Rietz
bra mat på Svalnäs, men på det här
julbordet fanns det några saker som
var enastående goda. Pressyltan till
exempel var en riktig läckerhet.
Jag flyttade till Svalnäs i augusti och
hittills har jag bara positivt att säga,
alla är vänliga och sociala och vi har
fina hem att bo i.

EFTERRÄTT
SAFFRANSKLADDKAKA SERVERAS
MED RÅRÖRDA LINGON

KAFFE

VÄLKOMMEN!

Vi har julaktiviteter överallt på Blomsterfondens äldre- och seniorboenden under hela december!
Under december månad händer det mycket på våra äldre- och seniorboenden. Vad sägs som pepparkaksbakning, julpyssel och musikunderhållning? Nobelfester avlöser varandra varvat med luciafirande, julmusik, julbingo och bakning.
Adventsfirandet, på våra äldreboenden, startar med glögg och dans. Några dagar senare har vi det Nobellfestligt med både bubbel och
middag.
Sedan får samtliga äldreboenden besök från kyrkan för julandakt. Den 13 december blir det sedvanliga luciatåg. Personalen inleder lussandet
och följs sedan upp av elever från olika skolor som besöker oss med sina luciatåg. Några dagar innan jul håller sångaren och saxofonisten
Daniel Yngwe konsert i samlingssalen, Liseberg. Och till nyår blir det bal med skumpa och snittar.
Men det blir mycket mer än så. Vi har bland annat bestämt att ”Finlands fest är vår” och dekorerar därför våra anläggningar i blåvitt den
6 december och firar broderlandets hundraårsjubileum. Vi planerar också en julkonsert i Katarina kyrka. Håll utkik på anslagstavlor och i våra
nyhetsbrev så du inte missar något.
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Resumé från Blomsterfondens senaste medlemsresor

Nutid och dåtid i Dalmatien
Blomsterfonden har under senare år inlett
samarbeten med flera researrangörer för
att kunna erbjuda medlemmar att resa tillsammans och få möjlighet att träffa andra
likasinnade, nyfikna seniorer. Om du är
ressugen men inte har någon att resa med
så kan du alltid resa med Blomsterfonden.
Här finns det alltid en representant med från
Blomsterfonden som stöd, sällskap och en
extra trygghet, om man skulle behöva det.
Årets medlemsresa, som gick i två omgångar till Dalmatien i Kroatien, var en
fascinerande upplevelse på flera olika plan.
Historiens vingslag hördes varenda dag
under en vecka full av spännande utflykter,
njutbara måltider och vinprovningar, regn,
blåst, sol och sena höstbad i Adriatiska
havet.
Det har varit romerska, illyriska, venetianska, turkiska vingslag och vingslag från
Österrike-Ungern. Historieberättandet har
varvats med mer kroppsliga upplevelser som
när vi har fått plocka solmogna mandariner
i Neretvadeltat, varit på vinprovningar och
smakat på olika sorters kallpressad olivolja
hos Franka i byn intill och inte minst när vi
provat nyplockade ostron vid strandkanten
på halvön Peljesac.
Men kanske mest levande och påtagligt
är det vi har fått lära oss om de senaste
20   Blomsterfonden

åren, från första halvan av 1990-talet när
inbördeskriget i Jugoslavien satte sina djupa
spår på så många områden. Hur denna
del av Europa fått ställa om från ett slags
socialistisk diktatur till självständighet och
marknadsekonomi med allt vad det innebär
i anpassningar och ett helt nytt sätt att leva.
Inget av detta hade varit möjligt för oss
att ta in och förstå under bara en vecka
om det inte hade varit för våra ledsagare
och kunniga guider, Zlatko Papac och
Stipe Milic. De har delat med sig av sina
outsinliga kunskaper om sina hemländer
under våra utflykter runt om i regionen,
men vi har också fått ta del av deras vänners
gästfrihet, generositet och en fin gemenskap.
Vi har haft förmånen att bo och bli omhändertagna av den rara och hjälpsamma personalen på Stipes hotell Marco Polo, perfekt
placerat vid strandkanten i Gradac, med
vällagad kroatisk mat och en härligt familjär
atmosfär.
Vi har upplevt den speciella stämningen
i gamla stan i Dubrovnik med sin imponerande ringmur och vi har fått njuta av
Klapa, en traditionell form av a cappellasång, två gånger samma dag! Först på det
urgamla torget i Trogir och senare samma
dag i den romerska kejsaren Diocletianus
palats i Split.

