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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast
den 28 januari 2005 . Adress: Blomsterfonden, ”Korsordet”, Box
114, 182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vin-
nare som belönas med matkuponger till våra restauranger i
Svalnäs och Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger. 2:a pris 3 st
matkuponger. 3:e pris 2 st matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 12. Vi har dragit fyra
vinnare som vi skickat matkuponger till.
Grattis!

1:a pris Didrik von Porat, Enebyberg

2:a pris Janne Johansson, Bandhagen

3:e pris Anna Greta Themnér, 

Bandhagen

4:e pris Britta & Bo Holtman, Vaxholm
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Den som säger så är Louis d´Otrante, advokatsamfundets repre-
sentant i Blomsterfondens styrelse. Han är nog den person som
varit allra längst i Blomsterfondens tjänst; redan som nyutexami-
nerad advokat på 40-talet kom han i kontakt med Blomsterfonden.
– Jag tog min jur kand 1944 och efter att ha kompletterat mina juri-
diska studier med studier på Handelshögskolan började jag hos
hovauditör Birger Barre på hans advokatkontor och sedermera på
Kleve Hultins advokatkontor. Birger Barre, var ordförande i
Blomsterfonden och firman arbetade mycket för Blomsterfonden.
På så sätt kom jag själv i kontakt med organisationen och började
arbeta med olika juridiska ärenden, i huvudsak med skatterelate-
rade frågor.

Bytte handfat själv

– Ja, organisationen har verkligen blivit större sedan dess. På 60-
talet, när Åke Pettersson var verkställande direktör, var det egent-
ligen bara direktören och en man till. Jag minns att Inge Styregård,
som var VDs närmaste man, själv åkte runt och bytte ut handfaten
när det behövdes! I takt med att Blomsterfonden växte tillkom ju
också fler befattningar och organisationen växte. 

Välkänd devis 

60-talet var ett decennium av expansion och nytänkande, så även
inom Blomsterfonden. Bostadskön växte och verksamheten utöka-

– UNDER HELA MIN TID SOM

ADVOKAT har jag arbetat med
personlig rådgivning, att hjäl-

pa enskilda. Det har alltid
intresserat mig och därför är jag

mycket stolt över att ha fått arbeta inom
Blomsterfonden under så många år.

des med Liseberg.  Samtidigt började man känna av konkurrensen
från andra insamlingsorganisationer, men trots detta sågs devisen
”Tänk på Blomsterfonden” fortfarande ofta i begravningsannon-
serna. 
– 1973 köpte Blomsterfonden Svalnäs av Stadsmissionen. Det var
samma år som vi fick vår första kvinnliga ordförande, fröken
Margit Holmblad från Socialnämnden. Hon var ordförande fram
till 1980.

Viktiga frågor

Och framtiden?
– Ja, en av de stora frågorna för Blomsterfonden är onekligen sjuk-
hemsvården och våra möjligheter att bedriva en sådan med god
kvalitet, säger Louis d´Otrante. Sen tycker jag att arbetet med att
utveckla möjligheterna att bo utomlands är mycket spännande. Det
kan innebära stora fördelar för många.

Samma grundtankar

Louis d´Otrante har tjänat Blomsterfonden i över 50 år. Han är med-
lem i styrelsen sedan 1973 och var själv ordförande mellan 1981 och
1996. Louis är också med i arbetsutskottet, som arbetar med och
förbereder de ärenden som styrelsen ska behandla.
– Idag är Blomsterfonden en modern och stabil organisation. Det
som gjort att jag stannat kvar så länge är att Blomsterfondens
grundtankar är de samma idag som på Alma Hedins tid. Det hand-
lar om att ge omsorg och omvårdnad till dem som behöver det. Det
har alltid legat mig varmt om hjärtat; att kunna hjälpa en enskild
människa. Det är ju det Blomsterfonden handlar om och det ger en
stor personlig tillfredsställelse.

Över50år 
i Blomsterfonden



Medlem blir man för att man
tycker att Blomsterfondens
syfte är värt att stödja, det är ju
den ursprungliga idén som
gjorde att föreningen bildades. 

