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ALMA

Julen blir 
ovanligt 
lugn i År!

Barbro ”Lill-Babs” Svensson

Duka med stil i jul!
Sid 24–25

Hushållsarbete med 
RUT-avdrag i stället för 
hemtjänst? Sid 20 – 21

Enkätundersökning Hur vill du bo på äldre dagar? Se sid 13

Berit vann vår stora 
teckningstävling Sid 18 –19



Luciasånger, juLmusik  
och mycket mer!
söndag 9 dec  
kL 16.00 och 18.00
nacka musikkLasser
gäst: mattias enn estradör
och sångare
Biljetter: 85-345 kr

Lyxig festkonsert!
Lördag 5 kL 18.00
söndag 6 kL 18.00
sveriges radios  
symfoniorkester
enrique mazzoLa dirigent
martin fröst klarinett
anne sofie von otter  
mezzosopran
Biljetter: 140-475 kr

luciaKonsertluciaKonsert JulKonsertJulKonsert

Berlioz
l’enfance
du christ

Berlioz
l’enfance
du christ

trettondaGs-
Konsert
trettondaGs-
Konsert

stämningsfuLLt oratorium  
i juLetid.
torsdag 13 dec 18.00
fredag 14 dec 19.30
sveriges radios symfoniorkester
radiokören
robin ticciati dirigent
veronique gens mezzosopran
yann beuron tenor
aLastair miLes Bas
berLioz: L’enfance du christ
Biljetter: 110-395 kr

berwaLdhaLLens traditioneLLa  
juLkonsert.
onsdag 19 dec kL 18.00
torsdag 20 dec kL 18.00
fredag 21 dec kL 19.30
sveriges radios  
symfoniorkester
radiokören
stefan parkman dirigent
Biljetter: 110-395 kr

Biljetter 08 – 784 18 00 
berwaldhallen.se

15% rabatt för 
Blomsterfondens 

medlemmar!
Köp din festivalbiljett nu!

Boka på 08-784 18 00 eller 
på vårt biljettkontor. 

Uppge kod Blomsterfonden.
Serviceavgift tillkommer.

Erbjudandet kan inte kombineras 
med andra rabatter.
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Ta hand om varandra i jul!
Nästan vilken dag som helst på året går det an att vara ensam. Helt för sig själv. 
Dagen bär med sig rutiner och göromål att klara av, solen går upp och sjunker ned bakom 
horisonten igen. Ett dygn läggs till minneshögen och ett nytt tar vid med nya drömmar och 
förhoppningsvis trevliga upplevelser i bagaget.

När julen kommer ställs allt det där på ända. Inga vardagsrutiner gäller, ingenting är sig likt och 
inte en endaste människa vill vara ensam.

Julaftonen är den kväll på året som vi mest förknippar med glädje och omtänksamhet men 
paradoxalt nog även med outsäglig ensamhet, sorg och en ihållande längtan efter att få återgå till 
vardagens lite mindre påträngande utanförskap. 

För många är ålderdomen just det, ett utanförskap. Att inte ha en gemenskap att vara en del av, 
är att stå utanför det som är gott i livet.

Det talas varmt om de äldre. Välbefinnande, värdighet, valmöjligheter är ord som är ständigt 
återkommande i äldrevårdsdebatten, men man kan fundera över vart tankarna bakom de orden 
tar vägen under julhelgen när de behövs som allra mest. När Sverige dansar runt granen och 
öppnar paket är det lätt att glömma de som kämpar sig genom julen med TV:n som enda 
sällskap.

Vi på Blomsterfonden ser ensamheten varje dag i vår verksamhet, den finns överallt, även där 
man inte förväntar sig att den ska finnas. 

Därför fortsätter vi vår satsning på telefonjour till julen, en öppen linje för alla de ensamma att 
ringa om och när de vill det. Vi arrangerar också pepparkaks- och glöggstunder, kyrkbesök och 
luciafiranden på våra anläggningar. Allt för att lysa upp de dunkla delarna av julen. 

Jag vill naturligtvis också passa på att önska alla medlemmar och boende en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År. Ta hand om varandra! 

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.

För Ulf betyder julen en 
möjlighet till lite avkoppling 
i familjens och goda vänners 
lag. Oftast bär det iväg till 
fjällen med ett gott humör, 
och skidor i bagaget.

Det åks både utför och på 
längden och när vardagen 
nalkas igen är alla batterier 
fulladdade.

 

Omslagsbilden är målad av Birgitta Ånséhn 



4  Blomsterfonden

Innehåll
Lill-Babs och jul-
firandet
sidan 6–8

Kulturblomman
sidan 9

Julgodis!
sidan 11

Hur vill du bo på 
äldre dagar?
sidan 13

Så firar vi jul i 
Blomsterfonden
sidan 16–17

Berit vann teck-
ningstävlingen
sidan 18–19

RUT i stället för 
hemtjänst?
sidan 20–21

I May-Britts alma-
nacka finns inga 
lediga dagar
sidan 22

Duka vackert i jul!
sidan 24–25

Resultat från vår 
Äldrepowerstudie
sidan 26–27

Kryss och Sudoku
sidan 30–31

Kåseri
sidan 32

CHRISTELSKRÖNIKA

Här kan du ställa en fråga 
du gått och funderat 
över, eller skriva ner dina 
tankar om saker som 
känns viktiga för dig i 
Blomsterfonden. Skicka 
dina skriverier per e-post 
till alma@blomsterfonden.
se eller med vanligt 
brev till Föreningen 
Blomsterfonden, 
”Skriv till Alma”, Box 114, 
182 05 Djursholm. 
Vi kan inte garantera att just 
ditt inslag kommer med i 
tidningen och vi förbehåller 
oss rätten att förkorta 
frågor och insändare av 
utrymmesskäl.

Tyck till – skriv till Alma!

Adventstider
Nu är det bara några veckor kvar till 1:a advent, en tid på året som jag tycker mycket om.

Att ta fram alla adventsljusstakar och tända det första ljuset tillsammans med familjen, 
det är lycka för mig. 

December är en viktig tid för umgänge men också en tid då många människor är som 
mest ensamma. 

Därför känns det viktigt för mig att skänka dessa grupper en extra tanke över julen. Du 
som är medlem vet väl om att Blomsterfonden ordnar speciella trygghetsaktiviteter på 
våra seniorboenden till jul, genom vår jourtelefon, adventskaffe mm. Med bidrag från 
våra medlemmar kan vi fortsätta att hjälpa ensamma äldre även denna jul. 

Under början av månaden deltog Blomsterfonden på den årliga Seniormässan i Älvsjö. 
Oj vad skoj det var att träffa alla glada seniorer, medlemmar och hyresgäster som kom 
till Blomsterfondens monter och satt i vår soffa. I år var det extra kul med mycket bra 
musikunderhållning av Linda Rapp & Sören Strid samt Peter Lundblad med flera. 
Vi ses igen nästa år i vår soffa!

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om hur du kan få hjälp genom 
Blomsterfondens hushållsarbete med RUT-avdrag på sidan 20–21. På sidorna 26–27 
berättar vi mer om vårt spännande forskningsprojekt ”Äldrepower” och presenterar 
resultatet från dess förstudie.

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

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

Hej Alma!
Jag brukar läsa i min mormors Alma 
och funderar på en sak. Finns det 
några bra sätt som man kan hjälpa 
till på. Jag och mina kompisar har 
pratat om just detta, vad vi skulle 
kunna bidra med. Skulle vi kunna 
bli volontärer och kanske göra en 
insats för de som är gamla. Som 
sällskap, gå promenader, ge ett 
handtag här och där. Vi är 17 år, 
en är 15, fyller 16.

Elin, Tuva, Maja, Pelle, Markus, 
Cattis och Moa
Stockholm

Christel Jansson

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

Christel tycker det är  
viktigt att hjälpa till, så att 
de grupper som har det 
svårt, ofta barn och äldre, 
kan få känna julstämning, 
trygghet och glädje under 
helgdagarna.                     

Att bidra med tid, omtanke 
eller medel gör stor 
skillnad för den lilla och 
utsatta människan.

Svar:
Hej tjejer och killar

Blomsterfonden har inget utarbetat, 
spikat system för volontärer men det 
betyder inte att vi stänger ute personer 
som vill hjälpa till i vårt arbete med att 
skapa ett tryggt, bra och innehållsrikt 
liv för våra äldre. Jag föreslår att någon 
av er ringer eller mailar mig, det är 
för lite plats i den här spalten för 
att ge ett bra svar på er fråga. Mina 
kontaktuppgifter hittar ni i tidningen 
eller på vår hemsida.

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

Blomsterfonden säljer fastighet som ett 
led i att bygga för framtiden
Blomsterfonden avyttrar fastigheten Blåsippan 11 i Danderyd som 
ett led i den framtida strategin att renodla och bygga vidare på ett 
trygghetskoncept för äldre. Köpare är fastighetsutvecklingsbolaget 
Trosse Fastighet AB med affärside att förvärva fastigheter för att 
omdana dessa till attraktiva bostäder. Newsec var Blomsterfondens 
rådgivare i transaktionen.

Fastigheten Blåsippan 11 är i sitt nuvarande skick inte anpassad till 
senior- eller äldreboende, och uppfyller inte Blomsterfondens över-
gripande mål: hem och vård åt äldre utifrån livets olika skeden.

–  Transaktionen är ett led i att renodla fastighetsbeståndet i  föreningen 
 till bostäder anpassade för äldre, säger Ulf Thörnevik, VD för   
 Blomsterfonden.

– Blomsterfonden har en strategisk inriktning att utveckla, bygga ut   
 och renodla Blomsterfondens trygghetskoncept. Vi kommer därför i
 första hand att använda inkomsterna för vår planerade nyproduktion av  
 seniorbostäder i Älvsjö och för våra övriga framtidsprojekt, fortsätter 
 Ulf Thörnevik.

