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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 39 • September 2012 

Peje Emilsson, entreprenör och grundare 
till Silver Life, vill leva livet hela livet.
Sid 6–8

Rösta fram ditt 
favoritkonstverk 
i vår stora 
teckningstävling
Sid 13–16

Boendeformer för äldre i Sverige
Sid 10–12

– Makten ska ligga hos       
   människorna

Hur viLL du bo 
PÅ GAMLA dAr?  intervjuer på sid 20–21

Vinn ett fantastiskt fint
Kryddlexikon  Sid 8



Läs mer på 
berwaldhallen.se/vardagslust

Onsdag Och tOrsdagskOnserten
Onsdag 7 nov kl 18.00
torsdag 8 nov kl 18.00
sveriges radios symfoniorkester
santtu-Matias rouvali dirigent
ellen nisbeth viola
Paganini/Primrose: La campanella
Bruch: romans för viola & orkester
Beethoven: symfoni nr 2

strindBerg Och Musiken
Onsdag 28 nov lö 18.00
torsdag 29 nov kl 18.00
sveriges radios symfoniorkester
Per hammarström dirigent
Ludvig Josephson recitatör
Musik av bl a ture rangström
och Wilhelm stenhammar

BrahMs tredJe sYMFOni
Onsdag 26 sep kl 18.00
torsdag 27 sep kl 18.00
sveriges radios symfoniorkester
david afkham dirigent
andrej Power violin
chaussOn: Poème
BrahMs: symfoni nr 3

Årstiderna
Onsdag 17 okt kl 18.00
torsdag 18 okt kl 18.00
sveriges radios symfoniorkester
simon crawfoord-Phillips dirigent
Malin Broman violin
rick stotijn kontrabas
ViVaLdi: de fyra årstiderna
PiazzOLLa: de fyra årstiderna

SverigeS radioS SymfoniorkeSter

Vi bjuder 
på Vardagslust 
– en timme långa 
konserter fyllda  

aV Vacker 
klassisk musik. Vardagslust

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.

det BehöVer inte Vara heLg 
För att Man ska FÅ nJuta.
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Bra äldreomsorg måste få kosta!

Ser man till den politiska viljan är lägenheten eller villan där du bor ett alldeles förnämligt 
seniorboende. Alla som kan och vill ska få bo kvar hemma, vilket ofta är en bra och många 
gånger billig lösning för alla parter. Man har kvar sin invanda omgivning och känner sig trygg, 
bekväm och tillfreds med det mesta.

För att detta ska fungera krävs dock en bra och välfungerande hemtjänst vilket en del kom-
muner, som en paradox till sina egna mål, inte är beredda att betala för. Ersättningen täcker 
inte på långa vägar de faktiska kostnaderna och ibland får jag en känsla av att kommunerna 
inte förstår villkoren för de utförare som finns till för att hjälpa de egna invånarna. Detta skapar 
förstås en omöjlig sits för en ideell förening av vårt slag. Våra olika verksamhetsgrenar måste 
bära sig för att vi ska kunna utvecklas och gå framåt i takt med de krav som ställs på oss. När jag 
skriver detta har vi tyvärr tvingats säga upp ett av våra hemtjänstavtal på grund av den beskrivna 
situationen.

Att bo kvar hemma är inte och ska inte vara den enda lösningen. Dagens välutbildade seniorer 
är också ute efter närhet till service och nöjen likaväl som trygghet och gemenskap och flyttar 
därför gärna hemifrån i god tid. Man vill ha nyfikenheten på livet och krafter kvar för att få 
ut så mycket som möjligt innan det blir dags för nästa steg i form av ett boende med mer 
långtgående trygghetskoncept. 

Blomsterfonden utvecklar alla delarna. Vi har insett att seniorer och äldre måste bli starkare 
för att kunna rå om sig själva och må bra så länge som möjligt. Därför arbetar vi hårt med 
Äldrepower, vårt träningskoncept för seniorer och äldre, även demenssjuka personer.

För vår hemtjänst handlar det om att hjälpa äldre med kvalitet och omtanke, en verksamhet 
som ligger oss nära hjärtat och som är en mycket viktig del i vårt sammanhållande trygghets-
koncept. I detta vill vi bli ännu bättre.

Inte nog med det. Vi bygger om och moderniserar och nu ligger vi även i startgroparna för att 
planera och på sikt bygga helt nya bostäder för seniorer och äldre i Liseberg och på Ringvägen. 
Vi lämnar inget åt slumpen och tar hjälp av expertis på alla viktiga områden. Vi gör vårt yttersta 
för att dessa nybyggen ska motsvara alla högt ställda förväntningar på hur äldre vill bo idag och 
lång, lång tid framöver. 

Ja, det där sista visste ni ju redan. För att lyckas med allt detta är sund ekonomi, sunt tänkande 
och långsiktighet viktiga förutsättningar för att uppnå våra mål.
  

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 över 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.

När hösten kommer och 
luften blir frisk och klar 
gillar Ulf att snöra på sig 
joggingskorna och ge sig 
iväg ut i naturen.

– När alla skogens färger 
exploderar i gult, orange 
och rött känner jag mig själv 
extra laddad och får mer 
spring i benen än någon 
annan tid på året, förklarar 
Ulf. Hösten är en bra tid för 
både arbete och fritid.
 

Läs mer på 
berwaldhallen.se/vardagslust
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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!

Bo bra på äldre dar
Boendet är viktigt för oss svenskar. Vi fixar och piffar vår första egna lägenhet, därefter 
flyttar vi ihop, sedan kommer barnen och dekorationen med barnkammaren och så 
fortsätter det efter livets olika skeden tills du står inför att leta bra boende på äldre dar.

I dag ökar antalet äldre i Sverige och även de äldres disponibla inkomst. Många äldre är 
även villiga att betala för en hög boendekvalité.  Stora satsningar har gjorts i Sverige för 
att låta äldre bo hemma så länge som möjligt med bland annat hjälp av hemtjänst. Detta 
har också bidragit till att det inte har byggts så många äldreanpassade bostäder, vilka 
skulle behövas för att möta framtida behov.

Boendetrender just nu är bland annat livsstilsboende med inspiration från bland annat 
USA, där boendet anpassas efter ett gemensamt intresse hos de boende, t.ex. golf eller 
andra aktiviteter. Blomsterfondens boende är en form som mest kan liknas vid en typ av 
livsstilsboende med flera aktiviteter som förenar och olika typer av anläggningar för olika 
livsstilar och behov.

En annan trend handlar om tekniska framsteg och forskningsbaserade boenden som 
bygger på att forskare tar ett helhetsgrepp på boende för äldre. Ett intressant exempel 
på detta är projektet ”Det kunskapsbaserade äldreboendet” som forskare på KI, KTH 
och Lunds Universitet har fått anslag från VINNOVA att utveckla vidare. Det ska bli 
intressant att följa detta boendeprojekt i framtiden.

Har du som medlem eller läsare hört talas om något spännande boende för äldre, eller 
något annat intressant projekt rörande äldres boende, skicka gärna ditt tips till Almas 
redaktion: Blomsterfonden, Alma redaktionen, Box 114, 182 05 Djursholm. 

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om olika beskrivningar av boende-
former för äldre i Sverige på sidan 10–12. På sidan13–16 kan du även rösta på vår 
teckningstävling för alla amatörtecknare.

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

Hej Alma!
Jag undrar över träningsstudien, 
Äldrepower, som ni håller på 
med på er anläggning i Liseberg. 
Det verkar som om ni på 
Blomsterfonden förstått det där 
med att träning gör gott även för 
äldre personer. Jag är en medlem 
som stått i kö under många år men 
inte till just Liseberg. Är äldrepower 
något ni kommer att införa även på 
era andra adresser?
Jag hoppas att så är fallet eftersom 
jag anser att bra träning är förut-
sättningen för ett bra och friskt liv. 
Och god sömn därtill.
Albin Asplund
Stockholm

Svar:
Hej Albin och tack för din fråga

Äldrepower-projektet är fortfarande i sin linda men har så här långt 
visat att bra träning för seniorer och äldre är en bristvara i Sverige och 
intresset och behovet mycket stort.
Vår inledande studie är nu ungefär halvägs med många aktiviteter att 
klara av under hösten.
Vi ser redan nu mycket positivt i det här projektet som växer dag 
för dag och vår önskan och våra ambitioner är att arbeta vidare med 
detta även på våra andra anläggningar. Men allting kräver resurser och 
kostar pengar i maskiner, lokaler och personal så vi startar i detta nu 
många aktiviteter för att om möjligt kunna finansiera följande etapp 
i vårt träningskoncept. Längre fram i den här tidningen hittar du 
en tvåsidesrapport om hur Äldrepower utvecklas. Läs den så får du 
ytterligare kött på benen.