Mycket speciell var också vår andra heldagsutflykt som gick till Bosnien Hercegovina
och Mostar. En resa in i ett land som på ett
mycket brutalt sätt påverkats av kriget på
1990-talet.
Här blev en stor del av infrastruktur, industri och folkets levebröd förstörda under
kriget, inte minst staden Mostar.
Vi fick känna på hur den berömda, numera
återuppbyggda bron Stari Most kändes att
gå på, i både varmt solsken och kraftig blåst
(den andra resan!)
På kvällen fick vi njuta av en traditionell
måltid ute på landsbygden, på en restaurang
som enbart serverade mat producerad och
odlad av bönderna runt omkring i närområdet. De hade utvecklat ett fruktbart samarbete under den tiden när ingenting fanns
att köpa i affärer och en stor del av samhällets funktioner inte fungerade alls. Nu samlades dessa matproducerande bönder på
restaurangen, åt gott och bjöd dessutom
oss seniorer från Sverige på traditionella
skördesånger, a cappella såklart. En upplevelse som vi sent ska glömma.
Under två intensiva och upplevelserika
veckor har vi även hunnit med att vandra i
bergen, plocka lagerblad, salvia och mandel,
provsmaka oliver direkt från träden, (som

vi genast spottat ut igen för de smakade
inte som vi tänkt oss) och tagit dopp i
det kristallklara vattnet nedanför vårt
hemtrevliga hotell.
Men det som vi tar med oss hem är också
en djupare förståelse för hur människorna i
Kroatien och Bosnien Hercegovina har levt
här under årens lopp, under mängder av
olika styren, men senast före självständigheten i Titos Jugoslavien. Vi förstår mer
om hur lång tid det tar att ställa om från
diktatur till demokrati, och vilka faror som
lurar i nationalismen. Vi har fått lyssna till
vår guide Zlatkos berättelse om levnadsvillkor, hur mycket hans mamma har i
pension och hur man klarar sig genom att
byta varor och hjälpas åt. På frågan om hur
det egentligen kommer sig att folk klarar sig
med så låg pension hade Zlatko ett enkelt
svar: - Vi tar hand om varandra, så är det
bara.
Dessa kloka ord tar vi med oss hem från
vackra Dalmatien. Vi får aldrig glömma att
ta hand om varandra.
Charlotte Wallenholm

PS. Läs gärna intervjun med Bosnienfödda journalisten och författaren
Negra Efendic om tankeväckande skillnader mellan Sverige och Balkan,
här i tidningen på sidan 8–10.

Läs mera om resorna på nästa uppslag ...
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The Noble Art Of Vinprovning kräver både känsla och koncentration

Mandariner, ostron och oliver varvades med vinprovning, båtutflykter och klapasång
Blomsterfondens representant
på den första resan var Almas
chefredaktör Christel Jansson.

Den andra resan leddes av
Charlotte Wallenholm. Här
tillsammans med den svensktalande guiden Zlatko Papac.
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Att resa med Blomsterfonden handlar mycket om att träffa nya trevliga människor
En av resenärerna som var med Blomsterfonden i Dalmatien (2:a resan)
är Eva Lindemyr. Eva flyttade in i en av Blomsterfondens nyproducerade
lägenheter i Liseberg den 1 februari i år och nu har hon bott i sin nya 2:a i
ca 8 månader.
Hur trivs du i din lägenhet, Eva?
- Åh, jag stormtrivs där! Jag var egentligen lite tveksam till att åka iväg på
resa, men jag kände att hösten närmade sig och blommorna på balkongen
började vissna, så det passade bra att komma iväg. Men efter en vecka
längtar jag hem igen. Jag vill gärna vara hemma så mycket som möjligt i
min nya lägenhet.
Hur har resan varit, har det hänt något speciellt?
- Jag har träffat många speciella människor, men lite extra speciellt var ju
att jag träffade Marguerite. Vi hamnade bredvid varandra på planet ner
och började prata direkt. Det visade sig att hon kommer att flytta in i en
exakt likadan lägenhet som jag, på andra våningen i huset intill mitt! Hon
har faktiskt lite mer sol på sin balkong så jag kanske kommer och hälsar på
henne en del, om hon vill det förstås, säger Eva med glimten i ögat.
-Vi har hängt hela veckan och har verkligen haft toppenkul, avslutar Eva
och Marguerite instämmer.