Nu skall man inte vara naiv
och tro att det bara är ädla syf-
ten som styr. Självklart är det
möjligheten att ställa sig i
Blomsterfondens bostadskö
som gjort att antalet medlem-
mar ökat. Bostaden framstår
som det primära och vi har kan-
ske varit dåliga på att lämna
information om verksamheten
och det stöd som vi lämnar till
våra hyresgäster. Att vi har
värdinnor och annan personal
som kan ge hjälp och stöd om
man t ex blir sängliggande
några dagar, att man som hyres-

gäst har tillgång till lokaler,
bibliotek, bad med mera, utan
att man behöver betala för det,
har varit något som kommit i
skymundan i samband med
diskussionerna om boendet.

Att intresset för bostad på
äldre dar växt är förståeligt och
tyder på att man är medveten
om att man själv måste ta aktiv
del i att ordna för en trygg
ålderdom. De flesta av oss har
släppt tanken på att samhället
skall kunna ordna den saken
fullt ut. Samhällsresurserna är
hårt ansträngda samtidigt som
vi får en allt högre andel av
befolkningen som är ålderspen-
sionärer. Genom den medicin-
ska utvecklingen håller vi oss
tämligen friska och lever läng-

re. Vi får nog alla räkna med att
ta större del av ansvaret för vårt
åldrande själva.

För att Blomsterfonden skall
kunna utvecklas och fortsätta
ge stöd och trygghet åt gamla
behövs pengar. Och vad passar
bättre än att ta vara på möjlig-
heten att sända en minneshyll-
ning när någon vän eller anhö-
rig gått bort. Det är inte bara i
sorg som man kan vända sig till
Blomsterfonden, även vid hög-
tidsdagar kan man ordna gratu-
lationerna genom oss. 
Om 75% av våra medlemmar
skulle beställa en minneshyll-
ning per år, skulle det ge verk-
samheten ett rejält tillskott, ja
det rör sig faktiskt om miljon-
belopp. Så glöm inte Alma

Hedins ursprungsidé och var-
för man är medlem i Blomster-
fonden! Minneshyllningar kan
enkelt beställas via vår hemsida
www.blomsterfonden.se eller
telefon 08-555 94 500.

Några fakta om 
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SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.

• Spanien ligger på fjärde plats
på FNs rankinglista över olika
länders sjukvård. Sverige ligger
på nionde plats.

• Spanien och andra medel-
havsländer är kända för att bry
sig om sina äldre på ett sätt som

vi ofta saknar hemma. Den
yngre generationen har fått
hjälp av den äldre med barn-
passning etc mot att de gamla
har tagits om hand inom famil-
jen när det behövts. Dagis och
äldrehem har inte alls funnits i
samma utsträckning som i t ex

Stark

tillströmning
av medlemmar-

-  MEN VARFÖR ÖKAR INTE BRUKET AV MINNESHYLL-

NINGAR? Blomsterfonden har haft en mycket stark
ökning av medlemsantalet. Det borde också synas i
antalet minneshyllningar, vilket inte är fallet. 

I  SPFS T IDNING (SVERIGES PENSIONÄRSFÖRENING)

VETERANEN fann man i oktober temat ”Utlandsboende”.
I ett antal artiklar beskrivs olika aspekter på att bosätta
sig utomlands. Härifrån har vi saxat några intressanta
fakta om Spanien  och dess hälso- och sjukvård. 

Spanien
Sverige, men nu stundar andra
tider. Även Spanien förbereder
sig på den kommande äldrevå-
gen. Dagens unga yrkesverk-
samma kvinnor kommer inte att
vilja ta hand om sina gamla
(svär)föräldrar som man gjorde
förr och man bygger ut äldre-
hem (och dagis) som aldrig förr.
Det innebär många möjligheter
till nytt och fräscht äldreboende
för många, även från andra län-
der. 

• Sedan 1 juni 2004 har alla EU-
medborgare samma rätt till sjuk-

vård som de som är skrivna i
det landet där man söker vård.
Spanien har fri sjukvård. Så har
du ditt EU-kort med dig så kos-
tar dig läkarbesök, sjukhusvis-
telse och operation ingenting.
Är medicinen utskriven av en
läkare inom den offentliga vår-
den är även medicinen kost-
nadsfri. 

• EU-kortet, som heter E111,
kan beställas via Försäkrings-
kassans servicetelefon 
020-524 524.



