
EN T IDNING OM BLOMSTERFONDEN. NUMMER 16,  2005/06.POSTTIDNING B 
128141801

Returadress: 
Box 114, 182 05 Djursholm. Blomstergårdar

I DETTA
NUMMER.

Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vardagshjältar

Nya lösningar för de äldre- Björn Meder  . . . . . 3

Blomsterfonden Kunskapskällan  . . . . . . . . . . . 5

Höstbasar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Massor av roliga bilder

”För sitt berömvärda arbete och genom
sina konserter, tonsättningar och vistolk-
ningar levandegör han den litterära
visan.” Så lät den enhälliga juryns motive-
ring för 2005 års mottagare av Nils Ferlin-
Sällskapets Trubadurpris. Och vem var
pristagaren? Det var vispoeten Torsten
Arnbro, känd för många som hovmästare
på Svalnäs; ett välkänt ansikte för restau-
ranggästerna.

– Naturligtvis är jag mycket hedrad och
glad över Ferlin-Sällskapets pris, säger
Torsten som under många år vigt sitt liv åt
visan. Jag ser det som en verkligt stor
bekräftelse och uppmuntran i mitt arbete.

Det finns ett stort intresse för den svenska
visan, det märker jag när jag är ute i landet
och ger konserter.

Kultursektion

Till vardags arbetar Torsten alltså på
Svalnäs restaurang. Så ofta han hinner för-
gyller han tillvaron för blomsterfondenbor
i många olika sammanhang.

– För ett par veckor sedan var jag på
Rödaberget och spelade och sjöng till efter-
middagskaffet. Det är verkligen roligt;
äldre personer kan ofta många visor och
vet mycket om dem. 

Årsmötet i maj på Piperska Muren njöt
av Torstens tolkningar av bland andra Carl
Michael Bellman och Evert Taube. Han har
också uppträtt tillsammans med ”blom-
sterfonden-kollegorna” Amanda Hofman-

Bang och Nina Hammarberg, båda från
Blomsterfondens hemtjänst.

De stora inom visan

Nils Ferlin-Sällskapet  startades 1962, ett år
efter skaldens bortgång på initiativ av
några av hans närmaste vänner. Sällskapet
delar årligen ut Ferlinpriset till ”värdiga
svenskspråkiga lyriker”. Trubadurpriset,
som förutom äran består av 15 000 kronor,
är ett av Sveriges största musikpriser.
Torstens namn kan alltså nu sällas till en
lång rad av Sveriges verkligt stora inom
visan och poesin; Sven-Bertil Taube,
Cornelis Vreeswijk, Thorstein Bergman,
Olle Adolphsson, Alf Hambe, Margareta
Kjellberg med flera. 

Som sagt - Blomsterfonden höjer poka-
len och säger: - Skål och grattis!

Prisad vispoet hos Blomsterfonden:

Sedan 1980 har Sveriges stora
vispoeter och vissångare kunnat
belönas med ett av våra stora
musikpris; Nils Ferlin-Sällskapets
Trubadurpris. I år säger Blomster-
fonden ett extra högt och hjärtligt
GRATTIS till mottagaren!

-Det är en
stor uppmuntran!

Torsten Arnbro, som till vardags är hovmästare på Svalnäs, har mottagit Nils Ferlin-Sällskapets Trubadurpris.

 



Vi bor hemma allt längre. An-
höriga och närstående gör en allt
viktigare insats vad det gäller
omsorg och vård i hemmen. Men
de behöver stöd, till exempel i
form av mer kunskap.
Under en följd av år har det blivit allt tyd-
ligare att vård av äldre på sjukhem, så kal-
lat särskilt boende, minskar i omfattning.
1998 bodde 118 700 personer i särskilt
boende, 2004 var antalet 104 800, en
minskning med ca 12%. Samtidigt har
antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat
med ca 8,5%. 

Den här utvecklingen är en följd av den
politiska målsättningen, att vi som gamla
skall bo kvar i vår ordinarie bostad så
länge som det är möjligt. Det är väl en lov-
värd tanke, men förmår hemtjänsten att
göra det som tidigare sköttes på sjukhem-
men? Våra erfarenheter av hemtjänstens
förutsättningar är att tiden, hos den som
skall få hjälp, hela tiden pressas till ett
minimum. Möjligheten för den enskilde
att styra hemtjänstinsatsen har också blivit
begränsad. Allt fler kommuner begränsar
också insatsernas karaktär och mycket av
sådant som man för 10 år sedan kunde få
hjälp med, får man idag lösa på egen hand.

Det säger sig självt att det här inte skul-
le fungera utan andra insatser. Det är här
som våra vardagshjältar finns. 