Vi på Almaredaktionen kan bara konstatera att detta är en av de gyllene
poängerna med att vara med på våra sociala aktiviteter, resor eller andra
sammankomster – att träffa nya människor, bredda sitt kontaktnät och få
nya vänner. Och kanske, om man har tur, kan man få både och – en ny vän
och dessutom granne hos Blomsterfonden!

NY SPÄNNANDE MEDLEMSRESA PÅ GÅNG - LÄS DETTA!

Följ med oss till underbara Lissabon den 18–22 mars 2018!
Portugals huvudstad har fortfarande en gammaldags atmosfär men de senaste
20 åren har mycket förändrats. Bland mysiga och trånga gränder och storslagna
torg har denna vitala, trendiga och vackra stad mycket att erbjuda.
Med Atlanten så nära är Lissabon ett himmelrike för den som tycker om fisk och
skaldjur. Här finns många mycket trevliga restauranger och caféer.
Vi bor på ett centralt beläget modernt hotell i hjärtat av Lissabon.
I hotellets restaurang serveras en härlig frukostbuffé och till lunch och middag
erbjuds läckra portugisiska samt internationella maträtter.

Kontakta oss på Central Europe Travel
tel 08-441 71 90 , mejl: info@cetravel.se
Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Resan inkluderar: Direktflyg från Arlanda tur och retur, 4 nätter på hotell
Czar Lisbon Hotel****, med frukostbuffé, transfer från flygplatsen till hotellet
t/r med svensktalande guide, lunch på en trevlig restaurang i samband med
ankomsten välkomstmiddag på hotellets restaurang, avskedsmiddag med
Fado-musik, stadsrundtur i Lissabon med buss och svensktalande guide ca 4
timmar.

Paketpris per person del i dubbelrum: 7 990:Enkelrumstillägg 1 895:Möjlighet finns att äta extra måltider på hotellets restaurang som inte är
inkluderade i programmet. Blomsterfondens representant hjälper till att
ordna plats.
Tilläggsprogram: Busstur med guide till den pittoreska staden Sintra
inkl. 2-rätters lunch med dryck 895: Minst 22 deltagare krävs för att resan ska genomföras.
Anmälning skall ske senast den 4 december. Anmälningsavgift 2 500:Blomsterfonden   23

Nytt medlemsforum – Hit kan du skicka frågor och tankar kring Blomsterfonden!

MÖTESPLATSEN

Skicka med e-post till alma@blomsterfonden.se, alternativt per brev till Almaredaktionen, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Läser om äldrekollo

Tack för din fråga Ulla

Vad är det? Vilka får komma med? Hur väljs de ut?

Äldrekollo är en tredagars utflykt med naturnära boende och
möjligheter till social gemenskap och samvaro utanför hemmet.