Många undrar kanske
hur det går med planer-

na när det gäller våra
basarer? En arbetsgrupp tit-

tar närmare på hur man på bästa sätt kan
värna om denna mycket omtyckta verksamhet.

I väntan på beslut om detta fortsätter basarsverksamheten
på respektive anläggning som tidigare.
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Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  sam-
band med Tidningen samt
ju lgåvor.  Pengarna går  oav-
kortat  t i l l  hem och vård åt
ä ldre.

ADRESSÄNDRING.
Om du flyttar: 

Glöm inte att meddela oss
din nya adress. 

Ring 08-555 94 500 
eller maila 

info@blomsterfonden.se 

R E D A K T I O N
Blomsterfondens TIDNING.
För hyresgäster och anställda på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-555 94 500
Fax: 08-555 94 550
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se
För gåvor:
pg: 902530-5

Ansvarig utgivare:
VD Sven Erik Peterson
Tel: 08-555 94 510
sven-erik.peterson@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skriv-
na av Gabriella Signäs om inte annat anges.

Vi på Blomsterfonden vill önska alla

våra läsare ett riktigt gott nytt år. Vi

hoppas att ni haft en vilsam och 

skön helg. Nu börjar år 2005. Det känns alltid lite högtid-

ligt när ett nytt år rings in. Finns det ett bättre sätt att

starta det nya året än att genom en minneshyllning gläd-

je både Blomsterfonden och någon som bör hyllas? 

– Jag tycker verkligen att det är
hedrande att staden vill fortsätta
ha Blomsterfonden som en sam-
arbetspartner! säger Kerstin
Lundin, verksamhetschef på
Liseberg. Det är ju ett kvitto på
att Stockholms stad tror på
Blomsterfonden och att vi arbe-
tar på rätt sätt här på Liseberg.

Kerstin har sedan många år
en mycket god kontakt med tjän-
stemännen inom staden.
– Det är ett bra nätverk, vi kän-
ner varandra bra och vet hur var
och en arbetar. Det gör det dagli-
ga arbetet smidigt och underlät-
tar  planeringsarbetet.

Avtal sedan tidigare

Avtalet i sig är inte nytt.
Blomsterfonden har haft avtal

L ISEBERG HAR FÅTT  FÖRLÄNGT AVTAL  MED STOCKHOLMS

STAD när det gäller särskilda boendeformer. Avtalet gäller 72 plat-
ser varav 29 är sjukhemsplatser och 43 i gruppbostäder. Avtalet
innefattar även sjukhemsplatser på Svalnäs under 2005.

Förlängt avtal på Liseberg

med Stockholms stad tidigare,
men att det förlängs är långt
ifrån en självklarhet.
–På huvudkontoret har man lagt
ner mycket arbete i anbudspro-
cessen. Nu är det upp till oss att

förvalta avtalet och vi ska fort-
sätta arbetet för våra gamla i
Blomsterfonden, säger Kerstin
Lundin och skyndar i väg för
att se till att det är skottat på
gångvägarna i Liseberg.

På Sylvestergatan
har husen fått nya
räcken.

Gott Nytt 
År!

Vad nytt på 
basar-fronten?



Madeleine. Organisationen är
ju relativt liten vilket gör att
man har bra och personlig kon-
takt med alla, dels ute på de
olika anläggningarna och dels
inom ledningen.  

Lägg till tjänster

Hemtjänstens verksamhet inne-
håller olika typer av tjänster.

– Det har blivit allt vanligare
att man vill komplettera den
biståndsbedömnda hemtjän-
sten (den som kommunen eller
staden beviljar och betalar) med
tilläggstjänster som man betalar
ur egen ficka. Här kan vi erbju-
da en lång rad tjänster, t ex per-
sonlig omvårdnad, inköp och
ärenden, promenadsällskap
eller högläsning. Tilläggs-
tjänsterna kan köpas av vem
som helst, man behöver inte bo
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– Något av det bästa med mitt
arbete är att den ena dagen inte
är den andra lik, säger
Madeleine. Så är det ju när man
arbetar med människor – det
händer nya saker hela tiden och
man lär sig själv något nytt varje
dag. 