Christel Haglund
Ansvarig för Äldrepower-projektet

Christel Jansson

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

Christel gillar att 
motionera och är inte 
främmande för lite udda 
sätt att röra på sig. Hon 
drar sig inte för att snöra 
på sig hockeyrören eller 
jonglera med en fotboll.

– Provade åka racercykel i 
somras, oj vad kul det var!
Nu är jag fast och ny ägare 
till en Shimano Ultegra - 
racer, berättar Christel
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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

Kanske blir vi grannar en gång 
när vi sitter där på hemmet med en 
katt eller hund i knäet och tänker 
tillbaka på ungdomens glädje, dans och sång. 
Men tills dess önskar vi många soliga år 
och även få känna förälskelsens vår. 
Hoppas du finns någonstans
ålder ungefär, 59–67 år. RÖKFRI       

Solvieg 60+ 
Täby 20-8-2012

Bästa Alma!

Jag är en man som börjar komma till åren, änkling sedan ett 
bra tag och har inga barn.
Jag har läst i er tidning om möjligheten att testamentera till 
Blomsterfonden.
Nu till min fråga. Kan man vara med och bestämma om vart 
ens pengar ska gå? Det känns på något sätt mer tillfreds-
ställande om det är ett specifikt projekt än att pengarna går in 
i det dagliga flödet.
Kan man besöka Blomsterfonden för ett helt förutsättnings-
löst möte utan att känna sig tvingad att ta det ena eller andra 
beslutet?

Nils 85, 
Bromma

80-åringens aftonbön
Jag har lyckats uppnå 80 år, men mycket jag ej sett
så Gud låt mig få leva kvar tills jag blir 81.

Det finns en massa saker jag går och tänker på 
och därför vill jag jobba tills jag blir 82.

Ännu finns många platser jag gärna vill bese
så låt mig därför stanna kvar tills jag blir 83.

Det finns en hel del saker jag själv måste bestyra
därför ber jag på mina bara knän få fylla 84.

Jag har en trogen maka- vi har ett vackert hem
och därför vill jag verka tills jag blir 85.

Jag har så mycket ogjort att jag nästan förskräcks
och därför vill jag leva tills jag blir 86.

En del av mina vänner är i din himmel nu
men själv jag väntar gärna tills jag blir 87.

Jag tycker allt är roligt och kan i näven spotta
så därför jag vill hänga med tills jag blir 88.

Jag alltid drömt få vara med på Karneval i Rio
så låt mig få en sportlig chans att fylla 89.

Men när en gång jag 90 fyllt så börjar jag nog undra
kan möjligen en chans jag få att också fylla 100?

Insänd till Alma av okänd författare i Värmland.

Hej Nils!

Det är du och ingen annan som bestämmer. Du gör som du 
vill och ingen annan har rätt att påverka dig till något som du 
inte känner full tillfredsställelse av.
Vi på Blomsterfonden är tacksamma över varenda krona 
som omtänksamma och givmilda personer skänker till vår 
verksamhet. Därför gör vi också vårt yttersta för att givaren 
ska känna sig nöjd med sitt val och veta till vad pengarna 
används. Vi har vår dagliga verksamhet men också många 
specifika projekt som behöver finansiering.
Du är alltid välkommen till oss på ett garanterat förut-
sättningslöst möte. 

Christel Jansson
Insamlings- och kommunikationschef/Chefredaktör Alma

Hej redaktionen!

Kommer era hemtjänstkunder också få gå på sådan där 
äldrepower-träning, vara med på tester och så?

Elin

Hej Elin!

Allt är ännu inte klart, men vi diskuterar alla möjligheter? Vår 
förhoppning är att vårt pionjärarbete ska leda till att alla äldre 
i Sverige på sikt ska få möjigheten att träna. Oberoende av om  
de bor hemma eller på något senior- eller äldreboende.

Christel Haglund
Ansvarig för Äldrepower-projektet

Hej Alma!

Äldrepower-projektet!  Träning för aktivt åldrande iBlomsterfonden.

Jag skriver dessa rader för att många frågat mig om detta eftersom jag deltar i 
träningen. Anledning är, säger de, att de är rädda för att möjligheten till denna 
fina träning ska tas bort när studien avslutats. Jag instämmer i detta. Vad kan vi 
göra för få behålla detta? Det har ju visat sig att vi boende har ett mycket stort 
intresse och verkligen engagerar oss. Ja, vad kan vi göra?

Rune
Liseberg

Hej Rune!

Detta är något som vi arbetar mycket 
med för att få behålla och utveckla ytterligare. Vi startar 
just i denna tidning en insamlingskampanj för detta 
och mycket annat är aktuellt. All uppmuntran från 
er som tränar stärker oss i vår uppfattning att detta är 
viktigt. Läs även mina andra svar i frågan på denna och 
föregående sida samt artikeln längre fram i tidningen.

Christel Haglund / Ansvarig för Äldrepower-projektet
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Äldre ska bo bra, och snart är det ute med 
billiga lösningar, som inte är anpassade efter 
hur folk vill ha det. Grundtanken i 
Peje Emilssons boendefilosofi är tydlig:

– Det viktiga är att inga politiska represen-
tanter ska bestämma utan att makten ligger 
hos enskilda människor, säger Peje Emilsson, 
som tror på ett system med en äldrepeng, 
”ungefär som vi idag har en skolpeng.”

Entreprenören Peje Emilsson är 66 år, och 
en känd påhittare. Det senaste stora projektet 
är seniorsatsningen Silver Life, som handlar 
om att skapa attraktiva bostäder för äldre: 
”Vår idé är att skapa ditt goda boende där 
service och senare omsorg anpassas till dina 
behov och önskemål. Livskraft, livslust och 
trygghet är Silver Lifes ledord” står det på 
hemsidan.

– Vi har fyra fem konkreta planer på gång 
och det första boendet hoppas vi kunna 
öppna 2014. Vi ritar på konkreta fastigheter, 
som ska ligga i Stockholmsområdet, nära 
kommunikationer och tunnelbanan.

Villkoren för seniorer har under senare år 
blivit en allt viktigare fråga för Peje:

– Nästan varje dag är jag ute och pratar om 
det här. Många byggföretag hör av sig och 
undrar hur man på ett begåvat sätt ska bygga 
framtidens bostäder för äldre. 

Peje Emilsson, med ett långt engagemang 
i PR-branschen, för friskolor och Modera-
terna, säger att det som driver honom är en 
”i grund och botten väldigt djup känsla för 
människor.”

Peje Emilsson, 
entreprenör och 
grundare till Silver 
Life, vill leva livet 
hela livet.

– Jag har många 
konkreta planer 
vad det gäller 
äldreboenden, jag 
jobbar på det varje 
dag. 

TEXT: Maja Aase

– Vi ska ha ett jämlikt samhälle. 
Människor är lika men har olika intressen 
och behov. När jag besöker äldre 
släktingar undrar jag varför vården och 
omsorgen ser ut som den gör idag. Jag 
vill att kreativiteten ska släppas loss.

Systemet med upphandlingar och 
kontrakt på bara några år tror han inte alls 
på. Politiker bestämmer över huvudet på 
medborgarna och upphandlingar gynnar 
få, stora företag, som inte har någon 
anledning att tänka långsiktigt. 

– Principen för äldrevården är densamma 
som för fattighjonen. De såldes till den 
som betalade minst och det är ju helt 
feltänkt!

I framtiden vill han att alla seniorer ska ha 
det minst lika bra som de som har det bäst 
idag. Flexibiliteten måste vara helt annan 
– och här tar han Blomsterfonden som 
exempel – och så ska det finnas möjlighet 
att lägga till extra pengar för dem som 
kanske vill bo större eller varför inte äta 
lite annorlunda?

– Vi går just nu igenom en demografisk 
förändring som är unik. Allt fler kommer 
att leva ytterligare 20, 25, 30 år efter 
pensionen. Det är människor som 
idag kontrollerar ungefär hälften av 
alla tillgångar i samhället och som är 
självständiga och vana att bestämma. Den 
här generationen ställer helt andra krav. 