Är det personer med låg pension och utan nära anhöriga - eller?
Så låter det tycker jag när det kallas ”kollo”.
Försöker man hitta sådana genom värdinnor och hemtjänsten eller
tar man bara sådana som kan/orkar söka själva?
Det enda jag vet om det är att jag får ett inbetalningskort och en
bön om bidrag (+ de bilder jag ser i Alma nu). Hur finansieras det?
Vänligen
Ulla Genberg
Sthlm 23/9-17

Kontakten

Alla som bor i Blomsterfondens anläggningar har rätt att söka till
kollot. Vi lägger ingen urvalsvärdering vare sig i pensionens eller
släktens storlek. Ensamheten och orörligheten gör oftast samma
bedömning.
Vi får in anmälningar som svar på den information som går ut till
de boende. Våra värdinnor, hemtjänstpersonal och andra inom
organisationen rapporterar när de ser ett tydligt behov varvid vår
sociala sida kontaktar vederbörande. Vi har tillsvidare inte behövt
tacka nej till sökande annat än till personer som varit med tidigare.
Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.
Ordet ”Kollo” hör för oss ihop med natur, frisk luft, gemenskap
och glädje.
Allting finansieras med insamlade medel

Vill du bli min vän?
72-årig änka behöver nya vänner för trevlig middagar under
helgerna, biobesök och resor till varmare länder.
Försöka duger.
Sign.

Vänlig hälsningar
Christel Haglund
Vård- och omsorgschef

Tack till personalen på Lisebergs äldreboende

Ensam är inte stark

Vår far somnade in i veckan efter att ha bott på Blomsterfonden
Liseberg (avd 3) i tio år. Personalen har varit fantastisk under alla år;
en otrolig värme och engagemang för alla boende och anhöriga.
Ett stort tack till Blomsterfonden från Karin och Tore

Stöd de äldre.
Annonsera i ALMA!

Tack för boken,
”Livet är som en sten i skon” av Ann Westin. För mig var det extra
roligt då jag ej kunde söka till ”Showen” i och med att jag inte hör.
Tack för boken + en bra tidning.
Marga Margulies

Alma tackar för det gångna året och önskar

God Jul och ett Gott Nytt År
till alla boende, medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och annonsörer!
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Besök från stadshuset
Blomsterfonden får ofta besök från när och fjärran av olika
representanter och delegationer från politiska men även
forsknings- och näringslivskretsar som är intresserade av
hur vi bedriver vår verksamhet. På bilden ser vi en grupp
från Alliansen flankerad av föreningens vd, Ulf Thörnevik
och vård- och omsorgschefen Christel Haglund.

Höstens stora köpfest på Ringvägen
Den 28 oktober var det dags för Ringvägens årliga basar. Almaredaktionen passade på att hänga lite extra och träffa besökare på basarens café.
Här stötte redaktionen bland annat på Ulf Lind och Dagny Lundin, boende på Lisebergs seniorboende och Kerstin Zedigh. Cafébesökarna var
mycket nöjda med det hembakade kaffebrödet som erbjöds. Det smarriga fikabrödet som serverades under basaren var gjort av Ringvägens
boende som kan konsten efter många basarbak.

BASARMINGEL
Kerstin Zedigh, Ulf Lind och Dagny Lundin och längst till höger, soppansvarig för dagen, Sven-Inge Anderson boende i 105:an: – Jag tycker det är mycket
roligare att stå i köket och laga mat än att städa, säger han med glimten i ögat.

Palltestarna jobbar
vidare på Ringvägen
Myra Industriell Design fortsätter
sina användartester av pallar och
köksstegar med hjälp av seniorer
på Ringvägen. På sikt kommer de
färdigutvecklade produkterna att
finnas att köpa hos en stor svensk
aktör på marknaden.

Testgruppen tar
igen sig efter ett
väl genomfört
testpass.
Till synes helt
utpumpade.
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FRÅGA JURISTEN
Ida Danielsson från Beckman 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 Ida!
Jag har skrivit en fullmakt på en vän. Jag undrar om jag kan återkalla fullmakten? Och om jag kan återkalla den, hur gör jag?
Agneta H.
Hej Agneta
Du kan alltid återkalla din fullmakt, en fullmakt kan aldrig göras oåterkallelig. Om du inte har tidsbegränsat din fullmakt gäller den
tillsvidare. Det betyder att du behöver återkalla din fullmakt eller upprätta en ny om du inte vill att den ska gälla längre. Huvudregeln är
att återkallandet är giltigt så snart fullmaktstagaren fått ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. Du kan också begära att få
tillbaka fullmakten. Om du inte får tillbaka fullmakten finns möjlighet att förklara fullmakten ogiltig genom ansökan hos en tingsrätt.
Med vänliga hälsningar
Ida Danielsson - Jur.kand.
ida.danielsson@afbeckman.com