Bra kontakt

Madeleine började i april 2004
och kommer närmast ifrån
Proffice Care. Hon är sjukskö-
terska i grunden och har arbetat
med olika uppgifter inom hälso-
och sjukvården. Som verksam-
hetsansvarig för hemtjänsten
arbetar hon tillsammans med ett
trettiotal medarbetare och ser
till att hyresgäster och andra
kunder får den hjälp som de ska
ha.
– Jag trivs verkligen bra, säger

SEDAN I APRIL har Blomsterfonden fått en ny
chef för hemtjänsten: Madeleine Eriksson.
Hon ansvarar också för verksamheten på
Rödabergsgatan och Ringvägen.

Ny chef för hemtjänsten:

Madeleine Eriksson

hos Blomsterfonden.

Nöjd och trygg

För Blomsterfonden är det
mycket viktigt att den enskilda
hyresgästen/kunden känner sig
trygg och nöjd. 
– Vi har nära kontakt med kom-
munen eller stadsdelsförvalt-
ningen och planerar tillsam-
mans med hyresgästen hur hem-
tjänsten ska läggas upp, säger
Madeleine. Varje kund har dess-
utom en kontaktperson som kan
hjälpa till med kontakter eller
annat som rör hemtjänsten. 

Gott rykte

– Jag vet att Blomsterfondens
hemtjänst har ett gott rykte,
säger Madeleine, och det är
naturligtvis vår fina personals
förtjänst.  Det är jätteroligt och

spännande att vara med och
utveckla verksamheten. Det
händer mycket i samhället
också; kraven på hemtjänsten,
både när det gäller kvantitet och
kvalitet, kommer att öka i takt
med att vi vårdas i hemmet
längre. Det kommer att finnas
ett större behov att hemtjänst,
både den biståndsbedömda
delen och tilläggstjänster. Här
har Blomsterfonden en stor och
viktig uppgift, vi utvecklar hela
tiden vår verksamhet, bl a
genom vår personal, så att våra
kunder även i fortsättningen
kan känna sig trygga hos
Blomsterfonden.

Vill du komma i kontakt med
Blomsterfondens hemtjänst,
ring 08-555 94 820.

Som du vet arbetar Blomsterfonden med ett projekt som innebär att
våra hyresgäster ska kunna erbjudas ett permanent boende i
Spanien. 

Nu kan vi även erbjuda rekreationsresor på upp till fyra veckor
till södra Spanien. Resan går till Centro Forestal Sueco, en unik reha-
biliteringsanläggning, ursprungligen byggd av svenska
Skogsindustrin, men som nu öppnar även för gäster från
Blomsterfonden. Resorna är ett samarbete mellan Blomsterfonden

Till Solkusten - 
24  PERSONER RESER I

FEBRUARI med Blomster-

fonden till den spanska solen,

värmen och ljuset! Trots att

det var lite kort anmälningstid

blev denna första ”provresa”

fullbokad. 

och den nationella stiftelsen Centralfonden, som äger anläggning-
en.

300 meter till Medelhavet

Centro Forestal Sueco ligger mitt på Costa del Sol, mellan Malaga
och Gibraltar och sex kilometer väster om Marbella. Anläggningen
består av hotell och småhus. Svensk personal, till exempel plats-
chef, sjuksköterska, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, friskvårdsle-

fullbokat!
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På senare tid har alltfler
svenskar valt att bosätta sig
utomlands hela eller delar av
året. Högt på listan ligger
Spanien men även länder som
Thailand, Cypern och USA har
stigit i popularitet. Fördelarna är
uppenbara; vi mår bättre i ett
varmare klimat och livet blir lik-
som lättare när vi slipper tänka
på broddar och snöskottning.  

Stort intresse

Sedan en tid tillbaka arbetar
Blomsterfonden med ett projekt
som handlar om att erbjuda ett
permanent boende i Spanien. I
förra numret av vår tidning
hade vi med en enkät för att
pejla intresset bland våra hyres-
och kögäster. 

Vi fick ett gott gensvar och
klart besked om att ett boende i
Spanien är något som lockar
många.  Intresset bekräftades
ytterligare när Blomsterfonden
deltog på en mässa om utlands-
boende i World Trade Center i
oktober. Besökarna var många
och över 130 anmälningar har
nu kommit in. 

