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När den första hörnstenen lades på plats
av biskopen denna lite kyliga februaridag
1925, var det resultatet av flera års hårt
arbete av Alma Hedin. Under nästan 20 år
hade hon arbetat för de svaga i samhället
och dessa erfarenheter och insikter gav
henne modet att 1921 bilda föreningen
Blomsterfonden. Grundtanke var att i stäl-
let för att skicka blommor till en begrav-
ning, skulle man skänka pengarna till
Blomsterfonden, dvs till bostäder till äldre.

Ärvt intresse

Efterfrågan på bostäder i Stockholms var
enorm, i synnerhet för de äldre.
Stockholms Stad donerade 1924 marken
och bygget påbörjades året efter. Alma
Hedin var själva mycket engagerad i pla-
neringen av lägenheterna och hur de
utformades. Kanske hade hon ärvt intres-
set av sin far Ludvig Hedin som var stads-
arkitekt.  Och som en sorts tidig form av
hyresgästinflytande bjöds de blivande
hyresgästerna in före inflyttning och
kunde i viss mån få ha synpunkter på sitt
boende.

Småstadskänsla

Det är fortfarande populärt att bo på
Rödabergsgatan. Än idag vilar något av en
småstadskänsla bland de trivsamma
husen och gatorna. Här finns idag drygt

hundra lägenheter.  Lummiga trädgårdar
ligger insprängda mellan husen och bildar
gröna skyddsvallar mot storstaden som
man bara anar utanför. Merparten av
lägenheterna är tvåor på mellan 56 och 
88 m2. Här finns värdinna, kurator och fas-
tighetsskötare.

De trivsamma trädgårdarna inbjuder
till samvaro och trevligheter och här arran-
geras olika typer av evenemang året runt;
kräftskivor, bouletävlingar, surströmmings-
fest, julgransplundring, vårfester osv.

Vi gratulerar Rödabergsgatan och alla
dess boende till de första 80 åren!

Rödabergs-
gatan

I år fyller Blomsterfondens första
Blomstergård, på Rödabergs-
gatan, 80 år. Dåvarande ärkebis-
kopen Nathan Söderblom ned-
kallade Guds välsignelse över
husbygget. Därmed var ett av
Blomsterfondens första mål nått.

80år!

        



En bidragande orsak till detta, är att
vi har 1,5 miljoner människor som
under de närmaste tio åren kommer
att gå i pension. Många av dessa har
åldrade föräldrar i livet. Har man
inte egna föräldrar med omsorgsbe-
hov, har man säkert någon i bekant-
skapskretsen som lägger ner ett
stort arbete på att ta hand om sina föräld-
rar eller förgäves försöker få dem till ett
tryggt boende. Att hamna i samma situa-
tion och bli beroende av sina barn, är
något som ingen blivande pensionär vill.

Bostadskön är en förmån

Men medlemskapet i Blomsterfonden är
primärt inte bostadskön. Det måste alla
medlemmar ha helt klart för sig. Som indi-
vid kan jag förstå att bostadskön är det

viktigaste, men man måste tänka på
ursprungsidén för Blomsterfonden – att i
stället för blommor vid begravningar
lämna ett bidrag till Blomsterfonden – och
inse, att utan denna idé skulle
Blomsterfonden inte finnas till. Det är
generationer av generösa människor –
medlemmar och andra – som bidragit till
att skapa Blomsterfondens fastighetsbe-
stånd och verksamhet. Det måste dagens
medlemmar också tänka på. Att kunna stå
i Blomsterfondens bostadskö skall ses som

en förmån som man får genom sitt
eget ideella engagemang.

Medlemsansvar

Det är först när man tar sitt medlems-
ansvar, tänker på Blomsterfonden
och skapar möjligheter att utveckla

rörelsen, som medlemskapet blir menings-
fullt. Även om Blomsterfonden aldrig kan
lova att man får en bostad, måste man
bidra till att Blomsterfonden utvecklas.
Väntar man på en bostad och att andra
skall lösa problemet kommer väntan att bli
lång och fylld av besvikelser. Det borde
vara en självklarhet som medlem att alltid
beställa sina minneshyllningar och julkort
via Blomsterfonden för att visa sitt stöd.

Sven Erik Peterson
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Först  är  man l i te  benägen at t  skämtsamt kom-

mentera det ta  brev med at t  ”det  var  ordning

och redan på personalen förr  i  vär lden” . Men
ganska omedelbart grips man av innebörden, att
verkligheten kunde se ut så här för kvinnor på 1930-
talet. Man får ju verkligen hoppas att styrelsen biföll,
med utmärkt högaktning, denna förfrågan.

FÖR DE ALLRA FLESTA BLIR SVARET

ATT MAN VILL STÄLLA SIG I  BLOMSTER-

FONDENS BOSTADSKÖ. Det är förståeligt
eftersom det står klart att de politiska löften,
som vi fått under många år, om en trygg ålder-
dom, inte kommer att uppfyllas. Att man
måste ta ett eget ansvar för boende och
trygghet är i dag en realitet. 

Ledare:

Varför skall man vara
medlem?

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.

En vördsam 
förfrågan
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Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  sam-
band med Tidningen samt
Årsredovisn ingen.  Pengarna
går  oavkortat  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
skrivna av Gabriella Signäs om inte annat
anges.

– Jag började på Ringvägen
och kom hit till Liseberg 1972
när sjukhemmet flyttade hit.
De första åren arbetade jag på
nätterna och det hade jag inget
emot. Tvärtom, då hade man
tid att ägna sig åt de boende på
sjukhemmet. 