Med en åldrande befolkning tror han 
också att allt fler vill jobba med och starta 

      aktEN Ska LIGGa 
hoS DEN ENSkILDa
MÄNNISkaN

M
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Namn: 
Per Magnus Peje Emilsson

Ålder: 
66 år

Yrke:
Entreprenör.1970 grundare av PR-
byrån Kreab (”Kreativ Information 
AB”) och år 2000 grundare av 
friskolan Kunskapsskolan. Idag 
aktiv med Silver Life, en ny typ av 
seniorboenden. Sedan 60-talet 
engagerad i Moderaterna.

Intressen: 
Familjen och ”kappsegling åtta 
dagar per år”.

”Snart är det ute med  
billiga lösningar”

      aktEN Ska LIGGa 
hoS DEN ENSkILDa
MÄNNISkaN
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senior- och äldreboenden, tack vare att 
det faktiskt är en framtidsbransch. och 
vad gäller det egna yrkeslivet vill han 
förstås fortsätta att arbeta ett bra tag till. 

– Jag brukar säga tills jag fyller 75, 
men nu har jag börjat sträcka det 
till 80. Man mår bättre om man har 
möjlighet att jobba vidare, säger Peje, 
som tycker att det är en ”underlig 
tradition” att fortfarande gå i pension 
vid 65-67, trots att så många lever så 
pass mycket längre. 

– Min morfar levde tills han blev 70 
och jobbade i 50 år. Idag börjar vi i 
snitt att jobba när vi är 29 och blir 
pensionärer runt 61. om du når 60 är 
chansen stor att du blir bortåt 90 – och 

jag behöver inte vara ekonom för att 
fatta att det inte går ihop.

Förutom allt annat hinner han också 
med ideellt arbete. ”En avsevärd 
tid” ägnar han sig bland annat åt 
föreningarna kris, kriminellas 
revansch i samhället, och hand In 
hand, som arbetar med bistånd i 
södra Indien. Liksom Stockholms 
handelskammare och Eknö hemman 
Samfällighetsförening.

– Jag är lyckligt lottad nog att vara 
engagerad och blir stimulerad av det.

Självklart har han också tänkt ut hur 
hans eget senior- och äldreboende ska 
vara. Liksom begravningen.

– Vi vet ju alla att vi ska dö och det 
gäller att fundera över hur vi vill att 
de sista åren ska vara. I datorn har jag 
en fil som heter ”gott slut” och där har 
jag de exakta detaljerna, kring vad som 
ska hända när jag dör. kontrollbehovet 
finns alltid med. 

helst vill han bo sina sista år i en av 
hötorgsskraporna mitt i Stockholm, 
”det ska vara som ett hotell, centralt 
och nära aktiviteter”. huset ska ha en 
reception, vara bemannat dygnet om 
och där ska finnas bra sjukvård.

– Liksom ett hospice. Det ska ligga 
högst upp. Närmast gud. 

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 ”Kryddlexikon”.  Den som inte har turen att vinna kan köpa boken i närmaste bokhandel.

Här är ni som vann en Vinbok i förra numret av Alma.  
 Grattis!:
 Anders Jansson, Täby
 Ylva Almgren, Bandhagen
 Marga Margulies, Stockholm
 Annika Fivel, Skarpnäck
 Anitha Nilsson, Täby

Alla världens kryddor i ett lexikon!

• Alfabetisk översikt av kryddor, örter och 
 kryddblandningar från hela världen.

• Målande smakbeskrivningar och information om
 växterna, deras ursprung, historia och användning.

• Varje uppslagsord ger en enkel botanisk    
 beskrivning av respektive ört eller kryddplanta.

• Flerspråkig ordlista med kryddornas lokala
 benämningar hjälper dig när du vill utforska 
 nya matkulturer i främmande länder.

• Register över alla benämningar på engelska och latin.

Kari vetlesen arbetar som redaktör på bokförlaget Vega i Oslo. 
Hennes intresse för kryddor började på en vaniljfarm i Uganda, 
där hon bodde som barn. Ur intresset för vaniljen vidgades Karis 
intresse till andra kryddor. Kryddlexikonet är resultatet av 
många års grundläggande och uttömmande research.

Foto: Fredrik Bjerknes
Vinn denna fantastiska bok från Optimal-förlag. Över 500 sidor med 320 uppslagsord och fler än 400 färgbilder.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

I utställningen Picasso/Duchamp ”He 
was wrong” ställer Moderna Museet i 
Stockholm för första gången giganterna 
Pablo Picasso och Marcel Duchamp mot 
varandra. 

De ses ofta som 1900-talets mest 
inflytelserika konstnärer - Picasso, 
målaren med magiska händer som kom 
att personifiera en modernistisk målare 
- Duchamp, den kylige ironikern och 
schackgeniet som ifrågasatte måleriet 
och förvandlade konsten till en labyrint 
av intellektuella lekar. 

Nu får Moderna Museets besökare en 
unik chans att ta del av en giganternas 
kamp för att se vart spelet mellan de 
båda leder.

Picasso/duchamp ”He was wrong”
25 augusti 2012 - 3 mars 2013, Moderna Museet i Stockholm

Pablo Picasso, Kvinna med blå krage, 1941 © Succession Picasso/BUS 2012. Marcel Duchamp, Fontän, 
1917 © Succession Marcel 
Duchamp/BUS 2012.

PALME 

Älskad och hatad

Den 28 februari 1986 sköts Olof Palme ihjäl på öppen gata i Stockholm. Mordet har i 
decennier överskuggat bilden av personen. Nu kommer filmen om Palme. En berättelse 
om en människa, en politiker och hans tid. Om en man som förändrade historien. 

Olof Palme liknar ingen annan svensk politiker, varken före eller efter honom. Han var 
överklasspojken som skapade världens mest jämlika land. Älskad och hatad. Alla hade 
en åsikt om Palme. 

I filmen ger politiska motståndare, internationella statsmän och partikollegor sin bild 
av politikern Palme. För första gången medverkar också hela familjen Palme i en film. 
De berättar om hur det var att leva med Sveriges mest kända politiker. Hur det påverkade 
livet. Hur hatet drabbade även barnen.   

Regissörerna har haft tillgång till familjen Palmes privata super8-filmer, vilka aldrig 
tidigare visats offentligt, och till ett gediget material från SVT. Palme är den mest 
dokumenterade personen i SVT:s arkiv, näst efter kungen.

Premiär:14 september 2012
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olika former av seniorboende:

 • Bostadsrättsföreningar, ex. Bo Viva

 • Trygghetsbostäder ex. Lång-
  brobergs trygghetsboende

 • Ideell förening, ex Blomsterfonden

 • Stiftelser, ex. SVPH, Stiftelsen Stora  
  Sköndal, Danvikshem

 • Kommunala bostadsbolag, ex.  
  Svenska Bostäder, Stockholmshem

 • Kooperativa hyresrätter, ex. 
  Sjöfarten, SKB

 • Privata fastighetsägare

Äldreboende (särskilt boende)

Äldreboende är till för personer som 
behöver omvårdnad och stöd dygnet 
runt. Boendet hjälper den äldre med 
allt i vardagen, inklusive hälso- och 
sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast samt 
regelbundna läkarbesök.

För att få en plats på ett äldreboende 
krävs ett biståndsbeslut från din kom-
mun eller stadsdel. Det finns olika typer 
av äldreboende, i kommunal eller 
privat regi.

För att beviljas en biståndsbedömd 
plats på ett äldreboende behöver dina 
omvårdnadsbehov vara så stora att de 
inte kan tillgodoses av hemtjänst eller 
att otryggheten är så stor att de utesluter  
ett fortsatt boende i hemmet.

Boendeformer för äldre i Sverige

boende hemma

I Sverige har den politiska ambitionen under lång tid varit att äldre människor 
ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Möjligheten att bo hemma har 
också underlättats genom hjälp i hemmet genom hemtjänst. För att beviljas 
hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din respektive kommuns eller stadsdels 
biståndsbedömare. 

Seniorboende

Seniorboende är som vilket boende som helst men med större möjlighet till social 
gemenskap. Riktar sig till aktiva äldre, oftast mellan 55 och 75 år. Trygghetsboende 
liknar seniorboende men riktar sig till boende från 70 år. På Trygghetsboendet finns 
det tillgång till trygghetslarm och gemensamma utrymmen samt hjälp viss tid vid 
måltider. För seniorboende och trygghetsboende krävs inget biståndsbeslut från din 
kommun eller stadsdel. Du hyr eller köper din bostad, allt efter tycke, smak 
och plånbok.