Rätt samarbetspartner

För Blomsterfondens del kom-
mer det inte handla om att äga
fastigheter utan vi kommer att
förmedla kontakten till våra
hyresgäster. Men vi kommer att
försäkra oss om att kvaliteten på
boendet och erbjudna tjänster
motsvarar våra egna kvalitets-
krav. En av nyckelfrågorna har
alltså varit att hitta lämpliga
samarbetspartners och vi har nu
etablerat ett intressant samarbe-
te med ett företag som heter
Confide SAR. 

”Trygghet, glädje och 
omtanke”

- Confide SAR är ett välrenom-
merat företag som driver äldre-
boende, studentbostäder, sjuk-
hem och hemtjänst i Spanien,

- Vi har tagit efter Blomster-
fonden när det gäller delar av
konceptet, t ex gemensamma
utrymmen som bibliotek, matsal
och gym som är inkluderade i
hyran, berättar Leif Altner.

Utbudet av service och tjän-
ster är mycket omfattande och
här finns stora möjligheter till
såväl fritids- som kulturaktivite-
ter. Boende på Torrequebrada
har tillgång till en rad olika tjän-
ster. Förutom hemtjänst, läkare,
sjuksköterskor, sjukgymnaster
finns också resturang, hårfrisör,
tvätt och kemtvätt, städhjälp
mm. Den dagliga driften sköts
av svensk/skandinavisk och
spansk personal.

Intresserad? Har du tillgång
till internet kan du läsa mer på
www.adorea.es. Klicka dig fram
till den svenska versionen. 

För intresseanmälan, kontak-
ta Måniqua Lövegard, tel 08-555
94 512. Vi återkommer med mer
Spanienrapporter under 2005.

säger Leif Altner som är företa-
gets representant i Sverige.
Han har själv bott i området i
mer än 20 år:
– Här bor många svenskar och
vi har länge saknat ett bra
boende för de lite äldre. Med
hjälp av Blomsterfonden har vi
nu utvecklat ett boende med
hög kvalitet för seniorer +55.
Det aktuella projektet är
Torrequebrada Benalmádena
som ligger i hjärtat av Spaniens
Costa del Sol, 15 minuter från
Malagas flygplats. Under sen-
våren 2005 kommer 48 hyreslä-
genheter att stå inflyttnings-
klara. 

DET  F INNS ETT  BETYDANDE INTRESSE FÖR ATT

BOSÄTTA SIG UTOMLANDS i längre eller kortare 
perioder. Och intresset bara växer. Blomsterfonden är
engagerad i ett lockande projekt på Solkusten.

Bo närmare solen - 
i Spanien

dare, konsultläkare med flera, finns på plats. Här finns en rehabili-
teringsavdelning för styrketräning och arbetsteknik mm, behand-
lingspool och bastu samt restaurang och sällskapsutrymmen. På
tomten finns subtropiska trädgårdar med utomhuspooler. Föredrar
man Medelhavet tar man en promenad på 300 meter! 

På Centro Forestal Sueco finns också goda rekreationsmöjlighe-
ter, t ex golf och fina promenadstråk. Anläggningen är till viss del
handikappanpassad, det förekommer enstaka trappsteg till mark-

lägenheterna.

Stanna upp till fyra veckor

Blomsterfonden erbjuder nu på prov resor till Centro Forestal Sueco
till ett förmånligt pris. Du kan välja mellan 2, 3 eller 4 veckors vis-
telse. Avresa sker i februari med Sterling direktflyg Stockholm –
Malaga och restiden är 4 timmar. Platserna blev snabbt bokade.
Vi lovar att återkomma med reseberättelser!

Villan Utsikt från Villan Ryggkliniken
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– Visserligen kallas det ofta för
bergvärme, men vi föredrar att
kalla det för ”säsongslagrad sol-
värme”, säger Thomas
Göransson från Närvärme-
verket som levererar och instal-
lerar systemet. Det är faktiskt
just det vi gör; vi lagrar helt
enkelt sommarens värmeöver-
flöd i berget under Svalnäs, för
att sedan ”ta upp” den och
använda den på vintern. För
detta har vi borrat 42 hål som är
180 meter djupa. 

Solfångare på taket tar vara

Då, för ett år sedan, gick hon in på Blomsterfondens hemsidan och
fick sina intryck bekräftade – här ville hon arbeta. 
– Jag fick ett mycket positivt intryck, säger Gabriele. Inte minst av
Blomsterfondens traditioner och värderingar – det kändes
meningsfullt, helt enkelt. Jag fick också en känsla av att organisa-
tionen var ganska liten, att man såg medarbetarna och att besluts-
vägarna inte var så långa. Och det stämde verkligen. Dessutom är
det så roligt att få vara med och se till att Alma Hedins tankar och
visioner lever vidare.