Välkommen med synpunkter på 
Blomsterfondens stadgar 

Blomsterfondens styrelse välkomnar alla medlemmar att 
komma med synpunkter på stort och smått som rör 
Blomsterfondens stadgar. 

Gå in på www.blomsterfonden.se/stadgar och läs och begrunda, 
eller hämta stadgarna på Blomsterfondens huvudkontor. 

Synpunkter skickas till e-post info@blomsterfonden.se eller 
via post till; Blomsterfonden, Att. Måniqua Lövegard, Box 114, 
182 05 Djursholm. 

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

Vi behöver få in förslagen senast den 15 januari för att stadgegruppen 
ska kunna beakta dem på önskvärt sätt. Vi kommer även löpande 
informera om stadgegruppens arbete på Blomsterfondens hemsida 
samt i medlemstidningen Alma.

Eva-Lena Sjölund-Birgne har 
så sakteligen börjat packa väskan 
för långresan som ska inleda 
hennes nya liv som pensionär.

Eva-Lena faller förvisso för 
åldersstrecket men duvorna i 
parken kan vara helt på det klara 
med att de kommer att få vänta 
på sällskap i många, många år 
till.

Vår ytterst populära aktivitets-
ledare är inte van att sitta 
still, det har alla som bor på 
Blomsterfondens vård- och 
omsorgsboende i Liseberg fått 
lära sig. Eva-Lena har stått för 
yrkesstolthet, stor kärlek och 
omsorg. Det tackar vi henne för.

Eva-Lena har också varit lokal 
handledare för etik- och be-
mötandegruppen i Liseberg.

Susann Åkesdotter Ekman, 
utbildad äldrepedagog, tar över 
stafettpinnen av Eva-Lena.

Susann och Eva-Lena har arbetat 
parallellt under hösten för att 
inga glapp i aktiviteterna ska 
uppstå för de boende.

Välkommen till Blomsterfonden, 
Susann!

Tack Eva-Lena för all glädje du skänkt både 
boende och arbetskamrater.

Välkommen Susann, du fortsätter där 
Eva-Lena slutar.

Med en annons i Alma hjälper du de äldre!
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I över 50 år har hon varit en av 
Sveriges mest folkkära artister. 
Och hon bara fortsätter att vara 
omtyckt, uppskattad och ständigt 
anlitad. Än är det inte dags att gå i 
pension, på riktigt.

– Jag har aldrig jobbat så mycket och 
varit så lite ledig som nu, säger Barbro 
”Lill-Babs” Svensson, 74.

Egentligen är det en ofattbart lång 
och framgångsrik karriär hon har 
bakom sig, och det är kul att återigen 
höra hennes speciella, lite hesa röst.

När Alma får tag på henne är det mitt 
emellan jobben, och dags för en paus 
med manikyr, utförd av en noggrann 
specialist:

– Oj, vad hon filar! säger Barbro, 
som strax ska avslöja sina planer för 
julen, och om hon någonsin har känt 
sig ensam under denna för många så 
laddade familjehögtid. 

Fortfarande håller hon stilen, som 
den varma och populära artisten som 
älskar sitt jobb och gärna uppträder 
för dem som hängt med sedan       

TEXT: Maja Aase  •  FOTO: Charles Hammarsten

Lill-Babs genombrott på 50-talet. 
Det var då hitsen började staplas på 
varandra: Är du kär i mig ännu, Klas-
Göran?, Itsy Bitsy Teeny Weeny och 
Jag är en tuff brud i lyxförpackning. 
Till exempel.

Genom åren har det blivit filmer, 
skivor, mängder av TV-program, folk-
lustspel, musikaler och krogshower 
och en massa journalister som har 
skrivit om precis allt som har rört hela 
Sveriges Lill-Babs.

Nu för tiden turnerar fortfarande 
Barbro Svensson och uppträder både 
utomlands och i Sverige. Här hemma 
ofta på äldreboenden runt om i landet, 
en typ uppdrag som gett henne insikter 
och framtidshopp: det går att leva ett 

Julen blir lugn, men 
Till nyår blir deT 

new york med 
hela unghögen

gott liv som gammal. Och för att riktigt 
visa att det går att ha kul som äldre 
kör Barbro gärna rock-musik med sin 
komptrio, och får applåder och hejarop 
från publiken.

– Det klagas mycket på äldrevården i 
Sverige, men jag tycker att den är bra, 
säger Barbro Svensson. Det som aldrig 
nämns i medierna är alla ställen som 
faktiskt fungerar. Jag ser mycket när jag 
reser och jag tycker att det flesta gamla 
har det bra.

Efter lite kortfattad information om 
Blomsterfonden och den medvetna 
filosofin om ett boende som anpassas 
efter livets olika skeenden, blir Barbro 
Svensson entusiastisk:

– Det där vill jag gå med i! Kostar det 
bara 250 kronor per år att vara medlem?

Sedan länge bor Barbro Svensson i 
Stockholm, men åker så ofta hon kan 
till sitt Järvsö i Hälsingland. Än har 
hon inte bestämt sig för var hon ska 
bo när hon inte längre uppträder, men 
Blomsterfondens lägenheter låter riktigt 
lockande, enligt henne.

”det går att ha 
kul när man är 
gammal också”
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Jag har aldrig jobbat så mycket 
och varit så lite ledig som nu

”
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det är viktigt att skriva testamente

– Att skriva testamente och tala om hur 
man vill ha sin begravning tycker jag att 
alla ska göra. Ingen vet hur länge man 
lever. Annars så oroar jag mig inte för 
något. Jag äter bra och rör mig ganska 
mycket i mitt jobb. Allt får komma lite 
som det kommer och så får jag ta det då.

Men en sak oroar trots allt:

– Det enda är att jag inte vill bli dement 
eller att få en hjärnblödning så att jag 
inte längre kan vara med. Det skulle 
vara det värsta, att jag inte länge kan 
uttrycka mig, säger Barbro, som gärna 
minns och ser tillbaka på hur det var 
förr. Hon berättar att det var jätteroligt 
när 22 skolkamrater från klass 3 och 4 
samlades för att prata och minnas:

– Det var helt fantastiskt! Vi satt där och 
sa ”kommer du ihåg?” och ”kommer du 
ihåg?” och hade så trevligt. Ja, det var 
helt otroligt! 

borta bra, men hemma är bäst till jul

Snart dags att lägga på telefonen, Barbro 
Svensson ska rusa vidare och har fullt 
upp, ända fram till jul, en helg som hon 
som sagt verkligen tycker om. En enda 
gång verkar det har blivit på ett sätt hon 
inte riktigt är nöjd med. 

Julen firades då i Paris och det visade sig 
att ingenting kändes som hemma.

– Jag tyckte att fransmännen gjorde fel 
saker på fel dag och det var så konstigt 
allting. Då kände jag mig ensam, säger 
Barbro ”Lill-Babs” Svensson, och som 
förstås skickar en hälsning till Almas alla 
läsare:

– En riktigt God Jul!

Förutom att jobba, jobba, jobba älskar 
Barbro Svensson förstås att vara med 
sin stora familj, och att spela golf. Men 
familjen går före och till nyår är det dags 
att resa ”med hela unghögen” till New 
York.

i år blir julen lite lugnare

Det där har hon planerat in, eftersom 
julen i år inte blir en storjul med 30– 
40 gäster. Barn, barnbarn och barn-
barnsbarn är på andra håll, så Barbro 
får i stället ägna all uppmärksamhet åt 
syskonen och de andra släktingarna i de 
hälsingska trakterna.

Hur det än blir är det noga med julen: 
det ska vara pyntat, det ska vara dopp i 
grytan, det ska vara Kalle Anka och det 
ska gärna vara likt barndomens jular.

När Barbro var liten gjorde hennes 
älskade mamma Britta så att jularna blev 
speciella och minnen för livet.

Vi sjöng alltid mycket hemma till jul

– Det började vid advent och vi bakade 
pepparkakor och sjöng julsånger, säger 
Barbro, som minns bland annat:

”Hosianna Davids son! Välsignad 
vare han! Välsignad Davids son, som 
kommer i herrans namn!”.

Och så en annan favorit – White 
Christmas på svenska:

”Jag drömmer om en jul hemma, där 
vintergatan slår sin bro, över tysta skogar 
och röda logar,  i snön invid en frusen 
mo.”

– Vi älskade att sjunga med mamma. 
Hon gjorde det så mysigt för oss kring 
julen.

Något som Barbro Svensson saknar är 
alla förberedelserna och sedan att åka 
runt med barnen och sjunga på Lucia.

– Vi samlades först hemma hos mig 
och strök skjortor och sedan åkte vi till 
släktingar som vi visste var ensamma. 

Det saknar jag. Nu för tiden får jag titta 
på TV och det är ju jättefina program. 
Men ändå saknar jag att få fira Lucia 
som vi gjorde förr. 

att ge är roligare än att få

Att få julklappar är inte alls lika viktigt 
som att slå in paket och ge bort, eller 
glädjen i att skriva julverser – Barbro 
älskar att rimma. Men när hon får 
klappar av barnbarnen, då blir hon 
förstås glad. 

– När de har gjort något själva eller 
tänkt ut något riktigt klurigt, då är 
det extra roligt, säger Barbro, som inte 
längre känner av någon julstress:

– Jag har börjat köpa klappar under hela 
hösten. Så klok var jag inte förr. Men 
jag har upptäckt att det är svårt att hålla 
på paketen. Det är lätt att säga ”det här 
är ju egentligen en julklapp, men du får 
den redan nu…”.