Nu bor de äldre hemma
längre och längre. Trots att vi
har många pigga boende har vi
också många som inte orkar så
mycket. Det ställer ju andra
krav på oss och verksamheten,
och vi måste se till att alla har
det bra.

Reseledare

Förutom de traditionella vär-
dinnesysslorna som att besikti-
ga och visa lägenheter, skriva
avtal och kontrakt och ha kon-
takt med hantverkare, är Stina
en mycket uppskattad fest- och
researrangör. Många är vitt-
nesmålen från Blomster-
fondens spanienresa i våras:
Stina är fantastisk. Till-
sammans med Colette Ahlberg
från Ringvägen såg de till att

det blev en minst sagt minnes-
värd resa för spanienfararna.
Nästa resa till Spanien blir den
fjärde november.

Tillsammans med intresse-
föreningen planerar hon året
på Liseberg och vilka aktivite-
ter man ska satsa på. På som-
maren spelas det till exempel
mycket boule och Grillhagen
används flitigt. På vintern är
det bland annat caféverksam-
heten som lockar.

Lots

Det är denna del av arbete som
Stina själv tycker är den roli-
gaste – att se till att hyresgäs-
terna trivs och har det bra.

– Man önskar alltid att man
hade ännu mer tid till hyres-
gästerna, säger Stina. Jag hjäl-
per hyresgästerna att kontakta
vårdcentralen, biståndshand-
läggare, hemtjänstpersonal
m.m. Vi har ett jättebra samar-
bete med dem. Eftersom vi
inte har en egen sjuksköterska
för hyresgästerna här på
Blomsterfonden Liseberg så

värderar vi det goda samarbe-
tet mycket högt. Det hjälper
verkligen våra boende. I såda-
na fall är jag mer som en lots
och hjälper människor till
rätta.

Och kanske är det i dessa
uppgifter som värdinnan bety-
der mest; att hjälpa till med ett
telefonsamtal till en myndig-
het, ett besök på kommunen.
Skulle man ange några nyck-
elord som beskriver värdinne-
rollen är det nog trygghet och
omtanke de som ligger när-
mast.

Stinas entusiasm för sitt
arbete kan man inte ta fel på:

– Jag tycker att det är en
utmaning att hitta lösningar på
problem som dyker upp eller
ta tag i situationer som måste
hanteras. Ja, det är nog det; att
göra det så bra som möjligt för
den enskilde.

Stina har telefontid mellan
klockan 9 och 11. Man kan
också ringa och boka besök på
andra tider på 08-555 94 717.

Stina Kujala är en av Blomsterfonden ”grand ladies”. Med mer än 35 år
på Blomsterfonden är hon en mycket  viktig del av Liseberg i Älvsjö. Det säger alla.

Stina!
Alla känner

Debattsugen? 
Synpunkter?
Vi som gör Blomstergårdar välkom-
nar synpunkter, debattinlägg och
andra reaktioner från våra läsare. Vi
vill gärna att tidningen blir ett forum
för dialog. Kommentera ledare eller
någon artikel. Är det någon artikel du
saknar? Vi tar gärna emot tips och
uppslag. Välkommen att höra av dig
till info@blomsterfonden.se!

Jo, jag tycker 
absolut att…
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Ja, den ”gamla” hemsamariten har för-
svunnit. Hon tog med sig trasor och puts-
medel och cyklade iväg. Hon lämnade inte
ens kluten eller städrocken kvar. För
många har hon nästan blivit något av en
figur i en barnbok, en teskedsgumma med
spisrosor på kinderna. För trots alla för-
tjänster har hon spelat ut sin roll. Det finns
inte många likheter mellan henne och hen-
nes sentida medsystrar inom den moderna
hemtjänsten. Jo, det finns en viktig likhet;
medmänskligheten. Men den kommer vi
till längre fram.

Bor hemma längre

Mycket har hänt inom denna del av vårt
samhälle. Bara under de allra senaste åren
kan man se intressanta förändringar.
Antalet äldre i särskilt boende har mins-
kat. Fler och fler äldre får vård och omsorg
i bostaden och bor därför kvar längre. Då
skulle man kanske kunna tro att hem-
tjänsttimmarna har ökat. Men icke.
Andelen svenskar över 65 år som får hem-
tjänst har varit relativt konstant under
samma period. Detta trots att behovet av
omsorg av naturliga skäl ökar med åldern.

Medicinska behov 

Arbetssituationen och uppgifterna för
hemtjänstpersonal har förändrats i samma
takt: 

– Behoven har blivit större, uppgifterna
allt tyngre och mer medicinskt inriktade,
säger Kerstin Lundin, tillförordnad hem-
tjänstchef inom Blomsterfonden. Dels
minskar den biståndsbedömda hemtjäns-
ten generellt i antal timmar och dels har de
timmar man får beviljade ett tydligare
inslag av vård och omsorg än tidigare. För
tio år sedan hanterade t ex hemtjänstper-
sonalen ingen medicin, idag är det en

naturlig del av arbetsuppgifterna. Med
tanke på de många kontakterna inom
hälso- och sjukvården och inom samhället
i övrigt kan man ibland kalla hemtjänst-
personalen för ”vårdlotsar”. 

Tyvärr räcker timmarna sällan till för
hjälp med städning och att handla. Det får
man ofta arrangera på egen hand.