Övergripande ansvar

Som verksamhetschef har Gabriele Midinet det övergripande
ansvaret för verksamheten på Svalnäs; sjukhem, gästhem och
hyreslägenheter. Vad beträffar de sistnämnda arbetar hon också
med den ideella delen, t ex aktiviteter av olika slag. Tillsammans
med de cirka 70 anställda (sjuksköterskor, undersköterskor, vård-
biträden, fastighetsskötare och administrativ personal) ser
Gabrielle till att alla boende får den vård, omsorg och omtanke som
de ska ha.

Verksamhetschef Gabriele Midinet: 

NÄR GABRIELE SÅG ANNONSEN FRÅN BLOMSTERFONDEN

arbetade hon som äldreomsorgschef i Södertälje kommun.
Hon kände till Blomsterfonden, men inte mycket mer än
namnet. Nu har Gabriele varit verksamhetschef på Svalnäs
i nästan ett år.

Inga tomma ord

– Det är spännande att arbeta i Blomsterfonden, fortsätter Gabriele,
vi är ett privat alternativ som erbjuder vård, omsorg, trygghet och
värdighet utifrån vars och ens behov. 

Man kan tycka att det är slitna fraser, men på Blomsterfonden
betyder dessa ord verkligen något. Det känns mycket viktigt att vi
arbetar utifrån det.

Varje år görs enkätundersökningar för att stämma av att man
arbetar på rätt sätt mot uppställda mål. Man vill t ex ta reda på hur
våra hyresgäster definierar ”värdighet”, ”respekt” osv. 
– Svaren stämmer vi av mot våra kvalitetsmål och då får vi en indi-
kation på vad och hur vi bör arbeta vidare under året. I detta arbe-
te ingår också att vi ser till att alla har den kompetens och kunskap
de behöver för att göra ett bra jobb. All vår personal som arbetar
inom äldreomsorgen utbildas och handleds kontinuerligt, både
individuellt och i grupp. Kvalitetsarbetet sker under hela året, både
i lokala grupper inom organisationen och på central nivå. Och så
ska det vara, avslutar Gabriele,  - hela Blomsterfonden i ständig
utveckling.

-Mitt arbete har
en tydlig mening

På Svalnäs värmer solen året runt
NU KAN SVALNÄSBORNA SNART SE SLUTET PÅ DET

ARBETE  SOM PÅGÅTT  PÅ  SVALNÄS HELA  HÖSTEN.

Dunket från borrarna har redan tystnat, och nu ska
borrhålen fyllas igen
och marken ska åter-
ställas. Men även om
detta innebär slutet
på en arbetspro-
cess, är det egentli-
gen nu det roliga bör-
jar. Bergvärmen har
kommit till Svalnäs.

på värmen från solen och leder
ner den i urberget via vätske-
fyllda slangar som ligger i de
borrade hålen. Vätskan är en
speciell blandning av sprit och
vatten som klarar minusgrader. 

Ett projekt som detta kräver
naturligtvis god planering och
gedigna förundersökningar. En
s k ”responstest” fastställde
bergart och förutsättningar att
leda ner och ta upp värme.
Granit, som Svalnäs vilar på, är
den bästa bergarten för att lagra
värme i.



Ljust och trevligt

Vad som är bra med Blomsterfonden? 
– Ja, det är nästan enklare och fråga vad

som inte är bra, det går fort att svara på – allt
är nämligen bra, säger Gunnar. Det är klart
att det sker förändringar med allt, men så är
det ju. Här bor vi så centralt och det är ljust
och trevligt. 

Elisabeth fyller i: 
– Vi har trevliga grannar också och en så bra kurator som hjälper till
om det behövs. I huset finns en bra tvättstuga och både snickarbod
och bibliotek. Sen arrangeras olika slags träffar med föreläsningar,
uppträdanden och fester. På sommaren sitter vi här ute och njuter i
vår lilla hörna, säger hon, ler och klappar Gunnar på handen.
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… bostäder

• Bostadssubventionerna har
minskat från 43 miljarder till 1,5
miljarder 1995-2001. 
Källa: SABO, Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag

• Boendekostnaderna har ökat
medan livsmedelspriserna står
stilla, sett över en 15-årsperiod.
Källa: SABO, Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag

… äldreomsorg

• Äldrevården kostar 76 miljar-
der. Avgifterna är 3,5 miljarder.
En fördubbling av avgifterna
löser inte problemet.