Traditionerna är viktiga

Bland de traditioner Barbro Svensson 
gillar nämner hon ”körve”, något som 
antagligen är självklart för en Järvsö-
flicka. En rätt som verkligen hör julen 
till, säger Barbro, och berättar hur 
familjen Svensson gör på juldagen:

– Man skär grynkaka och blodkaka 
i tärningar, blandar bitarna i en 
stekpanna, häller på mjölk och låter 
det koka samman. Sedan tar man en 
långpanna och lägger i knaperstekt fläsk 
och in i ugnen.”

Är det verkligen gott?

– Ja! säger Barbro, som hävdar att hela 
hennes familj gillar ”körve”.

Efter julhelgen kommer ett nytt år, men 
Barbro oroar sig inte för framtiden och 
vad som ska hända. Tvärtom, hon ska 
jobba på så länge hon orkar och vill, 
testamentet är skrivet och begravningen 
redan planerad.

lill-babs forts.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Julkonserter på Berwaldhallen

På Berwaldhallen händer det mycket 
under december månad. 

Bland annat anordnar de Luciakonserter 
samt flera olika julkonserter med flera 
stora svenska stjärnor. För att boka biljetter 
och ta reda på deras fulla utbud, ring 
08-663 15 14 eller gå till deras hemsida: 
http://sverigesradio.se/sida/berwald.
aspx?programid=3966 och titta under 
december månad.

Hallwylska palatset

Jul i palatset – en familjeföreställning, 
lördag 24 november 2012 till söndag 6 
januari 2013

Husan Anna och betjänten Eskil visar 
besökarna runt i ett hus som sjuder av 
förberedelser inför julen. Lyssna till 
tjänstefolkets berättelser om jul och 
nyårsfirandet i det borgerliga hemmet.

Föranmälan. Begränsat antal platser max 30 
pers/visning. (Rek. ålder från 9 år)

Tips: dräkter från TV-serien Downton 
Abbey ”Herrskap och tjänstefolk i fakta och 
fiktion” visas i Hallwylska museet 5/10 -6/1 
2013

I utställningen visas inlånade dräkter 
huvudsakligen från TV-seriens Downton 
Abbeys första säsong som utspelas under 
åren 1912-14. Dräkterna kommer från 
Cosprop, Storbritanniens största kostym- 
och dräktförråd.

Julbesök på Millesgården i Alma 
Hedins smak

”Millesgården på Lindingön är en 
pärla bland skönhetsvärdena i vårt 
land” skrev Alma i sin biografi ”I 
minnets blomstergårdar”. 

Alma och Carl Milles träffades första 
gången 6 juli, 1914 på Verner von 
Heidenstams 55-årsdag på Näddö 
och de blev genast vänner. ”Han är en 
ovanligt förtjusande människa, som 
går rakt fram, oberoende av andras 
och särskilt tidens smak”, skrev Alma 
”I sin konst har han bara ett mål: att 
tillfredsställa sin egen skönhetslängtan 
och nå sitt eget skönhetsideal. Vad 
andra tycka bryr han sig inte om. 
Därför har han alltid gått framåt och 
alltid skapat något äkta, något som 
kommer att stå sig inför alla epoker 
oberoende av tidens och smakens 
växlingar”. 

Under december månad går det att 
skåda Millesgården i all sin julprakt. 
Det finns även möjlighet till lite 
julshopping.

Dignande pepparkakshus på 
Arkitekturmuseum

Under rubriken ”Jag kan vara med! Baka 
din snilleblixt för en bättre vardag” visar 
Arkitekturmuseum upp tävlingsbidragen i 
den årliga tävlingen för pepparkakshus.

Med årets tema vill museet uppmana 
bagarna att släppa loss sina kreativa och 
smarta idéer kring hur staden och vår vardag 
kan bli bättre som en del av ett socialt 
hållbart samhälle.

Alla bidrag kommer att ställas ut på 
Arkitekturmuseet mellan 28 november 
och 6 januari. En specialsammansatt jury 
kommer att utse en vinnare i varje kategori 
och även hederspriser delas ut.

Prisutdelningen äger rum söndagen den 
16 december kl. 15.00. Pris utgår även till 
publikens favorit och mellan den 28 och 15 
december går det att rösta på plats i museet 
eller via webben www.arkitekturmuseet.se.

Andra tips i julens Stockholm:

• Julmarknaderna på Stortorget i Gamla                 
   stan, i Kungsträdgården och på 
   Skansen.

• Julskyltningen på NK.
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Var med i utlottningen av fem stycken böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev. Kontaktuppgifter hittar du i 
tidningens redaktionsruta. Märk ditt meddelande med ”Vin till maten”.  Den som inte har turen att vinna kan köpa boken i närmaste bokhandel.

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

Grattis!
Anders Göransson,  Djursholm
Marga Margulies, Stockholm
Ingrid Jansson, Stockholm
Thomas Norström, Stockholm
Margareta Pettersson, Täby

Välj rätt vin till maten – och rätt mat till vinet
Vinn denna fina vin- och matbok från Pagina-förlag. Skicka in ditt namn och adress så är du med om utlottningen!

Le Cordon Bleus experter lär ut sitt sätt att 
tänka när de kombinerar mat och vin. Boken, 
som är rikt illustrerad med hundratals färg-
bilder, innehåller många genomarbetade recept 
och kombinationsförslag. 
Välj rätt vin till maten är en grundläggande 
bok om vad man behöver veta och hur man 
ska tänka när det gäller att kombinera mat och 
vin. Boken ger råd både till den som bjuder 
på middag hemma och den som beställer på 
restaurang.

Det här är en bok som är ensam i sitt slag. 
Pedagogisk och lärorik. Inte för svårt. Inte 
för nördigt. 

Den som tror att rött till kött och vitt till fisk är det enda 
som gäller, kommer att hitta många nya sätt att njuta  

•   Går det att servera rött vin till fisk och vitt vin till fågel? 

•   Vilket vin bör man välja till kryddstarka rätter, vegetarisk mat, ost 

     eller chokladefterrätter? 

•   Vilken mat passar bäst till en kraftig Barolo, en lättare Pinot noir eller 
     en krispig Riesling?

 

Blomsterfondens monter var en av de allra 
mest besökta på Seniormässan
Att stanna upp ett tag för att sitta ned i Blomsterfondens långa soffa, 
vila benen en stund och prata äldrefrågor blir allt mer populärt 
bland Seniormässans besökare för varje år som går.

I vår soffa rastar många, vanliga mässbesökare likaväl som politiker, 
föredragshållare, pressfolk och musikanter som uppträder under 
mässdagarna.

För vår egen del är detta mycket givande, vi får ta del av synpunkter, 
idéer och tips som vi annars aldrig skulle få göra. I år kan vi kon-
statera att människorna som tar en paus i vår soffa blir allt yngre 
och yngre. Äldrefrågor är inte längre saker som enbart intresserar 
de som kommit upp en bit i åren. Idag planerar yngre människor 
för sin egen och sina föräldrars seniorliv på ett helt annat sätt 
än tidigare. Detta är något som vi på Blomsterfonden tycker är 
intressant och tar till oss. Det bidrar till vår egen utveckling och 
framförhållning när det gäller utvecklingsplanerna för morgon-
dagens äldrevård- och boende.

Underhållaren Linda Rapp tryggt nedklämd mellan Blomsterfondens 
ledare i etik och bemötande, AnneLie Svensson, och vård- och omsorgs-
chefen Christel Haglund.
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Vinn denna fina vin- och matbok från Pagina-förlag. Skicka in ditt namn och adress så är du med om utlottningen!

Leilas mammas supergoda saffransskorpor
Ingredienser
100 g smör
1 g saffran
2 st ekologiska ägg
1,5 dl strösocker
5 dl vetemjöl
1,5 tsk bakpulver
1,5 dl hel sötmandel
råsocker

Tillagning
1. Sätt ugnen på 175 grader.

2. Smält smöret tillsammans med saffran, häll över i en bunke och 
 rör ner äggen.

3. Blanda de torra ingredienserna med hel sötmandel och vänd ner 
 det i bunken.

4. Forma degen till 3 längder och lägg dem på en plåt. Strö över   
 råsocker.

5. Grädda dem i mitten av ugnen i cirka 25 minuter.

6. Ta ut dem och sänk temperaturen till 125 grader.

7. Skär längderna i 1 centimeter tjocka skivor och lägg tillbaka dem på  
 plåten.

8. Torka skorporna i mitten av ugnen i cirka 10 minuter.

9. Stäng av ugnen och låt skorporna stå och torka i eftervärmen tills  
 ugnen kallnat (eller över natten).

Källa: Leila Lindholm, ”A Piece of Cake”

Sophie Dahls jordnötsfudge
Ingredienser
125 g smör 
500 g farinsocker
1,25 dl mjölk 
250 g jordnötssmör (crunchy) 
1 vaniljstång, endast frön 
300 g florsocker

Tillagning
1. Smält smöret  i en kastrull på medelvärme. 

2. Rör ner farinsockret och mjölken. Låt koka i 2-3 minuter, utan 
 att röra.

3. Ta bort kastrullen från värmen. Rör i jordnötssmör och vaniljfrön. 

3. Häll ner florsockret i en stor bunke. Häll över smör- och socker-  
 blandningen. Använd en träslev för att röra samman smeten tills 
 den blir smidig.

4. Häll smeten i en form (c:a 20x20 cm) och ställ den att svalna. 
 Ställ sedan in den i kylskåpet för att den ska bli helt kall.