Ansvar och beslut

Detta är en av anledningarna till att
Blomsterfondens hemtjänst har ökat sin
verksamhet.  Totalt utfördes 56 000 hem-
tjänsttimmar under 2003. Under 2004 hade
siffran stigit till 62 100 timmar. 

– Att jobba inom hemtjänsten är idag ett
högst kvalificerat arbete som kräver myck-
et, fortsätter Kerstin. Som hemtjänstperso-

nal arbetar man ju ofta ensam och man
måste kunna handskas med en mängd
olika situationer. Man vet ju egentligen
inte vad som väntar en på andra sidan
dörren och ibland måste svåra beslut fattas
mycket snabbt. För att kunna följa upp
kvaliteten har vi ett antal rutiner som tar
sin tid och kräver sitt ansvar; t ex doku-
mentation och överlämnandet av informa-
tion till andra runt omkring den boende.
Vi utbildar kontinuerligt vår personal och
vi anställer bara undersköterskor.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att
så många anlitar Blomsterfonden för sin
hemtjänst. Det är naturligtvis en extra spor-
re för oss att våra kunder har valt just oss.

Från
teskedsgumma

till
vårdlots.

VART TOG HEMSAMARITEN

VÄGEN? Denna strävsamma
kvinna som städade och feja-
de, gnodde och putsade,
handlade och lagade mat?
Hon försvann på sin cykel i ett
dammoln bortåt vägen. 

Faktarutan:

Blomsterfondens hemtjänst är auktorise-
rade av Danderyds kommun och Öster-
malms, Norrmalms, Katarina/Sofia,
Maria/Gamla Stans stadsdelsförvalt-
ningar i Stockholms Stad. Bor du i något
av dessa områden, och är beviljad hem-
tjänst, kan du välja att få
Blomsterfondens hemtjänst.

Du kan också komplettera din hem-
tjänst med tilläggstjänster, t ex fönster-
putsning, städning, gräsklippning,
strykning, matinköp eller promenader.
Dessa tjänster kan köpas av alla, oavsett
om man har Blomsterfondens hemtjänst
eller annan. 

Har du frågor om de biståndsbedöm-
da hemtjänsttimmarna eller hur du kan
komplettera med tjänster från oss, ring
oss så hjälper vi dig. Har du ingen hem-
tjänst alls idag, men känner att du behö-
ver hjälp, ring biståndsbedömaren i din
kommun. 

Här är några kontaktpersoner inom
Blomsterfonden:

För boende på norr:

Hemtjänst: Eva Meyer 08-555 94 821
Värdinna: Gull-Inger Rebscher 08-
555 94 851.

För boende på söder:

Hemtjänst: Eva Meier 08-555 94 821.
Värdinna: Colette Ahlberg 08-555 94 801.

För boende på Svalnäs: 

Hemtjänst: Christina Reichenberg 
08-555 94 542.
Värdinna: Karin Olsson 08-555 94 545.

För boende på Liseberg 

svarar värdinnan Stina Kujala på frågor
om tilläggstjänster 08-555 94 717.
Kurator Claes Bondefelt kan också svara
på frågor om hemtjänst och tilläggs-
tjänster.

Du hittar också information på vår
hemsida www.blomsterfonden.se.

Hemtjänst
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1993 infördes kundval i Danderyds kom-
mun. Det betyder att de i kommunen som
har hemtjänst också har rätt att välja vem
som ska utföra den. I kommunen finns det
13 utförare av hemtjänst och det är upp till
var och en av de ca 500 pensionärer som är
beviljade hemtjänst att välja.

I Danderyd är den egna kommunala
hemtjänsten den största. I övrigt kan invå-
narna välja mellan ett tiotal privata utföra-
re och bland dessa är Blomsterfonden
störst.

Auktorisation

– I Danderyd har vi valt att inte upphand-
la hemtjänsttjänsterna vilket ju annars är
vanligast, säger Leif Spjuth, socialdirektör
i Danderyds kommun. I stället auktorise-
rar vi våra utförare, d.v.s. vi godkänner
företag att bedriva hemtjänst i kommunen.
Innan socialnämnden beslutar att auktori-
sera ett företag granskar vi naturligtvis att
företaget är stabilt, att man betalar sina
skatter, att man följer gällande lagar och
annan formalia.

Regelbunden kontakt

Förutom att företaget naturligtvis måste
redogöra för hur de arbetar är det också
viktigt att kommunen ser att de har bra
rutiner för sin verksamhet, kvalitetssystem
och hur de till exempel hanterar klagomål.

– Vi har en kvalitetsutvecklare här på
kommunen som uteslutande arbetar med
att följa upp hur socialtjänstens verksam-
heter fungerar. Hon gör fortlöpande upp-
följningar och rapporterar resultatet till
berörd utförare, socialnämnden och till
länsstyrelsen. Dessutom har vår enhets-
chef för äldre- och handikappomsorgen en

regelbunden dialog med alla utförare i
form av möten och samtal. Vi arbetar
också just nu med att ta fram en enkät för
att undersöka vad  pensionärerna tycker
om hemtjänsten. 

Att dela med sig

Av de privata utförarna är Blomsterfonden
den största.