Lösningen är fortsatt skatte-

Tillsammans med sina två bröder började
Gunnar på sin fars skrädderi i Alunda mel-
lan Uppsala och Östhammar. 
– Vi ställde upp i en hantverkstävling i
Uppsala och jag och mina bröder kom på
1:a, 2:a och 3:e plats! Då var vi stolta! Två
skräddare från NKs skrädderi kom på tolf-
te och trettonde plats – det var lite för-
smädligt för dem, skrattar Gunnar. 

Uppskattad kunskap

Efter att ha haft skrädderi tillsammans med en bror flyttade Gunnar
till Stockholm. Här fortsatte han att arbeta med kläder, nu på Kapp-
Ahl. Under åren blev Gunnar alltmer intresserad av foto vilket så
småningom ledde till ett arbete på biografen Riviera på Sveavägen.
Även här kom skräddarkunskaperna väl till pass när ridån och stol-
sitsarna behövde lagas. 
– Det har liksom följt mig genom livet, som en röd tråd, säger
Gunnar. När jag var inlagd på KS för en tid sedan sydde jag mitel-
lor, det var uppskattat.

Från Helsingör

Elisabeth och Gunnar Klevkärr har bott på Rödabergsbrinken i 12
år. Elisabeth kommer ursprungligen från Helsingör i Danmark och
kom till Stockholm som liten. Hon var hemma med de två sönerna
när de var små, men sen blev det arbete i butik och på
Handelsbanken i 18 år.
– Blomsterfonden hörde vi talas om tidigt och man kommer ju ihåg
det som stod i annonserna förr ”Tänk på Blomsterfonden”. Vi ställ-
de oss i kö här på Rödabergsområdet och blev ju jätteglada när vi
fick en lägenhet här. Den är genomgående med två rum och kök på
drygt 60 m2 .

Som en röd tråd...DET  STÅR  V ISSERL IGEN ”HERR-

SKRÄDDERI ”  PÅ  MÄSTARBREVET

som hänger i hallen, men Gunnars
skräddartalanger har glatt många,
långt i från ”bara herrar”.  – Han har
t ex sytt den här, säger Elisabeth
och nyper i sin svart-vita glen-
checksmönstrade kjol. 

Apropå…
finansiering men med komplet-
teringar.
Källa: Långtidsutredningen 2003/
2004

…dörrförsäljning

Vi har fått synpunkter på att det
förekommer att personer ringer
på hos hyresgäster i våra fastig-
heter på Ringvägen och vill sälja
olika produkter. Vi tar här till-
fället i akt att understryka att vi
inte på något sätt sanktionerar
försäljning i våra fastigheter.
Om en person utger sig för att
ha fått tillstånd för detta av
Blomsterfonden är alltså detta
osant och fel.

Spännande projekt

– För Blomsterfonden är detta
ett mycket spännande projekt,
säger Sven Erik Peterson.
Denna typ av energitänkande
ligger rätt i tiden. Uppvärm-
ningen blir mycket effektiv och
miljövinsterna är stora och tyd-
liga. Hela Svalnäs kommer att
dra nytta av projektet – och inte
bara genom att värmas under
den kalla årstiden, utan även att
kylas under sommaren.

– På det sättet är vår teknik
unik, säger Thomas Göransson.

Vi använder nämligen en kon-
ventionell kylmaskin både som
kylmaskin och värmepump. Vi
kallar den för Energimaskinen. 

Energimaskinen kommer
alltså att förse Svalnäs med skön
värme på vintern, svalka på
sommaren och reglerad ventila-
tion och tappvarmvatten året
runt. Den återstående oljeför-
brukningen kommer att vara
minimal och dessutom, ur
miljösynvinkel, så gott som helt
”ren”. En makalösa manick.

Teckningen från
arbetet med berg-
värme är ritad av
Bertil Åkesson,
hyresgäst på
Svalnäs.