Hur lätt är det att veta vad man ska sikta in sig på 
när den dagen kommer att man börjar tänka på att 
byta bostad inför äldreåren? Vilka typer av boende 
finns det, vilket är utbudet och hur går det till?
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Äldreboende anpassade för olika typer av sjukdomar 

Dessa äldreboende är anpassade för olika typer av sjukdomar 
eller diagnoser som till exempel demens eller cancer. Personal 
och avdelningar är specialutbildade/utrustade för att kunna 
vårda boende utifrån respektive sjukdom. 

För att få en plats på ett äldreboende anpassat för till 
exempel demens eller cancer krävs oftast en diagnos samt ett 
biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. Denna typ av 
äldreboende erbjuds inom kommunal eller privat regi.

Boendeformer för äldre i Sverige

Äldreboende under kortare tid - korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig insats som ingår i det vidare 
begreppet särskilt boende. Korttidsboende erbjuds för 
rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd för anhöriga, 
utredning av behov och vård i livets slutskede. Beslut om 
korttidsboende beviljas genom biståndsbeslut från din 
kommun eller stadsdel och är tidsbegränsat. Den boende 
behåller sin ordinarie bostad under tiden på korttidsboende.
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Typ av service och omvårdnad 
vid val av boendeform:

 Boende hemma Seniorboende Trygghetsbostäder Äldreboende Äldreboende – 
     speciella sjd

Hemtjänst JA JA JA  

Mat Vid behov/ Vid behov/ Via hemtjänst Ingår Ingår
 via hemtjänst via hemtjänst 

Städning Vid behov/ Ibland/  Via hemtjänst Ingår Ingår
 via hemtjänst via hemtjänst 

Tillgång till Vid behov/ Ibland/ Via hemtjänst Ingår Ingår
sjuksköterska via hemsjukvården via hemsjukvård 

Gemensamma  Ingår oftast  Ingår Ingår Ingår
utrymmen

Aktiviteter  Ingår oftast  Ingår Ingår

Ålder Alla åldrar 55-75 + 70-75 + Oftast från 60+ Oftast från 60+

referenser:
Edström, A & Gustafsson, M. (2011). Elderly living in Sweden – Present solutions and 
Future trends. Department of Real Estate and Construction Management at the Royal 
Institute of Technology.

Lindgren, A. (2012). Handbok för resten av ditt liv. Hjalmarson & Högberg. 

Socialstyrelsen (2012). Bostad i särskilt boende är den enskildes hem. 

Blomsterfondens verksamhet för hem och vård åt äldre startade redan 
1921 och utvecklas för varje år som går.

Våra seniorboenden 
består av vanliga hyresrätter för personer över 60 år.

Dessa finns på fem adresser i Storstockholm; Körsbärsvägen 
(Östermalm), Liseberg (Älvsjö), Ringvägen (Södermalm), Röda 
bergen (Norrmalm) och Svalnäs (Djursholm).

Du har tillgång till en mängd olika saker som; samlingslokal, 
gästlägenhet, bibliotek, gröna uteplatser och på vissa adresser finns 
även gym, restaurang och pool. Bovärd och värdinna finns på varje 
anläggning och den sociala verksamheten är omfattande. 

Medlemskap är en förutsättning för att få ställa sig i denna bostadskö.

Vår hemtjänst
är biståndsbedömd och finns i Danderyd och Täby kommun samt i 
våra egna seniorboenden i Stockholms stad. Vi erbjuder även privat 
bekostat ”husarbete” med möjlighet till RUT-avdrag.

Har du ytterligare frågor rörande olika boendeformer i Sverige, vänligen kontakta Alma-redaktionen alma@blomsterfonden.se

internet:
www.boverket.se 
www.regeringen.se
www.stockholm.se
www.scb.se
www.socialstyrelsen.se
www.seniorval.se

Vårt gästhem
finns på Svalnäs där alla gäster bor i egna lägenheter och betalar själv 
för vårdinsatser och service enligt olika insatsnivåer. Som boende på 
gästhemmet har du tillgång till alla de faciliteter Svalnäs erbjuder.
Inget biståndsbeslut behövs från kommunen.

Våra äldreboenden (Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende) 
erbjuder trygghet, värme och glädje efter dina individuella behov, 
önskemål och livsstil.

Vi utarbetar en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med 
dig och dina anhöriga för att kunna fånga just dina unika behov. 
Du får en egen omsorgsansvarig sjuksköterska och en kontaktman 
vid inflyttningen.

För att flytta in på Blomsterfondens äldreboenden krävs att du är 
beviljad bistånd för plats på äldreboende. Detta ansöker du om i 
kommunen där du bor.

Våra äldreboenden finns i Älvsjö (Liseberg) och i Djursholm 
(Svalnäs). Vi driver även Tallgårdens äldreboende i Enebyberg på 
uppdrag av Danderyds kommun.

Så här ser blomsterfondens egna 
boendeformer och tjänster ut:



Blomsterfonden      13

Har du ytterligare frågor rörande olika boendeformer i Sverige, vänligen kontakta Alma-redaktionen alma@blomsterfonden.se

Teckningstävlingen blev en riktig succé

vi gissade att ni fanns där ute, men föga kunde vi ana att det 
formligen kryllar av kreativa konstnärssjälar bland våra medlemmar. 

Knappt hade tryckfärgen hunnit torka på vår medlemstidning 
Alma, där vi bjöd in till den här tävlingen, innan bidragen började 
strömma in till redaktionen. Teckningar, akvareller och fullständigt 
sprudlande skapelser i olja och olika blandtekniker samlades på 
redaktionsbordet. Många höll sig dock inte till formatreglerna och 
dessa verk kan därför inte bedömas i tävlingen med hänsyn till dem 
som höll sig inom de givna ramarna.

Tio utvalda bidrag presenteras på den här och de kommande sidorna 
utan inbördes ordning. Var och en av er medlemmar får hitta en 
egen favorit. Välj ut de som du tycker är allra bäst och skicka in 
din röst till Alma. Gärna via mail till alma@blomsterfonden.se 
men du kan också skicka ett helt vanligt hederligt brev tlll  Alma, 
Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.

Märk kuvertet eller mailet med ”Teckningstävling”, uppge de tre 
bidrag som du tycker bäst om i rangordning från ett till tre och 
glöm inte bort att skriva vad du heter och dina kontaktuppgifter.

De tio tävlande bidragen har valts ut av en jury bestående av: 
Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef på 
Blomsterfonden, Ulf Thörnevik, VD på Blomsterfonden och 
Magnus Nordström från vår kommunikationsbyrå Kapten Miki.

Bidragen kommer senare under hösten att ställas ut på Blomster-
fondens olika anläggningar och efterhand kommer alster att väljas 
ut till att pryda våra julkort och annat.

Ett stort tack till alla ni som fattade pensel och ritkol och kastade 
er ut i skapandets karusell, att ni vågade hänga era hjärtan på en 
spik till allmän beskådan.

Och tack i förväg till alla er som vill vara med och rösta på de 
deltagande alstren. Vi behöver din röst senast den 15 oktober.

Lukta på blommorna...
Akvarell/tusch.Blomsteräng

Olja på duk

Var med och rösta fram det vinnande bidraget. Skicka in din röst idag!

A B
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Skridskodans
Olja på duk

Blomma
Akvarell

”Lev livet”- som en maskros
Blandteknik

C

D

E
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En kopp kaffe i det gröna
Akvarell

Höstens rosor är de vackraste”
Akryl på papper

Njut av naturen...
AkvarellF

G H
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En dans på rosor
Olja alt. akryl på duk med 
påmonterade rosor i annat 
material

Livselixir
Olja alt. akryl på dukpannå

Låt dig inspireras av alla dessa 
kreativa alster. Släng alla tvivel på din 
egen förmåga. Greppa en pensel, en 
penna, ritkol eller vad du har till hands 
och kasta dig ut i ett eget kreativt 
skapande.  

Skriv gärna till oss på Alma och berätta 
om dina skapelser, skicka gärna med 
en bild. 

Men först av allt, glöm nu inte bort att 
rösta på dina tre favoriter bland alla 
dessa fina alster. Vi vill ha dina röster 
hos oss senast den 15 oktober.

J

I
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(Endast 1 kupong per 3 för 1 erbjudande. Kan ej kombineras med andra rabatter).