– Jag har ett mycket positivt intryck av
Blomsterfondens verksamhet i vår kom-
mun, säger Leif Spjuth. Blomsterfonden
lägger vikt vid god kvalitet på sin vård och
omsorg och satsar på sin personal.
Initiativet med Kunskapskällan visar
också på en bra ambition - att utveckla den
egna kunskapen och samtidigt erbjuda
andra att ta del av den. Som beställare
tycker jag att det är mycket bra att man på
så sätt har en dialog med andra utförare –
det utvecklar alla – vilket ju gynnar våra
äldre. Och det är ju för de äldre och deras
bästa vi arbetar. 

Genom kundsva l ssys temet

kan Danderydsborna välja sin
hemtjänstleverantör. Och många
väljer Blomsterfonden.

Blomsterfonden
största privata hemtjänsten i Danderyd.

Det kom et t  brev t i l l  B lomsterfonden.

Det kom från Pia-Kristina Svenhard som bor i
Stockholm. Här är hennes berättelse:

På 1980-talet bodde jag på Eriksdalsgatan
på Söder, en parallellgata till Ringvägen.
Min mamma bodde i Fisksätra, men pla-
nerade att flytta till Söder även hon. När
hon hastigt gick bort 1987 fick jag en
chock; jag vägrade förstå att hon var borta.
Sorgen och saknaden var enorm.

På vägen till och från mitt arbete, passe-
rade jag varje dag Blomsterfondens hus på
Ringvägen. En dag upptäckte jag ett rött
sken från ett av fönstren utåt Ringvägen.

Det var ett varmt ljus från en liten lampa
med röd skärm som stod i fönstret. Varje
dag passerade jag och varje gång tittade
jag upp på den röda lampan. Jag brukade
låtsas att det var mamma som bodde där
med sina katter och att jag skulle hälsa på
henne. Jag gick där och tänkte på hur vi
skulle umgås, läsa tillsammans och äta
lunch.  Tankarna och fantasierna gav mig
ett lugn och lite sinnesfrid och hjälpte mig
genom den värsta tiden.

Så småningom accepterade jag mam-
mas död, livet gick vidare och jag fick egna
barn. Min son fyller snart 15 år och jag
inser att det kanske blir jag som bjuder
honom på lunch. Det kanske blir han som
läser för mig, när jag bor i lägenheten som
har ett fönster utåt Ringvägen som har en
liten röd lampa i fönstret. Som är ett litet
ljus i mörkret.

Ett ljus i 
mörkret.

Leif Spjuth, socialdirektör i Danderyds kommun.
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Solen skiner in genom fönstret i matsalen
på Tallgården. Vi träffar Pelle Fredriksson
som är kock på Tallgården. 

– Vi serverar ungefär 190 portioner mat
här varje dag, lunch och middag. Cirka
hälften av de som bor här äter i matsalen.
De övriga får maten transporterad till sina
avdelningar.

Utmaning med bättre tempo

Pelle har många år i branschen. Efter några
år i Uppsala, Stockholm och utomlands
kom han till Cedergrenska Tornet i
Stocksund, en välkänd restaurang med
hög klass. Men efter sju år i Stocksund
kände Pelle att han ville ha nya utmaning-
ar. Att han samtidigt bildade familj spelade
också in och han bytte kvällspass i högt
tempo mot den lugnare takten i köket på
Tallgården.

– Jag ser det verkligen som en rolig
utmaning att laga god och bra mat till våra
gäster. Eftersom måltiden är en av höjd-
punkterna på dagen för många, är det vik-
tigt att maten smakar bra. Faktiskt lika vik-
tigt, om inte viktigare, som för gästen på
lyxkrogen.

Husmanskost

– Vår matsedel skulle kunna finnas på vil-
ken lunchrestaurang som helst. Den klas-
siska husmanskosten är populärast. Då och
då försöker vi inspirera våra gäster med

Mat för

– Gästerna ska känna det som

om de äter  hemma hos s ig

s jä lva. När jag lagar mat tänker
jag ofta på min mormor som är 94
år och som bor själv. Det jag
lagar här skulle hon tycka om

liv&
lust!

nya rätter och smaker. 
Näringsperspektivet är naturligtvis vik-

tigt. Menyerna är sammansatta så att de
passar de boende och deras behov. Och det
är inte bara smaken som är viktig:

– Det är lika viktigt att maten ser trevlig
ut och att den doftar. Här ute, säger Pelle
och pekar ut i trädgården, har vi anlagt en
kryddträdgård. Här finns t ex libbsticka,
mejram, dragon, basilika och rosmarin. Det
är härligt att ha tillgång till färska kryddor.
Och dessutom är det ju trevligt för de boen-
de att kunna gå dit och känna och lukta på
kryddorna.

Även för ögat

Utgångspunkten för maten på Tallgården
är en kombination av färskvaror och halv-
fabrikat, men Pelle gör inte avkall på kvali-
teten i det som lagas:

– Vi fuskar inte. Ska det vara en gräddsås
ska det vara riktig grädde i den; det finns
inga genvägar. Dels blir det ojämförbart
godast och dels behöver många av våra

boende det fett som grädden ger. 
En del av de boende behöver äta passe-

rad mat. Här anstränger sig köket extra för
att göra maten trevlig även för ögat.

– Vi får bland annat arbeta med färger
och kontraster. Vi har t ex märkt att de
dementa som bor här äter bättre om maten
serveras på en tallrik som är mörk.
Kontraster till den oftast ljusare maten gör
att intresset för maten ökar. 

OK för mormor

– Maten är en viktig lustupplevelse. Därför
lagar jag mat som jag själv vill äta. Och så
tänker jag på min mormor; ”skulle hon
tycka om denna rätt?” 