5. Skär fudgen i fyrkanter med en vass kniv. Förvara i en lufttät för-  
 packning.

Källa: BBC, ”The Delicious Miss Dahl”

Kardemummatryfflar
Mängd: ca 28 tryfflar

Ingredienser
1 dl vispgrädde
200 g ljus blockchoklad
½ msk florsocker
50 g smör
1 dl råströsocker
2 msk hel kardemumma

Tillagning:
•	 Koka	upp	grädden.	

•	 Hacka	chokladen	och	låt	den	smälta	under	omrörning.	

•	 Smaka	av	med	florsocker.	

•	 Tillsätt	smöret	och	rör	så	att	smeten	blir	jämn	och	blank.	

•	 Låt	chokladen	stelna	i	kyl	i	c:a	4	tim.	

•	 Stöt	kardemumman	i	en	mortel	och	blanda	med	råströsocker.	

•	 Rulla	tryffeln	till	runda	bollar	och	rulla	runt	dem	i	kardemum-	 	
 masockret. 

•	 Ställ	tryffeln	svalt	till	servering.

Använd nystött kardemumma att rulla tryffeln i, så smakar den bäst.

Källa: Norrmejeriera

Kladdkakemuffins med pepparkakssmak
36 stycken, Tid 45 minuter

Ingredienser:
100 gram + 50 gram mörk choklad
125 gram rumsvarmt smör
3 dl socker
1 tsk vaniljsocker
2 ägg
1,5 dl vetemjöl
2 msk kakao
1 tsk kanel
1/2 tsk ingefära
1/2 tsk nejlika
1/2 tsk kardemumma
50 gram valnötter 

Tillagning:
Sätt ugnen på 175 grader. 

•	 Bryt	100	gram	choklad	i	bitar	och	smält	den	i	ett	vattenbad	eller	i		
 mikron. Rör om då och då.

•	 Vispa	smör,	socker	och	vaniljsocker,	och	vispa	sedan	i	ett	ägg	i	taget.

•	 Rör	ner	den	smälta	chokladen.	

•	 Vänd	sedan	ner	siktat	mjöl,	kakao	och	kryddor.	

•	 Hacka	chokladen	som	är	kvar	samt	valnötterna	och	vänd	ner	
 dem i smeten. 

•	 Placera	muffinsformar	i	en	minimuffinsplåt,	och	spritsa	smeten	i			
 formarna. Fyll dem till ungefär två tredjedelar. 

•	 Grädda	i	mitten	av	ugnen	i	ca	12-13	minuter.	Muffinsarna	ska	
 vara kladdiga - de sjunker ihop och blir lite mer kompakta när 
 de svalnar. 

Källa: www.kladdkakan.se

Lite julgodis!
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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 och tack för svaret i förra Alma!

Du skrev att om jag skriver testamente så får inte min 
systerdotter ärva mig, om hon är den enda kvar i släkten.

Men jag köpte testamente på Akademibokhandeln där 
min mamma skrev att hon inte ville att min systerdotter 
skulle ärva något efter henne (mamma dog för två år 
sedan). Trots det fick hon en fjärdedel fast det inte var min 
mammas önskemål vilket stod i testamentet.

Konstigt att det är så, man tycker ju att man måste få 
bestämma själv var ens pengar ska gå till.

Hur undviker jag samma sak, vill inte att hon ska ha ett 
öre efter mig (om jag dör först). Varken jag eller mamma 
umgicks med henne, hon slutade helt att bry sig om att 
höra av sig. Synd om hennes mormor som ringde och 
ringde men hon brydde sig inte.

Jag skänker hellre mina pengar till något välgörande 
ändamål.

Hur gör jag?

Hälsningar 
Inger

Hej Inger!

Det är en stor skillnad på din situation och den när din mor 
gick bort. 

Din systerdotter var ju din mors barnbarn och inte hennes 
systerdotter. Barn har rätt till laglotten vilket är hälften av 
vad man skulle ha fått om det inte fanns ett testamente. 
Är barnet avlidet träder barnbarnen i barnets ställe. 
Det som hände din mor var alltså att hennes barnbarn 
krävde sin laglott som hon har rätt till enligt lag. Det är 
bara arvingar i rakt nedåtstigande led som har en sådan 
lagstadgad rätt. 
Eftersom du inte har några barn eller barnbarn finns det 
inga sådan begränsningar för dig utan du kan lugnt skriva 
ett testamente helt i linje med dina önskemål.

Vid din bortgång skall din systerdotter delges ditt 
testamente men hon har ingen arvsrätt om allt går rätt till.
 
Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

från kursen i elegant och effektiv träning som fortsätter i vår vid 
Ljusgården i Svalnäs, onsdagar mellan 14.00 och 15.30 och  lockar 
fram din egen livslust steg för steg:

Kapalbhati:
Övningen går till så att du sitter eller står framför ett öppet 
fönster.

När du gör denna drar du in magen samtidigt som du andas 
ut.

Inom Bhastrika andas du enbart med lungorna och här inom
Kapalbhati är det magen som arbetar.

Kom ihåg att allt skall vara en njutning. Här i Ljusgården 
på Svalnäs är vi omgivna av en fantastiskt vacker park. Vid 
horisonten vilar praktfulla båtar och musiken till träningen 
har du själv valt. Samma sak kan du göra hemma, lyssna till 
musiken och njut av att göra Kapalbhati i din egen takt. 

Andas kraftfullt in med magen under 5 minuter morgon, 
middag och kväll på det sätt som är behagligt för dig. När vi 
träffas korrigerar jag rörelsen så att du når optimala resultat.

Då har du också läst om Bhastrika och Kapalbhati på
biblioteket eller på internet så att hela din själ och ditt väsen 
gör och känner varför dessa övningar bygger upp din egen 
hälsa steg för steg och du kommer märka skillnad om tre 
månader om du tränar litet varje dag. 

Du är viktig! Ditt liv är viktigt för dig själv, för din familj 
och när vi själva mår bra har vi lättare att se och bekräfta det 
positiva och goda i vår granne, vi följer då en väg fylld med 
livslust och glädje. 

Du andas in kraftfullt och du andas ut kraftfullt. Målet är 
cirka 1000 in- och utandningar. Börja med tio och bygg 
sedan upp en egen rytm och takt som du själv upplever som 
behaglig och lustbetonad. Långa, lugna, kraftiga, dynamiska 
och vitaliserande andetag.

Nästa hälsotips kommer i nästa nummer av ALMA.

Inger-Johanne Holmboe, instruktör 
Hösten 2012 

2Hälsotips nummer två

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
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Var med och tyck till i vår enkät på Blomsterfondens hemsida: www.blomsterfonden.se där vi undersöker vad 
du har för önskemål och behov för ditt boende som äldre. Resultatet kommer att redovisas i marsnumret av 
Alma 2013 samt ligga till grund för Blomsterfondens strategiska inriktning att utveckla, bygga ut och renodla 
Blomsterfondens trygghetskoncept. 

Tillsammans utvecklar vi Blomsterfonden för framtiden! Passa på och tyck till du också!

Med Vänlig hälsning 

Christel Jansson
Insamlings- och kommunikationschef

Nu har du chansen att vara 
med och påverka hur äldre 
ska bo i framtiden. Ta den!

Hälsotips nummer två
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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. En del av Blomsterfondens verksamhet finansieras 
med hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Din medlemsnytta
Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra gånger om året. Som 
medlem får du ta del av de 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

Tandvård  
Rabatterad tandvård för 
alla medlemmar genom 
Dentomed.

Ring 08-767 08 00 för 
tidbokning 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 
tidbokning och information

Juridik 
Rabatterade priser på 
juridiska tjänster genom 
Beckman Juridik

Ring 08-640 48 40 för 
tidbokning och information

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

BLI MEDLEM NU - TA DEL AV BLOMSTERFONDENS 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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Varmt välkomna till våra tandläkar-
mottagningar mitt i Stockholm city.

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

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen lämnar vi en rabatt som även omfattar 
familjemedlemmar.

Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 17.00. 
Man väljer själv om man vill betala med 
kort, via faktura eller delbetala, räntefri 
avbetalning.

Vi utför även mobil tandvård där 
tandläkaren kommer hem och utför 
vissa åtgärder i hemmet.

För tidbokning ring på telefon: 08-767 08 00         www.dentomed.se

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

”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

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

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

För medlemmar inom äldre- och handikapp-
omsorgen lämnar vi en rabatt som även omfattar 
familjemedlemmar.

Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 17.00. 
Man väljer själv om man vill betala med 
kort, via faktura eller delbetala, räntefri 
avbetalning.

Vi utför även mobil tandvård där 
tandläkaren kommer hem och utför 
vissa åtgärder i hemmet.

För tidbokning ring på telefon: 08-767 08 00         www.dentomed.se

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

 Damklippning

inklusive tvätt
149:- 

Klippoteket Prima

 Permanent eller färg

inklusive tvätt och fön
395:- 

Ta med 

annonsen när du 

besöker frisören.
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Jul i Blomsterfonden

Julen i våra seniorboenden

Idag är våra seniorer lite piggare än vad man var förr, och 
har ofta egna aktiviteter uppbokade under själva högtiden. 
Därför är de stora aktiviteterna ofta utspridda under december 
månad. Men givetvis finns det alltid möjlighet att dricka 
julglögg på julafton tillsammans med den värdinna som har 
juljour, om man är ensam och vill ha lite sällskap.

Vilka aktiviteter som ska genomföras beror på vad värdinnan 
och hyresgästerna kommit överens om. I våra seniorboenden 
anordnar hyresgästernas intresseföreningar ofta egna 
aktiviteter. Här följer några exempel på aktiviteter som 
anordnas i Blomsterfonden under december månad:

Överallt på Blomsterfonden firas Lucia, på en del håll avnjuter 
man även en välsmakande jultallrik tillsammans, dricker glögg 
och äter pepparkakor. På flera av våra anläggningar får vi 
besök av sångkörer och artister som uppträder med julsånger 
under helgdagarna. På Ringvägen kommer Luciatåget från 
Maria Elementarskolan och på Liseberg står Adolf Fredriks 
Musikskola för de kända Luciasångerna. På Ringvägen 
blir det även julfest ”Försmak av julen” som arrangeras av 
Intresseföreningen likaväl som nyårsfirande med dans, bubbel 
och tilltugg.