500:- rabatt

Gäller vid beställning 

i september

      Ja tack, jag vill ta del av 
      detta fina erbjudande!
Klipp ut kupongen och kom in till butiken

En dans på rosor
Olja alt. akryl på duk med 
påmonterade rosor i annat 
material

Livselixir
Olja alt. akryl på dukpannå

Fredagen 24 augusti, somnade en mycket aktad och 
omtyckt medarbetare, Lennart Rundgren, in. Lennart 
var en varmhjärtad och lojal person, som lämnar ett stort 
hål av saknad efter sig. Genom Lennarts bortgång avslutas 
nu ett unikt kapitel i Blomsterfondens historia. Lennart 
var dubbelt upp; både medarbetare och hyresgäst, 
igenkänd och uppskattad av de flesta som bor och arbetar 
på Blomsterfonden.

Lennart var 81 år gammal när han somnade in, och 
arbetade för fullt ännu en månad innan sin bortgång då 
han drabbades av den sjukdom som skulle sätta punkt för  
ett långt och arbetsfyllt liv.  

Vi som arbetar och bor på Blomsterfonden kommer alltid 
att bära med oss Lennart i våra hjärtan.

Lennart rundgren, en aktad 
och omtyckt medarbetare och 
hyresgäst har gått ur tiden

Inbjudan till höstens  Alzheimer Café-kvällar
4 oktober, 1 november och 6 december, kl 18-20

Välkommen till vårt Alzheimer Café i Villa Svalnäs (Stora salongen), Svalnäs Allé 4 B i Djursholm. 
Hit går bussarna 601 H och 601 V som utgår från Danderyds sjukhus.

Ta med en när och kär, patient eller närstående på en intressant och trivsam stund i Villa Svalnäs!
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan:
Anmälan sker till Blomsterfonden på telefon 08-555 94 512 

eller via e-post: info@blomsterfonden.se
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– Det är mycket att sätta sig in i, 
berättar Claes Göran, när vi träffas på 
hans kontor i mitten av augusti. Men 
det har bara varit en positiv erfarenhet 
hittills, fortsätter han, det är bra 
stämning och högt i tak.

Ursprungligen från Falun, flyttade Clas 
Göran till Stockholm för kärlekens skull. 
Samma kärlek är han fortfarande gift 
med och tillsammans har de tre barn, 
varav endast nittonåringen bor hemma. 
Han är en hängiven hemmasnickrare 
och motionerar gärna på fritiden, ex. i 
form av löpning, tennis och längdskidor.

– Jag tycker om att göra något praktiskt 
när jag är för mig själv. Det blir något 
annat än på dagarna. Annars tycker jag 
om att umgås med familj och vänner.

Claes Görans fastighetsintresse 
uppstod av en tillfällighet, det var 
ett sommarjobb som fick honom att 
påbörja sina studier i väg och vatten 
vid KTH. Efter studierna började han 
arbeta som konsult i fastighetsbranschen 
och har sedan dess bland annat arbetat 
som förvaltare i Skandia fastighet, 
regionchef i Stockholmsbostäder och 
fastighetschef i Bilia fastigheter. I rollen 
som förvaltningschef inom Lidingö stad 
hade han exempelvis hand om förskolor, 
äldreboenden och sjukhem. 

I nuvarande befattningen som 
fastighetschef, tar sig Claes Göran an 
Blomsterfondens fastighetsbestånd. 

Det är en stor utmaning då efterfrågan 
har ökat stort de senaste åren vad det 
gäller Blomsterfondens verksamhet och 
olika seniorboende.

Claes Göran arbetar för tillfället med 
två konkreta förslag för utbyggnad av 
beståndet. Ute i Liseberg, Älvsjö, har 
Blomsterfonden fått en markanvisning 
från Stockholms stad och projektet har 
nått fram till detaljplaneringsstadium. 
På Ringvägen har Stockholms stad 
lämnat ett motförslag till ett förslag 
Blomsterfonden lämnat om att bygga 
ihop husen baktill. 

Projekten är fortfarande i planerings-
stadiet, men förhoppningen är att de 
blir verklighet inom kommande år.

En annan utmaning är lägenheternas 
anpassning till livet som senior. Det 
innebär bland annat att begrepp som 
tillgänglighet ligger högt på agendan, 
för exempelvis personer med rörelse-
hinder eller synnedsättningar.

– I framtiden måste vi jobba med 
flexibla lösningar. Vi måste vara beredda 
på att kunna ändra lägenheterna över 
tid, beroende på efterfrågan. 

På Blomsterfondens vägnar hälsar Alma-
redaktionen Claes Göran varmt välkom-
men in i gemenskapen och ser fram 
emot att få rapportera om framtida 
projekt.

       lomsterfonden har fått en ny fastighetschef. Den 14 maj 
tillträdde Claes Göran Wilander, 55 år, på nämnda befattning. 
Wilander har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen 
och kommer närmst från Lidingö stad där han arbetat som 
förvaltningschef.

B
TEXT och FOTO: Lovisa Sandberg
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 – I framtiden måste vi jobba 
    mer med flexibla lösningar

– Jag gillar att snickra och skapa saker med mina händer, säger Claes Göran Wilander, när mina fötter inte tar mig ut i joggingspåret, på 
tennisbanan eller i skidbacken. Men nu är det Blomsterfondens fastigheter som står för den  stora utmaningen under lång tid framöver.  
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Hur vill ni bo på äldre dar?
Sofia Nehlmark och Magnus 
Balk, med barnen Malva och lille 
Sixten, bor i Norra Ängby och 
har ett helt liv framför sig innan 
de behöver tänka på att byta 
ut Brommaidyllen mot ett mer 
senioranpassat boende, men 
tänker på begäran av Alma över 
hur de vill ha det när den dagen 
är här.

– Vi tycker om att ha mycket folk omkring oss och det kommer vi nog att göra sen också, 
säger Magnus, vi vill bo på ett ställe där det är många människor i rörelse och tätt mellan 
restauranger och andra servicepunkter. Helst vid vattnet, som på lilla Essingen eller i 
Hammarby sjöstad för att ge några exempel.

Sofia och Magnus förklarar att de absolut inte vill ha all service i huset, att de inte vill bli 
sittande utan ta sig ut för att träffa människor och röra på sig så länge det bara går.

– Det får inte bli för bekvämt, förklarar Sofia, då är det lätt att man fastnar och det är inte bra 
för varken kropp eller själ.

Bra teknik vad det gäller bredband, TV och telefoni är nödvändigt för att hålla kontakten och 
kommunicera med barnen och vänner som kanske inte bor så nära att man kan träffas varje 
dag, enas paret om. Och så får själva bostaden vara modern, nyproducerad och anpassad för 
äldre människor.

Alma har gjort några snabbintervjuer med par som befinner sig mitt i livet och ställt 
frågor om hur de vill bo när de blir seniorer. Här nedan kan du se vad de svarade!

Sofia och Magnus:

– Vi vill inte ha all 
service i huset, det är 
inte bra att få det för 
bekvämt. Vi vill röra 
på oss så länge vi 
bara kan.  
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– Vi är helt överens,  jag och min man Kauko (bortrest när bilden 
togs), förklarar Irene, vi planerar redan för fullt för att senioråren 
ska bli så givande som möjligt. Det är viktigt att se framåt för 
att det ska bli bra och vi kommer att flytta till ett seniorboende i 
god tid medan vi fortfarande är pigga och vill engagera oss i nya 
miljöer och människor.

Irene understryker dock att skärgårdsstället i Sankt Annas 
skärgård kommer att finnas kvar “så länge vi har ben att ta oss 
fram på”. 

– Vi får helt enkelt äldreanpassa så långt det går även där, det 
går det också.

Det är viktigt med gemenskap och tillgänlighet till service, nöjen 
och kultur när man blir äldre, vi vill att det mesta ska finnas där vi 
bor, vi ska inte behöva gå utanför huset för äta gott och umgås, 
kanske se en film eller träna en stund för att sedan avsluta med 
bastubad och ett dopp i poolen. Det är också viktigt att den 
senaste tekniken vad det gäller internet, TV och köksutrustning 
finns. 

– Vi vill göra så mycket som möjligt själva med teknikens hjälp, 
avslutar Irene, rastar man så rostar man.

Irene Rikkinen och sambon Kauko Lindstedt 
ser fram emot att bli äldre. Men inte på 
vilka villkor som helst. Den sista tredjedelen 
ska vara så bra, aktiv och rolig som bara är 
möjligt. 

Ann-Sofie Nilsson och Raymond Olander tänker sig inte något speciellt seniorboende utan 
planerar endast att förändra sitt boende till ett mer äldreanpassat sådant

– Nu bor vi i en flerplansvilla och det blir mycket spring upp och 
ned i trappor, berättar Raymond. Det är bra träning men vi orkar 
nog inte med det när vi är åttio.