Det skulle säkert mormor. För det är det
många som gör. Så många att det har
inkommit önskemål från andra håll i kom-
munen; ”skulle inte vi kunna få köpa mat
från er på Tallgården?”. Så det är bara att
gratulera de boende på Tallgården och
önska Bon appetit!

Pelle Fredriksson lagar klassisk husmanskost på Tallgården.



2005 Sid 7

Titta i tidningar och på TV. Överallt möter
vi dessa glada och käcka kockar som blan-
cherar, trancherar och reducerar. Och det
handlar inte bara om vilka ingredienser
som ska ner i kastrullen. Nej, lika mycket
tid ägnas åt köksredskap, inredningsdetal-
jer för köket och exotiska trender som
påverkar vad vi ställer fram på middags-
bordet. 

– Mat är ju så mycket och hela måltiden
är viktig. Det handlar inte bara om
näringsinnehåll, utan färger, former, dof-
ter, ja hela upplevelsen av maten spelar en
stor roll i våra liv, säger dietist Viveca
Annell. 

Goda förutsättningar

Viveca är Blomsterfondens dietist. Med
henne utvecklar Blomsterfonden ytterliga-
re sin kompetens när det gäller mat och
hälsa. Hon ska tillsammans med kökschef
och kockar se till att de boende på
Blomsterfonden äter både näringsrikt och
gott. Viveca är konsult i kost- och hälsofrå-
gor och det var med stor entusiasm hon
antog uppdraget i våras.  

– Redan första gången jag kom till
Blomsterfonden, kände jag att förutsätt-

ningarna var de bästa. Dels fanns en stor
entusiasm hos ledningen och hos dem som
arbetade med maten. Och dels fanns redan
en stor kunskap i form av jätteduktiga
kockar med gedigna erfarenheter och
mycket kärlek till mat.

En av Vivecas första uppgifter var att se
till att menyerna var sammansatta på ett
bra sätt.

– Vi har ju alla olika behov, säger
Viveca. Ibland äter äldre ganska små
mängder i varje portion. Då är det extra
viktigt att maten är väl sammansatt med
tanke på bland annat näring och energi.
Man får också försöka vara flexibel och
hitta lösningar som passar den enskilde.
Det är ju en av de stora fördelarna för de
boende på Blomsterfonden; maten lagas
oftast på plats. Man kan prata med dem
som lagar maten och diskutera. Dessutom
känner man dofterna. 

Balans A och O

Med alla trender inom mat som finns idag
är det viktigt att man hittar den egna
balansen, menar Viveca, som har skrivit en
bok i ämnet. 

– Den rätta balansen, som är en kombi-
nation av mat och hälsa, är individuell
även om det finns gemensamma nämnare.
Motion är jätteviktigt, men vi har alla olika

förutsättningar att röra på oss. Barn som
växer behöver sitt och äldre människor
behöver andra saker för att må bra. . Det är
jätteviktigt att vi ser hälsa ur ett bredare
perspektiv än ”bara” vad vi äter.

Tips och råd

Viveca hoppas kunna vara till nytta även
för personalen som arbetar ute på avdel-
ningarna:
– Det handlar inte bara om mer närings-
kunskap utan kanske lite nya tips och råd
för att uppmuntra de äldre till att äta.  

Matombudsman

Vårdförbundets tidning Vårdfacket skri-
ver i en artikel om ett förslag på att inrätta
en matombudsman för äldre. En sådan
skulle ”stärka arbetet med måltidskvaliten
för de äldre”. Det tycker Viveca är en
utmärkt idé. Kanske är Blomsterfonden
redan där, fast vår ”ombudsman” är en
kvinna. 

Gunhild Holmberg:
– Maten här är bra. Det
märktes skillnad när
man började laga maten
här på Tallgården.

Goda råd för 

bra
balans
Mat är  en v ikt ig  del  av  våra

l iv och måltiden är för många av
oss en av dagens absoluta höjd-
punkter. Genom dietist Viveca
Annell understryker Blomster-
fonden ytterligare att maten är en
väsentlig del av livskvalitén.

Anne-Marie Fryxell:
– Jag tycker maten är bra,
särskilt grönsakerna. Jag
kommer hit och äter också
för att det är trevligt att
träffa de andra.

Blomsterfondens dietist, Viveca Annell påpekar vikten av matens färg, form och doft.



Sidan 8 Nummer 15

Medmänniska i tjänst

– Stora delar av Blomsterfondens verksam-
het handlar om medmänsklighet, fortsätter
Anders. Jag tänker i synnerhet på det arbe-
te som görs av värdinnorna och hemtjänst-
och vårdpersonalen. Att bemöta, respekte-
ra och se sina medmänniskor är ju deras
vardag. Och det samtidigt som de praktis-
ka uppgifterna ska skötas. För personalen
är den boende aldrig bara ett vårdobjekt,
utan en människa som behöver omsorg
och omtanke - medmänsklighet. 

Och den så kallade guldkanten – den
extra omtanken - som möjliggörs av de
insamlade medlen, är ju normalt sådant
som en nära vänkrets bistår med. I
Blomsterfonden är det inbyggt i systemet.
För mig är det ett viktigt tecken på god
kvalitet. 

Bra verktyg

Har kontakten med Blomsterfonden till-
fört dig något i din yrkesroll som präst?