Julen i våra äldreboenden (Liseberg, Svalnäs och 
Tallgården)

Avdelningarna julpyntas och vi arbetar mycket med dofter 
och julorienterade aktiviteter. Vi sjunger julsånger, bakar 
lussebullar och pepparkakor samt lyssnar på julmusik 
tillsammans, m.m.  Vi försöker anpassa aktiviteterna efter 
de boende, efter vilka de är och vad de vill.

Vi serverar festmåltider till jul och nyår och till Lucia lussar 
vi för de boende, antingen så gör vi ett eget luciatåg eller 
så kommer det luciatåg från en närliggande skola eller 

mer ”professionella” luciatåg. Givetvis dricker vi glögg, 
äter pepparkakor, lussebullar och julgodis samt umgås 
tillsammans.

I år blir det många aktiviteter på t.ex. Liseberg. Personalen 
lussar för de boende och på eftermiddagen uppträder en kör 
från Adolf Fredriks Musikskola. I början av december kommer 
”Tonträffen”, en sångkör från kyrkan, och underhåller med 
julsånger. Närmare jul är det Kaja Åhlanders tur och även 
Mattias Emm ger en julkonsert för de boende. Brännkyrka 
församling håller traditionsenlig gudstjänst och andakt inför 
helgerna och alla andra vanligen förekommande aktiviteter 
rullar på som vanligt. Som dans och skivor till kaffet till 
exempel.

Sedan Blomsterfondens början har julfirandet varit ett självklart inslag i decembermånadens 
mörka vintertid. Under en stor del av 1900-talet var det värdinnan som anordnade julfirandet 
på julafton, med julmat och obligatorisk högläsning ur Bibeln.

Idag har vi både seniorboende och äldreboende att ta hänsyn till, till skillnad från på 1920-talet då vi bara 
hade seniorboende. Därför firar vi julen lite olika inom Blomsterfonden. Idag är våra hyresgäster och boende 
också mer mångkulturella, alla vill kanske inte fira de kristna högtiderna och det tar vi givetvis hänsyn till.

Luciafika på Svalnäs
Trevlig gemenskap kring Lucia på Svalnäs.
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Julen 1949
Julen 1949 drevs Villa Svalnäs av Stockholms stadsmission 
(Blomsterfonden tog över 1973). På bilden syns Stora salongen, som 
även idag pryds med en gigantisk julgran i juletid.

Lucia på Röda bergen 1963
Pyntad julgran på Röda bergen. De två tomtarna i kälken till vänster är 
ständiga besökare till jul ännu idag.

Lucia Röda bergen 
Solveig Strömvall och Ebba Carlsson, hyresgäster på Röda bergen, firar 
Lucia tillsammans. Bild från 2011.

Lussefirande Ringvägen
Tyvärr vet vi inte vilket årtal detta Lussefirande tog plats på denna arkivbild. 
Dock ser vi på fönstrena att firandet ägt rum i Ringvägens salong.

Liseberg Luciatåg
På Luciamorgonen lussar medarbetarna för alla boende på 
Lisebergs äldreboende. Här ses 2010 års Luciatåg.

Jul i Blomsterfonden
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 innaren av Blomsterfondens stora 
teckningstävling är Berit Tidblad, 
64 år gammal och egenföretagare i 
mäklarbranschen. Berit, som så smått 
börjat trappa ned i yrkeslivet, är bosatt 
på södermalm i Stockholm men 
jobbar fortfarande med försäljning av 
äldrebostäder i Täby och Stocksund, 
något hon kom in på för 20 år sedan 
och gärna fortsätter med. 

BeRiT HAR TecKNAT 
SeDAN BARNSBeN
Berit har, så långt tillbaks hon kan 
minnas, varit intresserad av att rita och 
lyssnade och lärde sig bäst i skolan om 
hon också fick rita. Hon tror att hon fått 
kreativiteten från sin pappa som skrev 
dikter och var filosofiskt lagd. Målandet 
har alltid haft en meditativ verkan på 
Berit som hon njuter mycket av.

Berit började måla mer aktivt för 10-12 
år sedan när hon fick mer tid över från 
jobbet. Hon gick på kurser, där hon fick 
bekanta sig med bland annat olja och 
akvarell och lära sig teknikerna. 

Medlem i Blomsterfonden är hon 
sedan några år, då hon blev tipsad om 
föreningen av en god vän. Hon tycker 
att verksamheten ser bra ut med olika 
aktiviteter som bidrar till att hålla ångan 
uppe. Dessa aktiviteter motar även bort 
ensamheten och tristessen.

AKTiv MeD peNSLARNA
Berit berättar att hon målade tävlings-
tavlan redan för två år sedan men tyckte 
att den skulle passa bra till tävlingen 
eftersom vintermotivet låg väl till för 
årstiden.

TEXT och FOTO: Rasmus Nordström

Berit vann vår stora teckningstävling 
med en sprittande skridskodans i olja.

V1
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Berit är mycket aktiv med penslarna 
och färgen. Efter en drömresa i 
Afrika flödade inspirationen och hon 
målade ihop till en hel utställning på 
Galleri Darling på Söder. Temat för 
utställningen var ”Mina drömmars resa”.

Berit berättar att hon är en aktiv 
person som älskar att umgås med andra 
människor i många olika sammanhang.

BLi STATiST, DeT FöRgyLLeR 
DiTT Liv
– Jag såg ett TV-program om en 
amerikansk dam som älskade att delta 
som statist under olika filminspelningar, 
berättar Berit, och detta inspirerade mig 

så mycket att jag genast följande dag tog 
reda på vilka möjligheterna till detta var 
i Sverige. 

Nu är Berit mycket aktiv som statist, 
något hon verkligen brinner för. 
Hon har varit aktiv som statist i två 
år och hunnit samla på sig ett digert 
CV. Hon har än så länge deltagit i ett 
25-tal produktioner inom film, tv-
serier, barnprogram och stillbildsjobb. 
Tittar du ordentligt kan du se Berit 
skymta förbi även i den aktuella filmen 
”Callgirl”.

– Jag brukar rekommendera människor 
jag kommer i kontakt med att söka 
statistjobb. Det är så roligt, man träffar 

många olika intressanta människor 
och får en härlig gemenskap. Gå bara 
in på statist.se på nätet och fyll i dina 
uppgifter, avslutar Berit.

SKicKA iN FöRSLAg på NyA 
TävLiNgAR TiLL oSS
Vi tackar alla som deltog i tävlingen 
men också alla ni medlemmar som med 
stor entusiasm deltagit i att rösta fram de 
vinnande bidragen. Intresset har varit så 
stort att Almaredaktionen vill ordna fler 
kreativa tävlingar för våra medlemmar. 

Alla ni som har goda förslag på hur dessa 
kunde se ut, skicka in era tips till oss, vi 
vet att ni sitter på en uppsjö av idéer.

Blomsteräng
Olja på duk

Livselixir
Olja alt. akryl 
på dukpannå

32

Tvåa i vår tävling kom Ingrid Rosenblad från Solna, som bidrog med alstret ”Livselixir”. På tredje plats hamnade 
tavlan ”Blomsteräng”. Tyvärr har vi inte upphovsmannens namn och adress. Allt vi vet är att hon eller han har 
initialerna DCI som finns angivna i målningens nederkant. Hör av dig till oss så vi kan skicka dig en inbjudan 
till vår utställning av tavlorna. Alla verk kommer att ställas ut på Svalnäs med vernissage den 11 december. 

Vi hoppas att alla tio konstnärerna  kan vara på plats då. Samtliga tävlingsdeltagare kommer att få en personlig 
inbjudan till detta tillfälle från Alma-redaktionen.

Tvåan och trean var hack i häl på ettan
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Känner du ibland att det skulle vara skönt att få hjälp med vissa saker för att förenkla din vardag 
som senior? Då kan Blomsterfondens Hushållsarbete med RUT-avdrag vara ett sätt att hjälpa dig.

Tips innan du gör avdrag: 

• Kom ihåg att RUT förutsätter att du har haft en inkomst att kvitta   
 skatten mot. 

• Innan du köper en tjänst bör du kontrollera att den räknas som   
 hushållsarbete och att du därmed har rätt till avdrag. Se även på   
 Skatteverket webbplats för mer information, ”Skattereduktion för   
 husarbete – som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009”, 

• Dubbelkolla att du uppfyller villkoren för att få skattereduktion 
 för hushållsarbete.

• Du får även göra avdrag för arbete som utförts i din förälders   
 bostad, förutsatt att du är den som har betalt för arbetet. 
 Så om ni är flera barn kan ni tillsammans hjälpas åt att dra av 
 50 000 kr var för er mammas eller pappas hushållsarbete.

Hushållsarbete med RUT-avdrag

Hjälp i hemmet på dina egna villkor

Du kan få hjälp med det mesta som 
omsorgstjänster, matlagning, promenad-
sällskap, högläsning, umgänge och nattvak 
samt städning, mangling, tvätt, strykning, 
trädgårdsarbete, snöskottning och mycket 
mer som du önskar få hjälp med. RUT-
avdraget är också bra att ta till om du 
som närstående måste vara borta 
någon dag och behöver tillsyn av dina 
föräldrar, man/hustru.