Dags igen för nya seminarier. Nu med information om framtidsfullmakter!
Under vintern följer vi upp våra populära testamentseminarier med nya
om framtidsfullmakter.
Lokal: Ringvägen 107, 1 tr. ned. Först till kvar gäller, anmäl via medlem@
blomsterfonden.se eller 08-555 94 571. Kod till ytterdörr mejlas ut några
dagar innan till de som är anmälda.
Datum för seminariet:
9 februari kl. 13.00–15.00

VÄLKOMMEN!

Blomsterfonden får många frågor från medlemmar om juridiska områden. Med anledning av detta har vi i detta nummer bett
vår samarbetspartner Beckman Juridiks jurist Ida Danielsson hjälpa oss att reda ut begreppen rörande olika fullmakter.

Vad är en fullmakt?
Ibland kan man behöva skriva en fullmakt för att få vardagen att
fungera. En fullmakt används när en person för en annan persons
räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta ett avtal med en
tredje person. Jag (Ida) ger exempelvis en fullmakt till min vän (Lisa)
att för min räkning köpa en bil.
Man kan behöva olika fullmakter beroende på vilken typ av hjälp man
behöver. Det finns olika fullmaktstyper som syftar till hjälp vid olika
tillfällen. Min tanke med denna artikel är att kort beskriva dessa olika
fullmakter så att man vet vilken fullmakt man ska använda sig av när
man behöver hjälp.
En fullmakt kan i princip avse vad som helst. Den kan vara begränsad
och endast avse en enda sak, exempelvis att köpa en bil, ta ut kontan-
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ter från banken, företräda vid en bostadsförsäljning eller skicka in en
deklaration till Skatteverket. Den kan också vara obegränsad, en sådan
fullmakt kallas generalfullmakt. En generalfullmakt använder man när
man vill ge sin fullmaktstagare en obegränsad rättshandlingsförmåga.
Man brukar säga att den som har en generalfullmakt får göra allt det
som den som ställt ut fullmakten har rätt att göra.
Oftast är en vanlig fullmakt skriftlig men den kan också vara muntlig.
Det kan dock uppstå problem avseende tolkning och uppfattning av
uppdraget om fullmakten är muntlig. Därför är det alltid bäst att upprätta en fullmakt skriftligt. Skulle den som är fullmaktstagare agera på
ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten eller med muntliga
instruktioner kan fullmaktstagaren bli skadeståndsskyldig.

Ett typexempel kan vara
Jag har skrivit en fullmakt till Lisa att handla en röd bil. Innan Lisa går
till bilfirman ringer jag Lisa och berättar att den röda bilen inte får
kosta mer än 90 000 kr. Väl nere på bilfirman handlar Lisa en röd bil
för 120 000 kr. Bilfirman är då i god tro eftersom de endast ser att Lisa
genom fullmakten får handla en röd bil. Bilfirman vet ju inte om mitt
tidigare telefonsamtal till Lisa där hon fick instruktionen om att inte
handla en bil för mer än 90 000 kr. Jag är därför bunden av avtalet
som Lisa har ingått med bilfirman och får i detta fall kräva skadestånd
av Lisa på mellanskillnaden.
Det är därför viktigt att du tänkt igenom vad fullmakten ska avse och
att den som tar emot fullmakten är införstådd med vad uppdraget
omfattar. Följer fullmaktstagaren instruktionerna i fullmakten blir handlingen bindande mellan fullmaktsgivaren och tredje man.