– Ja, absolut. Jag har under åren träffat

så många intressanta personer och att få ta
del av dessa människors livsöden och erfa-
renheter har lärt mig mycket. Sen är det
mycket utvecklande att se hur en organisa-
tion som Blomsterfonden fungerar. Jag
känner ju igen mycket från kyrkans verk-
samhet, men en organisation som
Blomsterfonden har delvis andra verktyg
att arbeta med. Det är alltid lika berikande
att ta del av t ex olika policies, etiska regler,
kvalitetsuppföljningssystem och andra
verktyg som ingår i Blomsterfonden. Det
ska verkligen bli spännande att följa
utvecklingen med den nya
Kunskapskällan. Blomsterfonden har
mycket kunskap och erfarenhet att utveck-
la internt och att erbjuda andra.

– Det känns också bra att
Blomsterfonden fortfarande, efter 80 år,
står fast vid sina ideal som en gång Alma
Hedin grundlade. Trots tuffa ekonomiska
förutsättningar, gör man inte avkall på
kvaliteten. Det hedrar Blomsterfonden,
avslutar Anders Högquist.

- en del av vardagen.

–  Jag  se r  k la ra  pa ra l l e l l e r

mellan mitt arbete inom kyrkan
och Blomsterfondens verksam-
het. Det handlar i stor utsträck-
ning om medmänsklighet.

Medmänsklighet
– Medmänsklighet för mig är att se andra
människor, att respektera och bemöta
varandra, att vara en medvandrare, säger
Anders Högquist, präst i Segeltorp i
Huddinge och styrelseledamot i
Blomsterfonden. Medmänsklighet är ju
mycket grundläggande i min roll som
präst och jag känner igen sättet att tänka
inom Blomsterfonden. 

Anders Högquist är sedan 1999 medlem

i Blomsterfondens styrelse. 
– Jag blev tillfrågad av min kollega Lena

Gutberg, som är ordinarie ledamot. Som
präst i Danderyds kommun kände jag del-
vis till Blomsterfonden eftersom jag sedan
tidigare hade bibelstudier, andakter och
ibland nattvardsmässor på Svalnäs. Och
det var inget svårt beslut för mig; jag hade
hört så mycket gott från boende och anhö-
riga, så jag tackade ja.

Anders Högquist är sedan 1999 medlem i
Blomsterfondens styrelse.

En boende på ”The Sterling Lodge” i Sydafrika.

En pensionär i sitt rum på ”The Sterling Lodge” i Sydafrika.

Matsalen i ”The Sterling Lodge”.

Manager på ”The Sterling Lodge”.
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Kontrasternas äldrevård
Studiebesök på
två ålderdomshem
i Sydafrika

“The Stirling Lodge -  home for
the Age”, är ett seniorboende i
Sydafrika, East London. Det är
en privat och en non-profit orga-
nisation och startades 1959 av
en grupp kvinnor inom organisa-
tionen National Council of
Women (NCW). Grundtanken
med Stirling Lodge är att männi-
skor ska kunna åldras med vär-
dighet.

Stirling Lodge kan liknas mest
med ett svenskt ålderdoms-
hem. Här finns 95 boende i 3
olika typer av rum och service,
från enkelrum med dusch/
toalett till två rum med kok-
vrå. Miniålder för att flytta in
på Stirling Lodge är 60 år, men
här finns ingen övre ålders-
gräns. 

Ekonomisk hjälp

I Sydafrika är pensionsåldern
60 år för kvinnor och 65 för
män. Den allmänna pensionen
motsvarar 858 svenska kronor
i månaden. Här finns inget
socialt skyddsnät motsvaran-
de det svenska och de äldre är
därför ofta beroende av famil-
jen för ekonomisk hjälp. 

Månadsavgiften på Stirling
Lodge varierar mellan 2 000
och 4 900 svenska kronor, dvs
den är minst dubbelt så hög
som pensionen. Det betyder
att om de äldre inte har egna
besparingar, måste barn och
barnbarn hjälpa till och betala.  

Månadsavgiften inkluderar
3 måltider per dag. Här finns
bland annat hårfrisörska,
blodtrycksklinik, kyrkoser-
vice, gymnastik, mobilt biblio-
tek och underhållning.

Tre behovsnivåer

I Sydafrika delar man in de
äldres vårdbehov i tre nivåer.

Nivå 1 innebär att man klarar
sig helt utan hjälp, på nivå 2
behöver man en viss assistans
och nivå 3 innebär ett stort
medicinskt vårdbehov och
hjälp hela dygnet. På Stirling
Lodge finns nivå 1-2. Vid
behov av mera vård hänvisas
man till akutvården med hjälp
av sjuksköterska alternativt
läkare från Stirling Lodge. Av
de 22 anställda är 2 sjukskö-
terskor.

Samvaro viktigast

Varje dag samlas alla pensio-
närer i de olika salongerna för
att dricka förmiddags- och
eftermiddagste. Just att sitta
ned vid de olika måltiderna
och bara umgås och prata
tycker flera pensionärer är den
trevligaste stunden på dagen. 

Rummen har trevliga
möbler; soffor och stolar står
mot väggen med små bord
framför. Vid mitt besök sitter
ett tiotal pensionärer och
småpratar med varandra,
stickar och löser korsord.
Ingen verkar ha långtråkigt.
Vill man, finns någon aktivitet
varje dag. 

Under en testund frågar jag
några pensionärer: - Vad är
livskvalitet för dig? Så här sva-
rade några av dem:

– Det är att kunna träffa
mina vänner över en kopp te
och känna samvaro varje dag.
Jag har aldrig tråkigt här.