Seniorer är idag en av de största grupperna 
som köper hushållsarbete genom RUT-
avdrag. Fler ser hushållsarbete med RUT-
avdrag som ett mer oberoende alternativ 
eller komplement till hemtjänst. Med 
skattereduktion för hushållsarbete 
(RUT) behöver det heller inte bli så dyrt.

Så fungerar RUT-avdraget

RUT-avdraget är en skattelättnad som 
innebär att du som kund bara betalar 
hälften av vad tjänsten kostar. Du kan få 
upp till 50 000 kronor i skattereduktion, 
vilket innebär att du kan köpa tjänster 
för max 100 000 kronor per år. När 
arbetet är utfört begär företaget resten 
av arbetsersättningen av Skatteverket. 
Företaget du anlitar måste inneha 
F-skattsedel. 

Observera att summan 50 000 
kronor gäller för allt husarbete som 
du köper, dvs. RUT- och ROT-arbete 
(reparationer, underhåll, ombyggnad 
och tillbyggnad) tillsammans. Så om du 
redan har gjort avdrag för ROT-arbete 
så blir utrymmet för att göra avdrag för 
hushållsnära tjänster mindre. Husarbete 
är ett sammanfattande begrepp för 
hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete.

Beställ Blomsterfondens 
broschyr om hushållsarbete 
med RUT-avdrag på www.
blomsterfonden.se så får du all 
information du behöver om hur  
vårt upplägg ser ut.
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Hjälp i hemmet på dina egna villkor

Komplement till hemtjänst

Till skillnad från hemtjänst är 
hushållarbete genom RUT-avdrag 
inte biståndsprövat. Det är alltså inte 
kommunen som utreder och bestämmer 
vad du behöver hjälp med, utan du själv. 
Många köper hushållsarbete istället 
för att ansöka om hemtjänst för att de 
tycker att det är skönt att känna sig 
oberoende och helt själva få bestämma 
hur de vill ha det.

Du kan också kombinera hemtjänst 
med hushållarbete genom RUT-avdrag. 
Kanske finns det saker du vill ha hjälp 
med men som du inte fått beviljade 
av kommunen genom hemtjänsten, 
t.ex. promenader, högläsning eller mer 
sällskap i största allmänhet. 

Blomsterfondens Hushållsarbete 
genom RUT-avdrag

Blomsterfonden erbjuder sedan en 
tid hushållsarbete genom RUT-
avdrag på alla våra seniorboenden 
samt i närliggande områden till våra 
anläggningar. 

För våra tjänster har du rätt att få 
skattereduktion*. Då drar vi bort 
50 % av beloppet redan på fakturan. 
Tjänsterna kostar 175 kronor i timmen, 
inklusive moms och skatteavdrag. 
350 kronor i timmen, utan skatteavdrag.  

Om du har frågor rörande Blomster-
fondens hushållsarbete genom RUT-
avdrag, ring Christina Reichenberg, 
hemtjänstchef, på telefon: 
08-555 94 542 eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se så berättar 
vi mer. 

Alma-redaktionen har träffat Monica 
Makoundoul som arbetar med 
hushållsarbete i Danderyd och ställt 
några frågor hur det fungerar. 

Vad är det som utmärker 
Blomsterfondens hushållsarbete 
genom RUT-avdrag?

– Att det är ett mycket bra komplement 
till de övriga delar Blomsterfonden 
erbjuder genom sina seniorboenden, 
hemtjänst och äldreboenden.

Vad är skillnaden mellan hemtjänst 
och RUT?

– Nu väljer kunden vem som ska ut-
föra hjälpen och vad som ska göras 
på den tid som jag som personal 
kommer. Det är ingen stress när 
du utför uppdraget. Många kunder 
upplever att de får mer hjälp nu än 
när de fick hjälp via hemtjänst. Så en 
hel del hemtjänstkunder har gått över 
till hushållsarbete genom RUT-avdrag 
istället.

Vilket är det vanligaste uppdraget 
som du har idag?

– Det vanligaste uppdraget för mig är 
exempelvis högläsning och promenader 
samt sällskap. Det är ofta anhöriga 
som har beställt hushållsarbete för sin 
mamma eller pappa för de kunder 
jag har för tillfället. Kunden kan vara 
flexibel med vad vi använder tiden till. 
När jag som personal kommer kan vi ha 
bestämt att vi ska duscha men när jag 
väl är där kanske kunden vill att jag ska 
läsa högt en timme istället och då gör 
jag det.

Vad är det bästa med 
hushållsarbete genom RUT?

– Jag har tid att hjälpa på bästa sätt. Det 
är så himla kul att känna att jag kan 
utföra mitt arbete på ett bra sätt, precis 
efter önskemål. Uppdragsgivaren är nöjd 
och jag känner stor tillfredsställelse när 
jag går från kunden. Alla är nöjda och 
glada!

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

Monica Makoundoul | Foto: Lovisa Sandberg  

Det är kunden som bestämmer vad som ska 
göras och när och vem som ska utföra hjälpen
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Hennes barn 
skämtar om att 
hon inte ens har tid 
att träffa dem. 

På Röda bergen är 
aktiviteterna så 
många att det kan 
vara svårt att få 
en dag för sig själv.

– Men det är ju så himla roligt, skrattar May-Britt. 
På Röda bergen är nästan alla hyresgäster engagerade i en eller flera 
aktiviteter. Aktiviteterna är helt frivilliga och arrangeras ofta av 
hyresgästerna själva. May-Britt  Åman är en av eldsjälarna.

– Men jag är inte ensam, det vill jag säga, vi är flera och vi hjälps åt. 
Vi i trivselgruppen ordnar och handlar. Vi är oftast 6-7 stycken.
På Röda bergen anordnar man veckovis bland annat gymnastik, 
qi gong, målarkurs, kör, filmvisning och bingo. Utöver det firar de 
högtiderna efter årstid. Nu när julen nalkas är redan flera aktiviteter 
inplanerade, t.ex. julsånger från kören, en präst som kommer och läser 
evangeliet och Luciatåg som värdinnan planerar. 
– När vi har filmkvällar, berättar May-Britt, lägger alla en tia i en ask. 
När filmkvällarna sedan är över handlar vi in lite gott och avslutar med 
en jättetrevlig kväll tillsammans.
Utöver de återkommande aktiviteterna åker hyresgästerna också 
på Ålandskryssningar tillsammans, har grillkvällar ute i trädgården 
och på våren är det dags för en av de största aktiviteterna, nämligen 
basarer. 

– Det är roligt både innan och under dagen då vi har basar. 
Vi brer smörgåsar till caféet och hjälps åt med försäljningen. 

Alla hyresgäster är välkomna på aktiviteterna, det är bara några få 
som väljer att avstå. Och det gör ingen skillnad på ålder. 
Vi har till exempel Ebba som är 97 och Emmy som är 95. Bägge 
sjunger i kören. Och Eva är 94 och engagerad i filmvisningen. 
De är helt underbara!
May-Britt berättar också att de har en mycket engagerad ordförande 
i intresseföreningen, Eva von Essen, som bidrar mycket till 
sammanhållningen.

– Hon har alltid varit mån om att alla är välkomna och att det inte 
får kosta så mycket att gå på en aktivitet. Helst skulle hon nog ha fest 
varje vecka och att det satt två på samma stol! Hon är så duktig.
På torsdagarna visas film i gemenskapslokalerna. Dagen till ära visas 
”En prinsessa på vift” och tidigare under hösten har besökarna plöjt 
sig igenom ”Huset Elliott”. Men det är inte alltid filmen som är 
höjdpunkten. Ofta är det kaffet efteråt som lockar mest. Då kan de 
sitta i timmar och prata och skratta. 

– Vi har en så fin stämning här, vi är inte så många, så alla känner alla. 
Vi tar hand om varandra och är rädda om varandra. Alla som kommer 
hit trivs.

I May-Britt Åmans almanacka finns det 
få dagar som är markerade med ”ledig” 

TEXT och FOTO: Lovisa Sandberg
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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. Men en annons i Alma gör inte skillnad endast för dig och ditt företag. 
Annonsen 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!

Basaryra på RingvägenI May-Britt Åmans almanacka finns det 
få dagar som är markerade med ”ledig” 

Få tillställningar är så populära som basarerna på Ringvägen. Utbudet av varor, prylar och grejer är imponerande. 

Minst lika imponerande är tillströmningen av köpsugna spekulanter från när och fjärran. Trängseln i Blomsterfondshusens 
källare på söder i Stockholm kan gott jämföras med en rockkonsert eller ståplatsläktaren på Råsunda. Konkurrensen om de 
mest attraktiva objekten är stenhård och Almas fotograf som smög omkring med sin kamera i korridorerna fick höra ett och 
annat smågnabb:

– Du, rör inte den där boken, jag såg den först!
– Hur kan du veta det så säkert? Jag står ju här och du där borta.
– Dumma dig inte, jag ser alltid saker först. Det har jag gjort sedan jag var liten.

Som alltid var kaféet med sina hembakade bullar och nygjorda frallor en riktig magnet. I år hade man dessutom satsat på en 
trubadur som underhöll med trevliga visor medan man avnjöt en kaffetår mellan shoppingrundorna. 
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Duka vackert till jul och nyår!
I varje människa göms en liten överraskning. Saker man inte vet och inte kan gissa sig till. Hos Blomsterfondens 
vård- och omsorgschef Christel Haglund finns ett brinnande intresse och talang för dukning. Därför har vi bett 
henne att ge lite tips inför bordsdukningarnas höjdpunkt – juldukningar.

–  Jag använder mig av allt möjligt när jag dukar, berättar  Christel, det 
kan vara pärlhalsband, LP-skivor, julgranskulor eller gamla gardiner. Jag 
tar det som finns hemma. Ibland är det jäkla bra att inte slänga saker.