Vad är en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt är avsedd för ett framtida bruk, den ska börja
gälla den dagen man inte kan företräda sig själv och ombesörja
sina angelägenheter. Det kan till exempel vara om man blir dement,
hamnar i koma efter en svår olycka eller får en sjukdom som gör att
man förlorar sin rättshandlingsförmåga och tillståndet är varaktigt. En
framtidsfullmakt är ett alternativ till godmanskap. Genom en framtidsfullmakt väljer man själv vem eller vilka som ska ansvara för ens
personliga och ekonomiska angelägenheter. För att kunna skriva en
framtidsfullmakt måste man ha sin rättshandlingsförmåga, dvs. man
måste vara vid sina sinnens fulla bruk.
En framtidsfullmakt kan vara obegränsad eller begränsad. Den kan
vara utställd på en eller flera personer och den kan omfatta, till skillnad från vanliga fullmakter, även personliga angelägenheter som
boende och vårdplanering.

Skillnader mellan en framtidsfullmakt och en generalfullmakt
En stor skillnad mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt är
att en generalfullmakt tappar sin verkan om fullmaktsgivaren hamnar
i en sådan situation där denne förlorar sin rättshandlingsförmåga,
medan en framtidsfullmakt istället börjar gälla när en sådan situation
inträder.
Om fullmaktsgivaren blir så pass sjuk eller dement att denne inte
längre kan sköta sin ekonomi, ingå avtal eller företräda sig själv, har en
vanlig fullmakt ingen rättsverkan längre, medan en framtidsfullmakt
endast kan gälla när ovanstående situation inträffar. Det betyder
att man ofta har både en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt.

Den vanliga fullmakten använder man så länge som personen man
företräder kan bevaka det man gör och en framtidsfullmakt använder
man när personen inte längre är kapabel till att bevaka det man gör.
Till skillnad från en vanlig fullmakt finns det också en rad olika
formkrav avseende en framtidsfullmakt. Exempel på formkrav för en
framtidsfullmakt är att den ska vara skriftlig och undertecknad av två
på en gång närvarande vittnen. Den bör också vara daterad och det
bör framgå att man är vid sina sinnens fulla bruk.
Det är mycket man ska väga in när man ska skriva både en vanlig
fullmakt och en framtidsfullmakt. Jag tycker alltid att det är viktigt
att man rådfrågar en jurist innan man skriver en fullmakt eller en
framtidsfullmakt. Även om det finns mallar på internet kan man aldrig
vara säker på att mallen avser just ens eget förhållande eller ens egen
situation. Många gånger behöver en fullmakt skräddarsys efter just
dessa förhållanden så att den inte får en rättsverkan man inte vill att
den ska ha och som kan resultera i ett kostsamt problem. Välkommen
att kontakta mig på Beckman Juridik om du har frågor eller funderingar kring upprättandet av olika fullmakter.

Begrepp:
Fullmaktsgivare kallas den personen som ger ut en fullmakt eller
skriver under en fullmakt.
Fullmaktstagare/fullmaktshavare/fullmäktig kallas den personen som
handlar i enlighet med fullmakten. Det är den personen som ska vidta
en rättshandling för någon annan persons räkning, exempelvis, sälja
bostadsrätt, köpa bil, ta ut kontanter på banken.
Utomstående person/tredje man kallas den personen som fullmaktsgivaren ska handla med genom fullmaktstagaren. Det är denna
person som fullmaktstagaren visar upp sin fullmakt för.
Behörighet kallas de rättshandlingar som står i fullmakten. Behörigheten visas upp för den utomstående personen som då får kännedom
om vilka rättshandlingar fullmaktstagaren har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning.
Befogenhet kallas de instruktioner som fullmaktsgivaren har gett
fullmaktstagaren och som inte står i fullmakten. Ibland vill man kanske
inte att den utomstående personen ska veta vad fullmaktstagaren har
för befogenheter. Exempel på detta kan vara när fullmaktstagaren för
fullmaktsgivarens räkning ska förhandla om ett pris med den utomstående personen.

Juridik i livets olika skeden
Testamente • Framtidsfullmakt • Gåvobrev • Äktenskapsförord • Samboavtal • Fullmakter
Vi börjar alltid vårt samarbete med att tillsammans med er gå igenom era eventuella tidigare dokument. Då bokar vi enbart in en
konsultationstid. Tid som du som medlem i Blomsterfonden har 10 % rabatt på.