– Vi träffas alltid här kl.
10.30 och 15.00. Jag har gemen-
skap och trygghet samtidigt
som  jag kan välja hur jag själv
vill ha det.

– Jag känner mig väldigt
trygg här på Stirling Lodge
bland mina vänner och bekan-
ta. Har du sett vår fantastiska
trädgård och gångpromenad?
Jag går där varje morgon efter
frukost.

– Det finns massor av aktivi-
teter att göra här, men jag före-
drar testunderna; det räcker
utmärkt för mig.

Mitt andra studiebesök går till
Ethembeni, ett ålderdomshem i
Mdantsanes township. Här är
mycket annorlunda än det jag
sett på Stirling Lodge. I alla fall
när det gäller det materiella.
Känslan av tacksamhet och
glädje känner jag tydligt, även
här.

Ethembeni startades i septem-
ber 2004 av Pelisa Wellem en
arbetslös kvinna. Till en början
använde Pelisa sina egna
medel för att köpa mat, men så
småningom fick hon hjälp och
St Dominic´s Hospital donera-
de sängar och en kyrka done-
rade själva huset. Den enda
driftskostnad som Pelisa beta-
lar är vattenkostnaden varje
månad.

Egen säng, filt och kudde

Ethembenis ålderdomshem
ligger i zon 2 av Mdantsanes
18 olika zoner. Varje zon inne-
håller ca 3200-6500 hus med ca
5-10 personer per hus (en
familj). Varje hus är ca 25m2.

Verksamheten för de 15
boende (14 kvinnor och en
man), drivs med hjälp av deras
pensioner – för var och en 858
svenska kronor i månaden.
Ålderdomshemmet består av
ett hus med sex små rum och
kök. I varje rum står två till
fyra sängar. Det är trångt. Alla
boende har en egen säng med
filt och kudde, men delar på en
toalett och ett badkar. På ålder-
domshemmet arbetar fem per-
soner, alla är arbetslösa och
arbetar här frivilligt.

Från svåra förhållanden

Vid mitt besök sitter alla boen-
de i ett litet allrum och dricker
te. Varje dag får de tre mål mat
och testunder på för- och efter

middag. En gång per månad
handlar man mat för en månad
framåt. 

De boende kommer från
svåra förhållanden och hårda
liv. Flera har blivit utslängda
från sina familjer när de blivit
orkeslösa eller förvirrade och
många har blivit utsatta för
misshandel eller vanvård. En
dam hittades på gatan utan id-
kort och andra tillhörigheter.
Hon berättar att hon en gång
hade ett hus, men att man nu
har tagit det ifrån henne.
”Man” är förmodligen hennes
egna anhöriga. 

Alfreds himmelrike 

Men trots all fattigdom på
Ethembeni möts jag även här
av glädje och tacksamhet. De
boende tillbringar sina dagar
med att prata och umgås med
varandra, vila eller promenera
till medicinkliniken i närheten.
Och viktigast av allt; de har
mat för dagen, en säng att sova
i, och kärleksfull omsorg av
Pelisa och hennes personal.

Jag pratar en stund med
Alfred som är så tacksam över
att få vara på ålderdomshem-
met.

– Detta är rena himmelriket
jämfört med hur jag hade det
innan, säger han.

Christel Jansson, 
Sydafrika – East London

Här åldras man 
med värdighet

Ethembeni – från van-
vård till himmelrike

Testund på Ethembeni, Mdantsane. Mdantsane äldreboende.

Mdantsanes föreståndare.
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Än finns några platser kvar på Blomster-
fondens succéresor till Spanien i januari-
februari. Avgångarna sker på följande
datum: lördag den 28 januari, 11 och 25
februari. Njut i två veckor av värmen och
ljuset på Costa del sol. Sista bokningsdag
är den 15 december 2005.  Intresserad? Tag
kontakt med Lars eller Marianne
Hjalmarsson på 0176-20 63 50 eller 0708-
77 76 80. Du kan också skicka e-post till
lars@lmhpartner.com.

Huset, ett radhus, ligger på Gran Canarias
sydkust, i Taurodalen ca två km från
Puerto Rico. På tio minuters promenadav-
stånd ligger Amadoresstranden och ännu
närmare ligger ytterligare en, mindre
strand. 

Huset är på ca 90 m2 och består av två
sovrum med totalt fyra sängar, badrum
med dusch, toalett och tvättmaskin. I var-
dagsrummet finns soffgrupp, läshörna och
matplats för åtta personer. Huset är utrus-

tat med satellit-TV och Sveriges Radio. I
köket finns kyl, frys, spis och ugn. Från
vardagsrummet och ett av sovrummen
finns utgång till terrass på 80 m2 med ute-
möbler. Runt terrassen växer bland annat
bouganvilla och härifrån kan man njuta av
havsutsikten.

Området, med stor egen swimming-
pool, består att ett trettiotal hus och är
mycket lugnt och skyddat. Här bor ett fler-
tal svenska och norska familjer. 10-15

minuters promenad från huset finns buti-
ker och restauranger. Golfbana finns i
granndalen och fina vandringsleder i ber-
gen bakom huset. Bussförbindelser till Las
Palmas varje timme.

Hyreskostnad inklusive vatten och el: 8
500 kronor per månad för två personer.
För ytterligare information, kontakta
Anders Graffner, 08-540 242 00 eller graff-
ner@delta.telenordia.se.

Hus att hyra på Gran Canaria.