Därför har Fia och Raymond tänkt sig en mindre enplansvilla 
när det väl börjar ta emot. Gärna med närhet till havet och 
helst på Gotland där Fia kommer ifrån och där familjen har sitt 
sommarställe.

 – Samtidigt får man vara realistisk, säger Fia, man kan kanske 
inte få allting. Vi behöver ju ha nära till butiker, läkare, apotek 
och annan service också. Men med lite hjälp av hemtjänsten 
kommer vi att hålla ut så länge vi bara kan. 

Närhet till barn och vänner är också av avgörande betydelse 
liksom fungerande bredband och annan teknisk utrustning.

– Ett är åtminstone klart, säger Raymond, i Spanien eller 
Thailand kommer vi inte att hamna. Är det tvunget att man blir 
gammal, så är det i Sverige man ska bli det. Allt annat går bort.

Irene och Kauko:

– Man måste få unna 
sig ett bastubad, en kall 
pilsner och ett dopp i 
poolen. Allt annat är väl 
synd och skam.  

Fia och Raymond:

– Hellre närhet till raukar än 
tjurfäktning runt hörnet. 
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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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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!

Helan går på Liseberg. 
Sjung hopp faderallan 
lej.Heeelan gåååååår!!!!

Okej, kom igen nu - alla på en gång - så kan vi hugga in sen. Det är småknepigt minsann att vara kräfta i dessa dagar.

Det här var inte lätt, snart får vi slå av halsen med en sabel. Vafalls, är jag den ende här med haklapp?

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

Ta med annonsen när du besöker frisören.

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

 Damklippning

inklusive tvätt
149:- 

Klippoteket Prima

 Permanent eller färg

inklusive tvätt och fön
395:- 

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!
Om min son avlider före mig, undrar jag vem som ärver mig när 
jag dör? Det finns en systerdotter, ärver hon mig? Det är inte 
vad jag vill.
Vad göra?

Hälsningar 
Inger

Hej Inger!

Om din son avlider före dig träder hans barn i hans ställe som 
arvinge. Om din son inte efterlämnar några barn blir dina syskon 
arvsberättigade och om någon av dem är avliden träder deras 
barn i deras ställe.
För att korrekt svara på vem som ärver dig behöver jag mer 
kännedom om din släkt och om du är änka så behöver jag se din 
makes bouppteckning.
Om din syster är avliden träder din systerdotter i hennes plats 
som arvinge och har rätt till arv om du inte skriver ett testamente.  
I ett testamente kan du förordna så att din systerdotter blir helt 
utan arv efter dig. 

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Ett tryggt seniorliv för alla livsstilar – vill du 
veta mer – surfa in på www.blomsterfonden.se 
eller kom till vår monter på Seniormässan.

Hem och vård åt äldre sedan 1921

Vård- och omsorgsboende

Besök vår monter

b09:19 
på Seniormässan 

31.10 – 2.11

Lev ett tryggt seniorliv
BO På BLOMSTERFONDEN

Seniorboende 60+

Christel Haglund har utsetts 
till chef  för vård- och omsorgs-
organisationen i Blomsterfonden. 

Christel Haglund är sedan tidigare chef för Blomster-
fondens sociala verksamhet. 
Förändringen innebär att Christel Haglund nu får det 
samlade ansvaret för vård- och omsorg samt den sociala 
verksamheten i Blomsterfonden från den 15 september 
2012.  

–  Jag är jätteglad för det förtroende jag fått och ser fram 
emot mitt uppdrag med ödmjukhet och respekt. Jag har ett 
stort intresse för utvecklingsfrågor inom vård- och omsorg. 
I Blomsterfonden finns många intressanta områden att 
utveckla, säger Christel Haglund.

Christel Haglund, 
ny vård- och 
omsorgschef i 
blomsterfonden
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Huset är på ca 70 kvm och ligger i Taurodalen mellan Puerto 
Rico och Mogan. Det har två sovrum, badrum med toalett, 
dusch och tvättmaskin. Stort vardagsrum med matplats för 
åtta personer, kök med spis, kyl, frys, diskmaskin m.m.. 
100 meter från huset finns stor swimmingpool.

Stor terrass med exklusiva teakmöbler och utsikt över golf-
bana och Atlanten. 15 minuters promenad till stranden, 
restauranger och butiker.

Mycket lugnt område med bra vandringsmöjligheter.

Uthyres per månad för 12 500 kronor.

Ring 070-654 71 40 för mer information.
Eller maila graffner@delta.telenordia.se

Hyr radhus på södra Gran Canaria

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

Du andas in kraftfullt och du andas ut kraftfullt. Målet är cirka 1 000 in- och 
utandningar. Börja med 10 och bygg sedan upp i din egen rytm och takt, som du 
upplever som behaglig och lustbetonad. 

Långa, lugna, kraftiga, dynamiska och vitaliserande andetag som är lika långa både 
vid in- och utandningen. Du skall ha känslan av att även tårna fylls med nytt syre. 
Detta förstärker din lungkapacitet steg för steg och det bästa är att göra övningen tre 
gånger per dag medan du lyssnar på din egen favoritmusik. 

Kontinuiteten och fokus är avgörande. Lämna alla tankar utom din egen andning. 
Koncentrera dig till max och gör denna övning varje dag. Du känner resultat redan 
inom tre månader.

Nästa hälsotips kommer i nästa nummer av ALMA

Inger-Johanne Holmboe, instruktör

VARSågOD, ETT LITET HäLSOTIPS!
Här kommer hälsotips nummer ett från Inger-Johanne Holmboe som håller en kurs i elegant och effektiv 
träning i ljusgården på Svalnäs under hösten.  Ett tips som lockar fram din egen livslust, steg för steg:

VäLKOMMEN ALLA SOM  
äLSKAR ATT FyNDA. 

NU äR DET SNART DAgS FÖR 
HÖSTENS BASARER HOS 

BLOMSTERFONDEN!
En tröja med ärmlappar i mocka, en tekopp av Stig Lindberg, en taklampa med utsirade smidda eklöv, On the Road 
av Jack Kerouac, en aldrig använd gasolgrill, Kärlekens språk på VHS, fem djupa tallrikar ” Grå ränder av Wilhelm Kåge” 
och en äggkopp i samma serie, ett par grodfötter, en linneduk med kräftmotiv, en aftonblåsa av 1938-års modell, ett 
hundhalsband till obestämbar hund, en kattlåda med trasig lucka, tre dussin gafflar och knivar av olika slag, en tavla, 
olja på duk; ”måspar i motvind”, ett dussin broderade näsdukar med brodyren ”M-J.N”, en dammsugare, en Bruno 
Mathsson-fåtölj, fem julgranskulor och en toppstjärna, femton udda raggsockor i olika färger, en uppstoppad gök 
på stubbe, fyra tennisbollar, ett inramat porträtt av Gustav V, en liten guldfärgad byst i gips av Lenin, tre autografer; 
Jocksmocks Jocke, Snoddas och Per Gessle, tre stenkakor med Caruso; O Sole Mio, Santa Lucia, Mia Sposa Sará La Mia 
Bandiera, en låda mattrasor, 5000 gummisnoddar, en lätt repad hockeyhjälm ”SPAPS”, femton läppstift i ett vackert litet 
skrin av alabaster......

Som du ser av vad som sålts på våra tidigare basarer har du allt att vinna på ett besök. Vi hälsar dig välkommen. 
Ta med några vänner, ett riktigt gott humör och glöm inte plånboken. Fika och hembakt finns naturligtvis också.

VI SES På RINgVägEN DEN 27 OKTOBER OCH På SVALNäS DEN 10 NOVEMBER
MELLAN 10.00 OCH 15.00. VäLKOMMEN!
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Hej alla medlemmar, var med och stöd 
vårt ÄldrePower-projekt. Köp en T-tröja!  
Vår Äldrepowerstudie - träning för aktivt åldrande i Blomsterfonden -  behöver ditt stöd för 
att vi ska kunna ta nästa steg. Köp en Äldrepowertröja så går överskottet oavkortat direkt in i 
arbetet för att vi ska kunna utveckla och gå vidare med detta. Mer om själva projektet kan du 
läsa på nästa uppslag.

Figursydd T-tröja av bra Fruit of The Loom-
kvalitet och finns endast i vitt i storlekarna 
S till XXL, i dam- och herrvariant. Materialet 
består av 100% 160 grams bomull. Tryck på 
bröstet enligt bilderna.