Nu erbjuder vi ett dokumentpaket som innehåller:
Testamente, Framtidsfullmakt och Dokumentbevakning

1 person 6.200:

2 personer 8.550:-

I priset ingår även möjlighet att skriva ett Livsarkiv som också det läggs in i Dokumentbevakningen helt kostnadsfritt.
Beckman Juridik Tel. 08-640 48 40 Renstiernas gata 49 Box 4139 102 63 Stockholm
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Köp julkorten från Blomsterfonden så är du med
och stödjer vårt arbete för hem och vård åt äldre!
Överskottet går till Blomsterfondens sociala verksamheten

1
2

God Jul och Gott
Nytt År!

Kortet ovan är målat av illustratören Fanny Schultz,
gå gärna in på hennes hemsida www.fannyschultz.com

Beställ julkort via e-post till medlem@blomsterfonden.se. Ange namn, adress, postnummer och postort. Du kan också
klippa ut och fylla i talongen, sätta den i ett kuvert och skicka till: Medlemsservice, Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Antal		

Förpackning med 3 st av varje motiv, 6 st - Pris: 60 kr per förpackning

Antal		

Förpackning med 6 st av varje motiv, 12 st - Pris: 100 kr per förpackning

Du kan kan också välja enbart det ena eller det andra kortet i förpackning om 6 eller 12 stycken. Kryssa för vilket:

1

2

Kom ihåg att beställa i god tid så att dina kort hinner iväg i god tid innan jul. Kostnad för porto tillkommer. Faktura med inbetalningskort bifogas i försändelsen.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress
Postnummer

Postort

Blomsterfonden tackar för ditt stöd! Överskottet på julkortsförsäljningen går direkt till vårt 90-konto och vår sociala verksamhet för äldre
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Upptäck vårt
magiska julbord.
Kliv in i en tindrande värld av is och rimfrost. Den goda
maten, magin och mystiken skapar en alldeles förtrollande
julbordsupplevelse. Serveras 23/11 - 21/12.

NYHET! VINTERSMAK 475:– INKL DRYCK

BIRKA.SE | 08 702 72 00

BECKM A N

§ ADVOKATFIRMAN INGER BOMAN AB §
B E G R A V N I N G S B Y R Å

B E G R AV N I N G S B Y R Å
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid.
Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem
som uppkommer vid dödsfall och begravning.
Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

• En personligt utformad begravning
• Hembesök då ni inte kan besöka oss
• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden
• Gravstenar efter önskemål
Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de

Sibyllegatan 81 114 43 Stockholm E-post: info@ingerboman.se

ALLT INOM ARVSRÄTT OCH
ÖVRIG FAMILJERÄTT
Testamente, bouppteckning,
arvskifte m.m.
Förordnande av tingsrätt
som boutredningsman,
bodelningsförrättare och
skiftesman. Juridiskt ombud
vid tvist. Rättshjälp och
rättsskydd (hem-/villaförsäkringen) förmedlas.

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:
Renstiernas gata 49, Södermalm

Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

		

Kunskap, tillgänglighet och engagemang
Blomsterfondens medlemmar/dödsbon
erbjuds 10% rabatt på timarvodet
Ring 08-715 08 50 för inledande
kostnadsfri rådgivning
www.inger.boman.se

www.beckmanbegravning.se
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

Så här löser du ett sudoku-kryss:

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

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 3/2017
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Wivi-Ann Hallin - Skogås
Ann-Kathrin Eriksson - Stockholm
Inger backlund - Spånga
AnnMari Skogberg- Älvsjö
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 4/2017: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 4/2017 ska vara oss tillhanda senast den 1 februari 2018.
Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm.. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Jul i hjärtat
Sitter under en Palm och lyssnar till vågorna. Stranden fylld av kan ge lite glädje till någon annan. När jag var liten så älskade
turistande från många olika länder. Vi njuter och är sociala
jag att kasta flata stenar i vattnet så de studsade och spred
med de vi möter oavsett ålder eller ursprung.
ringar. Tänk om vi alla kan ge det där lilla, kanske bara ett
leende till någon vi möter. Ett leende med ögonen, själens
Då kommer tanken till mig, att om vi kunde skapa en värld
spegel, värmer gott. Tänk om det skulle sprida sig som ringar
där det blev vardag. Att vi just kan mötas oavsett ursprung,
på vattnet. Det lilla lilla fina vi gör kanske blir något stort till
ålder eller andra avvikelser.
slut.
De flesta i vårt land lever i överflöd. Vi shoppar och drömmer
Hur många gånger har jag inte suttit på julafton och sett paket
om något bättre. Men ger det mig tillfredställelse? Ja visst
efter paket öppnas av våra barn. De öppnar skiner upp och tar
gör det det, men kortvarigt. Sedan kommer önskan om nästa
nästa paket.
sak och nästa men det gör inget åt den inre lyckan. Ytan blir
kanske bättre av nya kläder, av ny inredning hemma, av lite
Till slut så har de kanske inte ens koll på vem de fått vad av.
utslätning av huden genom olika ingrepp. Ytan är viktig för så
Hur länge ger de sakerna någon bestående glädje?
många av oss. Men hur mår själen?
I dessa tider då människor flyr från sina hem, kanske separeras
När de blev lite större så gav jag under ett antal år gåvor till
från sina familjer eller till och med dör. Då finns det många
olika åsikter om rätt och fel. Jag har själv undrat hur man som SOS barnbyar istället för julklappar till mina syskonbarn.
De fick kanske en biobiljett men inte så mycket mer,
förälder kan skicka sina barn över kontinenter eller stora hav
Syskonbarnen kände sig stolta över det. Att få vara med och
till ett främmande land.
göra något för ett annat barn i världen som inte hade det så
Svårt att förstå. Jag har tänkt att, hur kan man som förälder,
bra som de. Fint var ett ord de använde.
utsätta sitt barn för detta. Men, kanske drömmer de om
Läste orden ”Hur vi behandlar andra avgör vem vi är”.
ett bättre liv för sina barn, kanske anser de att barnen har
Det kan vara en gammal, ung, sjuk, invandrare, alkoholist,
större chans att överleva på denna farofyllda resa än mitt i ett
brinnande krig. Jag undrar hur jag skulle reagera om granater handikappad, narkoman, ja någon som vi inte ser som lika
oss. Vi är alla födda med lika värde.
och gevärskulor swishade förbi. Jag tror att jag kan föreställa
mig det men, kan jag verkligen det?
Mycket kan drabba oss på vägen. Vissa har större lycka med
sig än andra.”Hur vi behandlar andra avgör vem vi är”. Fint
För en tid sedan kom jag i kontakt med en organisation
skrivet tycker jag.
som jobbar med ungdomar som p g a olika omständigheter
har någon form av handikapp. De som jobbar inom
organisationen kallar dem ”Huvudpersoner”. Bara genom
att de använda det ordet så blir jag varm inombords. Jag har
tillbringat tid med dem och det har gett så mycket till min
själ. Jag har gett lite av min tid och fått så mycket tillbaka i
form av inre tillfredställelse. Lycka i form av deras positiva
inställning och glädje trots sina olika sorters svårigheter. Prova
att sträcka ut en hand till någon som behöver det! Det ger
säkert en varm känsla inombords.
Just detta lilla kan vi ge till någon som behöver det. Bara ett
leende i vardagen när vi möter en främmande medmänniska

Min önskan inför julen är att alla som kan ge något, i form av
tid eller pengar, gör det och gör en insats för någon eller några
som befinner sig i ett utsatt läge. Dela med er av detta och se
om det blir ringar på vattnet som sprider sig och blir något
stort.
Det kommer att ge er en inre glädje och värme och ni
kommer att känna att ni gjort något väsentligt.
Önskar alla en varm och fin jul med inre glädje.
Krönikan är skriven av Jane Zetterberg, medlem i Blomsterfonden

Planera din framtid

och gör en god sak för äldre på samma gång

Bli medlem i Blomsterfonden
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