Sista utrop 
till Spanien!
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Men Lodin är otålig. Vissa förändringar av
skattesystemet är nödvändiga att genom-
föra omedelbart. Förändringarna skall
bland annat ”öka medborgarnas förståelse
och acceptans av systemen”. Även om jag
gör Lodin besviken, talar jag genast om, att
en del av hans förslag inte kan räkna med
min förståelse och acceptans. Många andra
pensionärer torde dela min uppfattning.

Aktiva och passiva inkomster

Lodins huvudförslag är att marginalskat-
ten på aktivt arbete skall sänkas ordentligt.
”Marginalskatterna på aktivt arbete måste
sänkas både absolut och i relation till pas-
siva tjänsteinkomster”, skriver Lodin.
Hans förslag beräknas sänka marginal-
skatten på aktiva arbetsinkomster med 10
procent i alla inkomstskikt över 100.000
kronor. 

Skattelättnader brukar möta förståelse
och acceptans. Problemen dyker upp när
lättnaderna skall betalas. Kostnaden – 30
miljarder kronor – bärs helt av staten, kon-
staterar Lodin. Men, som redan framgått,
är det inte hela sanningen. Lodin vill
beskatta inkomster på olika sätt: han sepa-
rerar. De aktiva arbetsinkomsterna får lätt-
nader, men ”pensioner får däremot oför-
ändrad skatt”.

Vad är pension? Enligt Lodin är den en
”passiv tjänsteinkomst”. Tänk en gång till,
professorn. Pension är inte något annat än
en ersättning baserad på mångårigt ”aktivt
arbete” för att om möjligt täcka levnads-
kostnaderna på äldre dar.

Varför skall inkomst i form av pension –
inkomst baserad på utfört aktivt arbete –
beskattas hårdare än inkomst baserad på

pågående aktivt arbete? Inte utan att jag
erinrar mig Erik Gustaf Geijers ord: ”Om
tronen och riket besluta de mäktiga efter
tillfälliga intressen”. Så räkna inte med
pensionärernas förståelse och acceptans,
professor Lodin. 

Fastighetsskatten 

Inte heller Lodins förslag avseende fastig-
hetsskatten torde mötas av förståelse och
acceptans från pensionärerna. För att
minska fastighetsskattens impopularitet
”bör skatten göras om till en skatt på den
avkastning på det kapital fastigheten
representerar och som ägaren genom sitt
utnyttjande av fastigheten tillgodogör
sig”.

En pensionär, som äger och bebor en
villa, har nog svårt att konkretisera någon
avkastning. Det är lättare att räkna ihop
vad uppvärmning, reparationer, etc kostar.
Att pensionären ändå bor kvar, beror
bland annat på att samhället önskar att
gamla människor skall bo kvar hemma så
länge som möjligt. En sådan ordning antas
ge lägre kostnader för omsorg och vård.

Hade Lodin strävat efter att hjälpa pen-
sionärerna att bo kvar hemma och samti-
digt popularisera fastighetsskatten, hade
han kunnat använda sig av sin separa-
tionsidé: begränsa höjningarna av taxe-
ringsvärdena på villor som ägs och bebos
av pensionärer. Då kanske det till och med
skulle bli en slant över för konsumtion,
som skulle hjälpa till att få fart på sam-
hällsekonomin.

Karl Erik Åman, 
ordförande i Blomsterfondens styrelse

Blomste r fonden  ha r  så l t

fast igheten på Högbergsgatan
52. Ny ägare är fastighetsföreta-
get Wallfast som tar över hyres-
avtalen i befintligt skick. 

Blomsterfonden har gjort en översyn av
sitt fastighetsbestånd och beslutat att sälja
fastigheten på Högbergsgatan. Översynen
är en konsekvens av arbetet med ett antal
fastighetsprojekt som kommer att ske
inom Blomsterfonden under de komman-
de 5-6 åren.  Projekten, som innebär dels
renoveringar av befintliga fastigheter och
dels nybyggnation, kommer att tillföra ett
antal lägenheter till bostadskön, men är
också mycket kapitalkrävande. 

Kurator och värdinna

Blomsterfonden har ett mycket litet antal
lägenheter på Högberggatan 52.
Försäljningen påverkar inte hyresförhål-
landena för de nuvarande hyresgästerna.

– Möjligheten att kontakta Blomster-
fondens kurator och värdinna för att få
assistans kvarstår för våra äldre hyresgäs-
ter under 2005 och 2006, säger VD Sven
Erik Peterson. De äldre som idag bor på
Högbergsgatan och som skulle vilja flytta
till Ringvägen, har möjlighet att bestämma
sig för det före den 30 juni 2006.

Ordföranden i Blomsterfonden:

Ersättning 
för aktivt arbete 
kan aldrig bli en
passiv inkomst!

Kommentar till
”Marginalskatterna
på aktivt arbete
måste sänkas 
omedelbart” 

”Det  är  t id  för  en hel täckande

genomgång av hela  skat tesys-

temet ” . Professor Sven-Olof
Lodin skrev den 7 augusti i Dagens
Nyheter om att vårt skattesystem
måste förändras. Den åsikten är
han inte ensam om.

såld!
Högbergsgatan
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast den
25 november 2005 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114, 
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
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

Blomstergårdar nr 14. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickar

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Helge Karlsson, Stockholm.

2:a pris Soni Kahlbom, Täby.

3:e pris Karl-Gunnar Bergström,

Stockholm.

4:e pris Ingrid Hultgren, Stockholm.