T-tröjorna är kampanjartiklar för Blomster-
fonden och order läggs hos leverantören efter 
det att alla beställningar kommit in. 

Leverans till medlemmarna sker fortlöpande 
under senhösten, faktura bifogas i försänd-
elsen. Skjortan kostar 200:- och fraktkostnad 
tillkommer.

Så beställer du:
Maila till oss på alma@blomsterfonden.se 
eller skicka ett brev till Blomsterfonden, 
Box 114, 182 05 Djursholm och märk mailet/
brevet med ”T-tröja”.

Du kan också gå in på vår hemsida www.
blomsterfonden.se

Uppge storlek (dam eller herr)  och antal samt 
ditt namn, postadress och mailadress eller ett 
telefonnummer där vi kan nå dig.

De äldre behöver bli starkare. Stöd ÄldrePower!

Tack för att du är med och stödjer oss i detta viktiga projekt

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.

Köp en 

T-tröja!
200:-
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Äldrepower-träningen kommer att ge oss starkare, 
tryggare och mer aktiva seniorer och äldre på
Blomsterfonden. Så borde det vara överallt.

I slutet av augusti träffades projektgruppen med medlemmar från Blomsterfonden, 
Jyväskylä universitet, HUR - the active ageing company och RAI-soft för avstämning och 
planering inför de kommande aktiviteterna. Christel Haglund, projektgruppens ledare, 
underströk vikten av att skynda långsamt. Att allt sker i rätt ordning, att personalen är 
motiverad precis som deltagarna och att kommunikationen fungerar fullt ut i alla led.   

Gerd Laxåback - forskningsplanerare på 
Jyväskylä universitet , visar glatt  sina  egna 
balanstestresultat för Blomsterfondens 
äldrepower-instruktörer.

Nedan kan du se att en expert i teorin även kan 
vara en expert i den egna träningen.

Blomsterfondens äldrepowerprojekt 
går framåt enligt uppgjorda planer.
Våra instruktörer är varma i kläderna 
och de boende som varit intresserade 
av att delta i träningen har fått 
bekanta sig med maskinerna och 
kommit igång.

Själva studien omfattar just nu nio 
personer från äldreboendet varav 
fyra tränar och fem inte deltar i 
detta skede. Alla dessa personer har 
genomgått styrke- och balanstester 
likaväl som RAI-tester som visar 
en mer övergripande status för 
personens funktionsförmåga samt 
därtill hörande vårdplanering, 
resursfördelning och kvalitets-
kontroll

Över sjuttio personer är med i 
Äldrepower-projektet

Projektet omfattar även en profy-
laxgrupp på drygt 60 personer från 
Blomsterfondens seniorboende. 
Dessa tränar två gånger i veckan och 
av den gruppen är drygt 20 personer 
testade för att ingå i studien för 
seniorer.

Under hösten fortsätter både studien 
och de öppna träningspassen. Efter-
testerna och analyserna beräknas 
vara klara under vecka 43. 

Testresultaten ger oss en riktig  
grund att bygga vidare på

Senare under november kommer 
även ett seminarium att ordnas för 
speciellt inbjudna gäster som får ta 
del av själva upplägget och utfallet. 

Resultatet av vår studie kommer vi 
naturligtvis också att presentera här i 
Alma så snart vi kan.

Efter detta tar vi nästa steg och går in 
i studiens andra fas. Vår målsättning 
är att lära oss så mycket som möjligt 
om hur man utnyttjar träning på 
bästa sätt för att våra seniorer och 

äldre ska ha ett så kraftfullt och 
innehållsrikt liv som möjligt. 

Har du frågor om själva studien är 
det Christel Haglund du ska vända 
dig till.

– Under min tid på Blomsterfonden 
har jag aldrig fått så många positiva 
och uppmuntrande brev, mail och 
telefonsamtal som om detta, säger 
Christel, det finns ett väldigt stort 
behov som vi nu ska se till att fylla.

Vi behöver stöd för att kunna 
utveckla detta fullt ut

Vi kommer även att se över 
möjligheterna att applicera 
äldrepowerkonceptet på alla våra 
anläggningar under de kommande 
åren. För att detta ska bli verklighet 
behöver vi stöd för finansieringen 
från så många håll som möjligt; 
från våra medlemmar, donatorer, 
stiftelser, fonder och specifika 
öronmärkta insamlingskampanjer. 

Den som är intresserad av att stödja 
projektet ska ta kontakt med vår 
insamlingschef Christel Jansson.
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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.

Birgitta Strand, seniorboende på Liseberg, är smått lyrisk 
när hon berättar om sin träning med Äldrepower. Birgitta 
hör till den första gruppen som testas.

–Jag känner en sådan lycka, jag får en kick och ny energi 
som får mig att vilja göra så mycket annat som jag aldrig 
orkade med innan. 

Birgitta berättar att hon tränar två gånger i veckan och 
längtar till varje pass i maskinerna. 

– Det är så skönt att riktigt få ta i och känna hur bra det är 
för hela kroppen och själen. 

Birgitta har en lungsjukdom men känner att träningen gör 
att den inte begränsar henne på samma sätt längre.

– Konstigt nog kan jag träna fullt ut och snart är det 
dags för mig att öka vikterna och höja motståndet i 
träningsmomenten. Allting sköts av en dator som följer 
träningen in i minsta detalj och tecknar statistik över 
minsta rörelse man gör. Det ska bli väldigt intressant att få 
göra eftermätningarna och se hur mycket starkare jag blivit 
och hur mycket bättre balans jag fått under testperioden. 
Och sedan är det bara att fortsätta, detta ger mig så 
mycket.

Anneli Svensson är en av personalen som är starkt engagerad 
i Äldrepower-projektet. Till vardags är Anneli ledare i etik och 
bemötande på Blomsterfonden och arbetar i huvudsak med 
boende som har en demenssjukdom.

– För de demenssjuka är detta ett verkligt lyft, säger Anneli, att 
vara delaktig i ett sammanhang tillsammans med andra och 
fortfarande kunna känna att man presterar och lyckas, stärker 
självkänslan och välbefinnandet.

Anneli berättar att just egentid tillsammans med en kontaktman 
(Sol) är väldigt givande. Att få vägledning och stöd att kunna 
träna som alla andra i dessa smidiga och smarta HUR-maskiner 
är till väldigt stor nytta och glädje.

En person med en demenssjukdom har förmodligen en gång 
lärt sig cykla, ro, dansa och mycket annat. Dessa  rörelser kommer 
man ihåg via procedurminnet. Samma sak gäller när vi tränar på 
det här sättet, rörelserna sitter efter ett tag i ryggmärgen och där 
sitter inte demenssjukdomen.

– Vi som arbetar som tränare märker en stor förändring i 
både styrka och balans men även att dessa personer blir mer 
harmoniska och får en bättre nattsömn.

Att få ingå i seniortest-
gruppen är det bästa som 
kunde hända mig 

Varenda människa mår 
bra av att få prestera och 
lyckas

– det är också ett tillfälle 
till social gemenskap 
med likasinnade.

– Kraven på ett bra seniorliv 
har inte minskat men det har
förändrats och dit hör möjlig-
heten till träning på plats.

– Vi är glada för ”Lena” som 
coachar och vägleder oss så 
fantastiskt bra med de olika 
redskapen.
 

– Jag måste bara få berätta 
om hur nöjd jag är med 
Äldrepower-träningen! 
Härliga mjuka rörelser som 
trots allt går på djupet och 
gör stor nytta.

– Jag ser alltid fram emot 
nästa besök. Efter träningen 
blir jag glad och tycker att 
jag orkar lite mer.

–Träningen med de fan-
tastiska maskinerna är 
jättebra för oss, vi känner 
oss både rörligare och 
piggare efter varje pass, 
vi orkar mer, det känns 
mycket bra.

– Vi hoppas att denna 
anläggning får finnas kvar, 
vi hör varje gång att alla 
trivs med denna träning.

Några citat plockade ur mail- och brevhögen :
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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 38
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Leif Lantz, Sollentuna
Anna Hemæus, Karlstad

Birgitta Spjut, Kungsängen
Ulla-Lena Haglund, Täby

Grattis!