Christel tvekar inte heller för att ge sig ut i naturen och hämta hem 
detaljer till matbordet. Granris, pinnar, tranbär och torkade växter 
kommer alla till användning hemma på söder. 

–  Man behöver heller inte ge sig ut och shoppa dyrt. Det går att fynda 
makalösa saker på loppisar, som kommer till användning i just dukning. 
Då sparar vi lite på miljön också och det är viktigt för mig. 

Gamla vackra linnehandukar får utgöra servetter. Hos Christel är det 
svärmors, Kerstin Glaads, handdukar med broderade monogram som 
används. Till servettringar kan det passa med presentsnöre, vanligt 
snöre eller glitter. Gardiner får ibland utgöra dukar och gamla stuvbitar 
bordsdekorationer.

Nyårsdukning i guld
Guldgardinerna har dagen till ära fått tjänstgöra som duk. En gammal stuvbit i gyllene tyll pryder mitten av bordet. Små lampor utplacerade 
för lite stämning tillsammans med julkulor och en lång pärlkedja i guld.

–  Det går att blanda vilka färger som helst. Det får gärna vara lite 
överdrivet, då blir det som roligast.

Ett annat tips är att använda sig av elektriska ljus i stället för  levande ljus, 
speciellt då man dukar med mycket tyger. Dessa säljs av de flesta stora 
kedjor som säljer hemelektronik och till hyfsade priser. 

–  Med tanke på brandsäkerheten är det en väldigt billig lösning.  
Elektriska ljus och ljusslingor är så fina idag att de nästan   
skapar samma stämning som levande ljus. Och om det
 finns sladdar till ljusslingorna eller lamporna så kan 
man dölja det i andra detaljer i dukningen, 
till exempel stoppa in dem under en 
tygbit eller liknande.

TEXT och FOTO: Lovisa Sandberg
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Duka vackert till jul och nyår!

granris och Lp-skivor
Granris är en stämningshöjare och kan användas i överflöd på bordet. 

I stället för ett vanligt bordsunderlägg har Christel använt sig av gamla 
LP-skivor. Singlarna får sedan utgöra dekorationer tillsammans med 

juligt röda äpplen. Ljusen är elektriska och uppladdningsbara. Till 
servett har Christel använt sig av svärmors gamla linnehanddukar 

vackert insnörade i just vanligt snöre.

Röda juldukningen
Julkulorna används till servettringar. Elektriska ljus och röda 

tallriksunderlägg. Skäms inte för att plocka fram tomtefar och 
tomtemor så att även de får vara med till bords. Röda julkulor 

upphängda på pinnar. Pinnar är bra att använda om det är 
någon som är allergisk.

Muminfrukost
En gammal tradition i Christels familj, som har finländska rötter, är 
juldagsmorgonens muminfrukost. Då dukas det med mumintroll 
och någon läser högt ur en muminberättelse. Christel dukar med 
muminporslin, och julkulor med muminmotiv.

vita dukningen
Christel har använt sig av gamla pärlhalsband, små julkulor och 
värmeljus som hon ställt i skålar. Murgröna är en bra julblomma och 
det är inte särskilt många som är allergiska mot den.

Blå dukningen
Genom att använda sig av en temafärg, i detta fall blå, kan man 
åstadkomma en enhetlig och mysig effekt. Servetterna är vanliga 
pappersservetter som virats ihop med krusat presentsnöre.
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Intressant frukostseminarium avslutade 
första delen av Äldrepower-studien
Första fasen av Blomsterfondens 
Äldrepower-projekt avslutades med ett 
mycket intressant  frukostseminarium 
på Liseberg där man redovisade 
resultaten från den förstudie som 
genomförts under sommaren och 
hösten.

Studien har gjorts i syfte att höja 
äldres hälsa och välbefinnande samt 
att utveckla ett träningskoncept 
som passar äldre människor i stort. 
Vår utgångspunkt har varit att de 
äldre behöver bli starkare, dels för 
att förebygga fallskador och dels för 
att ha kraft att leva ett rikare, roligare 
och mer innehållsrikt liv på äldre 
dagar.

Träning viktig för vårdkvaliteten

Studien har handlat om att insamla, 
analysera och jämföra information 
för att kunna bedöma och följa upp 
den fallförebyggande träningens 
effekter och hur den påverkar det 
dagliga livet för de äldre.

I förlängningen handlar det 
också om att kunna se vad som 
är avgörande för vårdens utfall, 
kvalitet och kostnader på individnivå 
för att socialekonomin inom hela 
verksamheten ska bli rättfördelad i 
slutänden. 

I studiegruppen ingår även 
personer med en demenssjukdom

Studien har ett urval som omfattar 
en tränande grupp från äldre- och 
omsorgsboendet likaväl som ett 
antal jämförelsepersoner som inte 
deltagit i träningen. Utöver detta har 
en profylaxgrupp med 20 personer 
ingått i själva processen medan 
drygt 40 seniorer tränat på egen 
hand.

I studiegruppen har även ett antal 
personer med en demenssjukdom 
funnits med.

Det som skiljer Äldrepowerstudien 
från många andra studier är att 
projektet omfattar även personer 
med en demenssjukdom. 
Det är alltså inte bara själva 
träningsförfarandet som spelar en 
avgörande roll utan i lika hög grad 
hur man bemöter, uppmuntrar, 
och leder en person med en 
minnessjukdom på ett sätt som gör 
träningen effektiv på alla plan.

Det har inte varit lätt

Denna grupp har i studien letts av 
AnneLie Svensson, ledare i etik och 
bemötande på Blomsterfonden.

– Detta har inte varit en lätt 
uppgift, men med facit i hand kan 
vi konstatera att utfallet är mycket 
uppmuntrande till en fortsättning. 
Alla i denna grupp uppvisar goda 
resultat och har samtidigt kunnat 
känna tillfredsställelse av att vara 
med och prestera och lyckas i ett 
sammanhang tillsammans med 
andra. Det handlar mycket om att 
vara pedagogisk och tala med hela 
kroppen, säger AnneLie.

Blomsterfondens Äldrepower-
studie är ett samarbete med 
forskare från Jyväskylä universitet, 
HUR - den ledande specialisten på 
utveckling av träningsmaskiner 
för äldre, samt Raisoft - ett företag 
specialiserat på programvara för att 
bedömma, dokumentera, samverka 
och jämföra material för styrning av 
äldrevårdsinsatser. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Siffrorna och jämförelserna mellan 
den inledande mätningen och 
den avslutande visar på stora 
positiva förändringar i fråga om 
balans och styrka men också på 
vinster som kommer fram vad 
det gäller gemenskap, trivsel, 

allmän ork och lust att aktivera sig 
i det sociala livet. Förbättringen i 
den fysiska styrkan för helt klart 
med sig framsteg även på det 
mentala planet. Saker som innan 
träningsperioden framstått som 
alltför tunga att göra känns med 
ens lockande och inbjudande.

Att fördela resurserna rätt för 
varje individ effektiviserar 
organisationen

Utifrån de första studieresultaten är 
det frestande att dra slutsatsen att 
en förbättring av samma grad över 
hela Blomsterfondens verksamhet 
skulle innebära ett bättre liv för 
de boende och stora ekonomiska 
omfördelningsvinster till en följd 
av större kunskap om individens 
enskilda behov. 

Vad denna verksamhet skulle 
betyda i kostnader på personal- 
och lokalsidan finns dock ännu inte 
med i resonemanget.

– Resultatet av vår förstudie 
inspirerar oss verkligen till att gå 
vidare med detta, berättar Christel 
Haglund, vård- och omsorgschef i 
Blomsterfonden, och därför har vi 
tagit ett beslut att  gå in i fas två av 
studien för att lära oss ännu mer 
om detta, en mycket viktig del av 
det som behöver prioriteras inom 
äldrevården.

Träningen fortsätter

Träningen kommer alltså att 
fortsätta på Liseberg och på 
det nya året kommer även den 
andra etappen av studien igång. 
Dessutom kommer ett nytt 
seminarium att arrangeras under 
andra halvan av januari. Den här 
gången på Ringvägen, som ligger 
centralt och lätt att ta sig till med 
både tunnelbana och bil.
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Äldrepower är en studie i styrka och balans för seniorer och äldre inom Blomsterfonden i samarbete med Jyväskylä universitet, 
HUR - the active ageing company och RAI-soft. Studiens syfte är att utveckla ett  träningskoncept som ger boende hos 
Blomsterfonden kraft att  ha ett bra liv, livet ut.

Blomsterfondens VD Ulf Thörnevik i intensivt samspråk med Ewa Samuelsson. Christel Haglund, Äldrepower-projektets initiativtagare, fungerade 
som moderator under seminariet.

Många kom till Liseberg för att ta del av vad Blomsterfondens Äldrepower-studie reulterat i.
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För många äldre är ensamheten mer än närvarande 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 jul. 

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 jul”.

Ett stort tack för ditt bidrag!

Ett enda litet samtal kan göra 
stor skillnad för Märta i jul

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

Jag vill gärna beställa Blomsterfondens julkort 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 dina kort hinner iväg med julposten. Kostnad för porto tillkommer.

Genom det här julkortet stödjer du Blomsterfondens viktiga arbete för äldre, insamlingskonto plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902-5305.
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Genom det här julkortet stödjer du Blomsterfondens viktiga arbete för äldre, insamlingskonto plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902-5305.
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Genom det här julkortet stödjer du Blomsterfondens viktiga arbete för äldre, insamlingskonto plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902-5305.
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Stockholmsmotiven är tagna av 
fotografen Lennart Dannstedt 
som även är medlem i Blomster-
fonden. 

Konstmotiv  tagna från Almas 
teckningstävling. 



30  Blomsterfonden

           BETUTT-
ADE M 

RÄKNING 
 
I 

CENTRUM 

FÅR STÅ 
OCH DRA 
TEATER-
PJÄSER 

T 
           

TILL-
TAGANDE 

 
ÄR GAMEN 

Ö K A N D E 
           A S Ä T A R E 
           

KÄNT SIG 
FÖR 

RIKTIG 
SÖRJA 

T R E V A T 
           S L A M LER 

BELÅTET M SOVA  
FÖR SMÅ 

           SÄTTA 
STOPP  

FÖR Ö 
SLUTORD 

 
BLIR 

FÖRRÅDD 
A M E N 

           A V S T Y R A 
           

HYR UT 
BILAR 

ÄR VARG 
OCH LO 

A V I S 
ÄR VÄL 
KINES-
ISKA 

GÄSTER 
N 

KLAVER-
INSTRU-

MENT 

TASSADE 
BLIR 

FÖRRYMD 
FÅNGE 

S 
COWBOY-

REP 
LÄGGA  

PÅ 
L 

LYCKO-
HJUL 

 
LUTETIUM 

T INDIANA-
POLIS S 

SMÅ PAR-
TIKLAR 
VARU-

SLAGET 
A R T I K E L N 

C E M B A L O 
KAN MAN 
SPELA PÅ 
EXTRA-
JOBB 

T O T O  K 
BRUTALA 

 
NATRIUM-

KLORID 
R Å A 

ÅSIDO-
SÄTTA 

 
EDERAS 

F Ö R S U M M A TVEKSAM 
 

SKIFTAT O V I S S SEGER-
TECKEN N 

THE FINAL 
COUNT-
DOWN-
GRUPP 

U T G E S 
BETYG-
SATT 

 
GAV NÅD 

B E D Ö M D  LÄMNA 
IFRÅN  

SIG A V G E 
BITTIDA E 

KÖPER 
SNUSARE 
VAR VÄL 

PELÉ 
D O S O R 

SKRUV-
DON 

 
NORPAS 

M E J S E L UTSKOTT 
 

SOLDAT V U 
A R L A 

STUDIE-
SAL 

FANNS 
TID TILL 

K L A S S R U M 
SÄTTER PÅ 

RINGEN 
FEST-

KLÄNNING 
T R Ä R 

LITIUM 
SPELAR I 
SOMMAR-
NATTEN 

L I 
SAMLAR 
SLASKEN 
VIBRA-
TION 

H O A R N A 
BESTÄM-

MER 
ÖVER-

SÄTTER 
R Å R 

JAG 
HAR 

MÅNGA PÅ 
SOLVALLA 

E G O 
S Y R S A N 

ÖVER-
NATTAT 
SCHACK-

PJÄS 
B O T T 

GER ANI-
MAL AV-

KASTNING 
FÄRSKA 

B O S K A P 
FANNS 

INTE DÅ 
DET 

BEHÖVDES 
S A K N A D E S GÅR EJ 

ATT FÅ 
TAG I O N Å B A R GEN-

GÅNGARE E 
S T R A N D A T 

 
 
 

TVÅ 
F L Y T E T Y G HEMMA-

HÖRANDE 

 KAN VARA 
KLIANDE E K S E M E T 

BRASA 
 

ÄR DE UT-
HÅLLIGA 

K A S 
MEDAR-
BETARE 

 
LUKTAT 

S T A B 
        U T E 

GASTA 
 

FJUTT-
SPARKADE 

H O A 
DAM I 
STIAN 
LANT-

BRUKARE 
S O 

        
OMO- 
DERN 

OFRED-
ATS 

A N T A S T A T S 
        O P 

ÅBÄKA 
SIG 

MÅNGA I 
LIGA 

Å M A HÅRT 
VIRKE G LÄNGD-

MÅTT 
FÖRR A 

        
KRYDDAT 

BRÄNNVIN 
SATT I 

JORDEN 
P L A N T E R A T 

        Y R A D E TOMT  
OCH 

ÖDSLIGT K A L T 
        

DILLADE 
VERKAR I 
DET FÖR-

DOLDA 
A G E N T E R N A 

 H 

 © C4EKONOMEN - 343 

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, 

Gertrud Lönegren, Danderyd
Ulla Dalén, Danderyd

Britt-Marie Bengtsson, Sollentuna
Berit Lundgren, Tyresö

Grattis!
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_Korsord

Korsordstävling nr 40
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 40  ska vara oss tillhanda senast den  15.1. 2013. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Hur glädjer du
andra till Jul?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNIN

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Krönikören arbetade inom Sveriges Radio från 70-talet till år 2000. Mest känd från Radio Stockholm, där han 
ledde programmet Seniorpuls under 16 år (nästan exakt 1000 program med totalt ca 600 gäster!). Dessutom 
ledde han Vi i femman i tio år och var nyhetsreporter på Södertörn mellan varven... Efter radioåren har han 
frilansat som krönikör i Nynäshamns Posten till och med år 2008.
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Simon Wallström

– Jag tycker om att laga riktigt 
god mat till familjen. Att äta gott 
tillsammans hör julen till.

Majken Olander

– Jag vill glädja andra genom 
ett glatt humör och skriva julkort 
till släkt och vänner.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

Om någon för tjugo år sedan hade frågat mig vad en 
stavgångare är för något, hade jag nog inte kunnat 
svara. Kanske hade jag gissat på ett ovanligt djur, 
kanske släkt med familjen sengångare. Ni vet de 
där som klättrar hängande med ryggen nedåt.
Idag vet jag att stavgång är en populär form av 
motion, som från början mest lite äldre människor 
ägnade sig åt, men som nu har utövare i nästan 
alla åldrar. Stavgång på barmark vintertid har ju 
skidåkare länge använt som träningsmetod. Men 
det lär ha varit år 1998, som “flugan” flög in över 
Sverige, närmast från Finland, där den funnits som 
motionsform i flera år. 
Även här blev den ganska snabbt populär. Den var 
skonsam för kroppen och - rätt utförd - effektiv. 
Men det var just det där sistnämnda som vållade en 
del problem. Dels skulle man köpa stavar med rätt 
längd, och dels krävdes att man använde stavarna på 
rätt sätt. Men hjälp fanns att få av instruktörer och - 
ibland - av butikspersonal. Det där vet nog de flesta 
av er som läser dessa rader - och ni är många, tror 
jag! Många är också stavgångarna ute i Europa idag, 
även om man i vissa länder söderut tittar storögt 
på dessa underliga varelser, som går omkring på 
stränderna med stavar i händerna..
Och visst blev man “betittad” även här hemma, 
innan träningsredskapet hade slagit igenom.
Mitt första försök i branschen ägde rum på stans 
vackra reservat, där jag räknade med att i lugn och 
ro få ta mina första stapplande steg med stavar. Jag 
hann inte gå i många minuter förrän jag mötte en 
yngre motionär - utan stavar och utan hyfs - som 
ropade efter mig:
– Hallå där, du har ju glömt skidorna!
Jag låtsades att jag inte hörde “lustigheten”, men 
när den återkom fem minuter senare kunde jag 
inte undgå att uppfatta den. När tjugofyra ungar 
(på klassutflykt) i korus skriker “du har ju tappat 
skidorna!”, då får man inte vara svarslös.
– Ja, ser man på, sa jag förvånat och tittade neråt. 
Kanske ni kan hitta dom åt mig?
Min första tur som stavmotionär blev alltså ingen 
succé. På hemväg var jag inne på tanken att 
nästa gång använda mig av mörka solglasögon 

och hörselskydd. Men å andra sidan, tänkte jag, 
är det trevligt att sprida lite glädje bland sina 
medmänniskor..
Ska erkänna att jag ännu inte blivit någon flitig 
stavgångare. Det beror framförallt på att jag ännu 
inte fått tillbaka mina stavar, som jag en gång lånade 
ut. Har heller inte köpt några nya, eftersom mycket 
har hänt på stavmarknaden de senaste åren. Numera 
tycks det vara en konst att tillverka moderna stavar 
– och att veta vad man egentligen behöver. Tidigare 
låg priset på runt 100-150 kronor på en stav som 
starkt påminde om en vanlig skidstav.
Numera är branschen svår att överblicka för en 
lekman. Priserna har nått upp till 1000-kronors-
nivån och till och med passerat den. Men då har 
stavarna försetts med så många finesser att man 
börjar undra vad branschen sysslar med. Kanske 
har den s k produktutvecklingen börjat spåra ur 
så smått..?
Idag kan man exempelvis köpa gåstavar av alu-
minium och av kol- eller glasfiber. De kan vara 
försedda med pump eller vikter och ha olika former 
av teleskopfjädring. Allt, antar jag, för att man också 
ska öka muskelstyrkan. 
Jag väntar med spänning på nästa modeller och 
nya finesser. Kanske kommer man att bygga in en 
liten radio i ena staven och en stegmätare i den 
andra. Och varför inte plocka in ett litet plaströr i 
ett handtag, där man kan ha en skvätt vatten eller 
en stärkande dryck - ni minns kanske forna tiders 
fina promenadkäppar. Och självklart måste stavarna 
utrustas med larm och kanske en liten telefon. 
Valmöjligheterna blir nog oändliga och kommer att 
resultera i många stopp på promenadvägen för prat 
om årsmodeller och märkliga finesser.
Nja, jag ska nog köpa mig en 
vanlig enkel stav - möjligen 
med lite fjädring i. Fast jag 
brukar ju glömma min fick-
radio förstås...

Jens Lindmark

– Det viktigaste är att vara 
tillsammans och ta hand om sina 
nära och kära.

Hallå där, du har ju glömt skidorna!