 Blomsterfonden  31

           BETUTT-
ADE  

RÄKNING 
 
I 

CENTRUM 

FÅR STÅ 
OCH DRA 
TEATER-
PJÄSER 

 
           

TILL-
TAGANDE 

 
ÄR GAMEN 

      
                  
           

KÄNT SIG 
FÖR 

RIKTIG 
SÖRJA 

      
               LER 

BELÅTET  SOVA  
FÖR SMÅ 

           SÄTTA 
STOPP  

FÖR  
SLUTORD 

 
BLIR 

FÖRRÅDD 
    

                  
           

HYR UT 
BILAR 

ÄR VARG 
OCH LO 

    
ÄR VÄL 
KINES-
ISKA 

GÄSTER 
 

KLAVER-
INSTRU-

MENT 

TASSADE 
BLIR 

FÖRRYMD 
FÅNGE 

 
COWBOY-

REP 
LÄGGA  

PÅ 
 

LYCKO-
HJUL 

 
LUTETIUM 

 INDIANA-
POLIS  

SMÅ PAR-
TIKLAR 
VARU-

SLAGET 
        

       
KAN MAN 
SPELA PÅ 
EXTRA-
JOBB 

      
BRUTALA 

 
NATRIUM-

KLORID 
   

ÅSIDO-
SÄTTA 

 
EDERAS 

        TVEKSAM 
 

SKIFTAT      SEGER-
TECKEN  

THE FINAL 
COUNT-
DOWN-
GRUPP 

     
BETYG-
SATT 

 
GAV NÅD 

       LÄMNA 
IFRÅN  

SIG     
BITTIDA  

KÖPER 
SNUSARE 
VAR VÄL 

PELÉ 
     

SKRUV-
DON 

 
NORPAS 

      UTSKOTT 
 

SOLDAT   
    

STUDIE-
SAL 

FANNS 
TID TILL 

        
SÄTTER PÅ 

RINGEN 
FEST-

KLÄNNING 
    

LITIUM 
SPELAR I 
SOMMAR-
NATTEN 

  
SAMLAR 
SLASKEN 
VIBRA-
TION 

      
BESTÄM-

MER 
ÖVER-

SÄTTER 
   

JAG 
HAR 

MÅNGA PÅ 
SOLVALLA 

   
      

ÖVER-
NATTAT 
SCHACK-

PJÄS 
    

GER ANI-
MAL AV-

KASTNING 
FÄRSKA 

      
FANNS 

INTE DÅ 
DET 

BEHÖVDES 
        GÅR EJ 

ATT FÅ 
TAG I       GEN-

GÅNGARE  
        

 
 
 

TVÅ 
        HEMMA-

HÖRANDE 

 KAN VARA 
KLIANDE        

BRASA 
 

ÄR DE UT-
HÅLLIGA 

   
MEDAR-
BETARE 

 
LUKTAT 

    
           

GASTA 
 

FJUTT-
SPARKADE 

   
DAM I 
STIAN 
LANT-

BRUKARE 
  

        
OMO- 
DERN 

OFRED-
ATS 

         
          

ÅBÄKA 
SIG 

MÅNGA I 
LIGA 

   HÅRT 
VIRKE  LÄNGD-

MÅTT 
FÖRR  

        
KRYDDAT 

BRÄNNVIN 
SATT I 

JORDEN 
         

             TOMT  
OCH 

ÖDSLIGT     
        

DILLADE 
VERKAR I 
DET FÖR-

DOLDA 
         

  

© C4EKONOMEN - 343 

N
A

M
N

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_A

D
R

ES
S_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
PO

ST
A

D
R

ES
S_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
TE

LE
FO

N
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_Korsord

Korsordstävling nr 39
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 39  ska vara oss tillhanda senast den  1 november 2012. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



32  Blomsterfonden

Snabbfrågan
Vad kan du inte 
vara utan i ditt 
hem?

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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Sebastian åkerman

– Utan TV står ju hela livet stilla. 
Det går bara inte.

Ann-Sofie Nilsson

– Jag skulle inte vilja vara 
utan en eldstad. En brasa är så 
mysigt när hösten och mörkret 
kommer.

Gunnar Sandstedt
Medlem i Blomsterfonden

Så kan vi då säga tack och ajö till sommaren 2012 
- om den nu inte får ett eller annat litet återfall i 
september. För min del ger jag sommaren ett gott 
betyg så här långt (en bit in i augusti). Men jag är 
medveten om att inte alla delar min uppfattning. Så 
är det ju alltid när man pratar väder - i synnerhet i 
år. Vi som bor i Nynäshamn har haft mycket sol och 
lite regn, medan man i t ex Djursholm kanske har 
haft en blöt sommar liksom i vissa delar av självaste 
huvudstaden, som i juni slog ett regnrekord - 117 
millimeter! Och inte bara där, på många håll i landet 
har rekord slagits, vilket ju resulterat i dramatiska 
tv-bilder från områden som drabbats av skyfall. Men 
väder ska man egentligen inte tala om, sägs det, 
även om det är ett mycket populärt sätt att inleda en 
konversation på våra breddgrader. “Alla talar om det 
dåliga vädret men ingen gör något åt det”, lär Mark 
Twain en gång ha yttrat.

“Efter regn kommer solsken”, så lyder ett annat känt 
citat, som också ofta stämmer med vår verklighet. 
Men där, i den verkligheten, finns ju inte bara vi 
människor utan också många andra levande varelser, 
av vilka många tycker om och stortrivs i fuktiga 
miljöer i vår natur. Jag tänker på alla fästingar, 
myggor och andra små kryp, som drabbar oss så 
här års och som också ger upphov till braskande 
rubriker om t ex “Mygginvasion i Sverige”. I år inte 
bara norröver utan också i Dalarna och Uppland, 
och inte bara mygg, förresten. ”Nu har den farliga 
fästingen nått hela Sverige”, läste jag nyligen. Men vi 
som haft tur och klarat oss från dessa plågor, har ju 
ofta sällskap av en annan, tämligen ofarlig men dock 
inte särskilt välkommen besökare, nämligen flugan. 
Ständigt sugen, liksom getingen, på söta läckerheter 
som bjuds på i trädgårdar och på balkonger. Ihärdig 
och envis och skicklig i konsten att hålla sig undan 
från de “vapen”- flugsmällan och en el-försedd 
“miniracket”- som vi utrustat oss med. Men, visade 
det sig, det fanns (finns?) fler metoder, när det gäller 
att jaga flugor.

Det var sommar och sol och vi befann oss på landet, 
som det heter när man har fritidshus en bit utanför 
stan.

– Du, medan du slår gräsmattorna och rensar 
rabatterna, tar jag en sväng till stan, skrek 
hustrun i örat på mig på sin väg till bilen. En 
motorgräsklippare dånar ju som ett gammalt 
Metropolitanplan. Min var av modell Ä och lät 
därför som två plan. När grannarna såg att jag 
kom ut iförd hörselskydd, försvann följaktligen 
alla snabbt in i sina hus. Funderade på att köpa 
en ny maskin eller - kom jag på - köpa ett antal 
hörselskydd till mina kära grannar. Så småningom.., 
nästa sommar kanske, tänkte jag.

Nåväl, gräsmattan var slagen och rabatterna ansade 
och själv stod jag i duschen när jag hörde att hustrun 
kom hem. Tyckte hon la till något om att jag skulle 
ta det lugnt när jag kom ut. Anade att hon gjort 
ett “fyndköp” på någon sommarrea, så när jag var 
klar, öppnade jag försiktigt dörren, blundade och 
backade sakta ut i hallen, redo för att bli överraskad 
av “fyndet”..                                                     
Och överraskad blev jag! “Fyndet” visade sig vara 
något kletigt elände, som la sig som ett band ner 
över mitt arma huvud. Jag skrek till och tvingades 
stå blick stilla - risken att bli skalperad kändes 
överhängande - och jag begrep ingenting. Men 
det gjorde uppenbarligen hustrun, som höll på att 
skratta ihjäl sig av det hon såg: en man (hennes egen 
till och med!) hade bokstavligen råkat i klistret!
“Fyndet” var nämligen en s k flugfångare som förr 
hängdes upp i kök - och även i lagårdar - där de 
stackars flugorna för sista gången i livet fick landa. 
Klisterremsorna var ohyggligt effektiva: en halv 
flaska dilutin och en “halva” schampo gick åt för 
att bli ren utanpå skallen. Vilka tankar och ord som 
rörde sig på insidan ska jag inte avslöja här; det var 
ju bara en olyckshändelse.                                                     
– Jag tänkte bara att du skulle 
slippa springa omkring med 
en flugsmälla, sa den omtänk-
samma hustrun.

Simon Juninger

–Diskmaskin är ett måste. Att 
diska för hand stjäl allt för mycket 
tid från annat som är roligare.

Anade att hon gjort ett “fyndköp” på 
någon sommarrea