Fantastisk insats

Det finns en överväldigande mängd män-
niskor som gör en fantastisk insats genom
att vårda sina anhöriga. Mellan 1988 och
2002 har närståendes ansvar för praktiska
sysslor ökat med ca 10% till drygt 80%
medan hemtjänsten minskat. När det gäl-
ler personlig omvårdnad ökar även där
anhörigas insatser men den kompletteras
med mer hemtjänst.

Vi kan bara konstatera att utan alla
dessa anhöriga – makar, makor, barn, vän-
ner, grannar med flera – skulle det inte
fungera. Stödet till dem är dessutom inte
särskilt stort. Det kan också vara så, att
man har svårt att hålla reda på vilket stöd
man kan få. Att veta hur man skall gå till-
väga för att få hjälp med ekonomi, avlast-
ning, korttidsboende, dagvård o.s.v. är inte
känt av alla. 

Kurs för anhöriga

I många stycken förväntas de anhöriga
göra samma insatser som görs på sjukhem.
Det är bara det att till sjukhemmen rekry-
teras personal som kontinuerligt utbildas
för att på bästa sätt klara sin arbetsuppgift.
Är man anhörigvårdare, förutsätts man 
klara av det på egen hand.

När Blomsterfonden nu börjat ta sin
utbildningsenhet, Kunskapskällan, i bruk,
kommer vi att kunna erbjuda en varierad 
utbildning, inte bara till vår egen personal.
Vi arbetar också med att ta fram en kurska-
talog för utbildning av anhörigvårdare. På

det sättet vill vi försöka göra tillvaron
tryggare för dessa. Det är de definitivt
värda. Vi hoppas att ansvariga inom de
sociala förvaltningarna också tycker det
och bidrar till våra anhörigvårdares möj-
lighet att orka fortsätta med sina fantastis-
ka insatser.
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Ledare:

SVEN ERIK PETERSON

VD för Blomsterfonden.Vardagshjältar

Dammet har lagt sig, byggnadsställningar-
na är äntligen borta och Svalnäs har fått ett
helt nytt våningsplan. Här finns nu det
nya kompetenscentrat Kunskapskällan
med sin utbildningsverksamhet. Huvud-
delen av rummen kommer att användas
som utbildnings- och möteslokaler och här
finns även ett pentry med pausutrymme
för kursdeltagare. 

För att underlätta tillgången till de nya
lokalerna har en hiss installerats.

Placeringen gör att den även servar
huvudkontorets personal och besökare
som på detta sätt kan ”åka snålskjuts” på
den nya komforten. 

Indirekt ljus i salongen

Troligen har denna storslagna vind en
gång delvis inrymt bostäder åt tjänstefol-
ket på Svalnäs. När man rev ut den gamla
inredningen kunde man i några rum hitta
4-5 lager tapet! 

Redan under förra året färdigställdes ett
av rummen som undervisningslokal och
nu står alltså resten av rummen färdiga att
ta emot sina gäster. Det fantastiska takfön-
stret täcker den centrala delen av den
gamla vinden och ger ljus och höjd. Det

fönstret har en gång släppt in ljus till den
stora salongen på bottenvåningen. Då
fanns nämligen ett fönster i taket i stället
för den fina takmålning som idag finns
där.

Ingen som på senare tid har besökt Svalnäs har väl kunnat
undvika att märka att det har hänt saker på Svalnäs gamla
vind.  Här har det rivits och renoverats för att ge utrymme för
utveckling och utbildning.  

Gammal vind med nya möjligheter

Oj, vilket gensvar!
Min ledare i förra numret av
Blomstergårdar gav verkligen gensvar.
Många har ringt till mig och mina med-
arbetare och kommenterat den. Om-
dömena har varit växlande. Det har
varit medlemmar som känt sig påhop-
pade, sårade och kränkta men även de
som tyckt att det har varit helt rätt: är
man med i en ideell förening så skall
man ha ambitionen att stödja den. 

Avsikten med ledaren var naturligt-
vis inte att kränka eller såra någon. Det
var ett försök att få passiva medlemmar
att inse att Blomsterfonden inte bara är
en bostadskö. 

Att döma av reaktionerna, så har mitt
försök lyckats. Uppenbarligen läses tid-
ningen och det är verkligen mycket
glädjande. 

Vi har dessutom haft en fantastisk
försäljning av våra julkort i år. Många
hundra medlemmar har genom det visat
att man aktivt stöder Blomsterfonden! 

Tack!

Sven Erik Peterson
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– Under 20 år var jag ordföran-
de i Stockholms Läkarförening,
som har en representant i
Blomsterfondens styrelse. När
den förre representanten sluta-
de tog jag över, delvis beroen-
de på att jag genom Sven Erik
Peterson kände till verksamhe-
ten. 

Nya lösningar

Att engagera sig i Blomster-
fonden kändes bra för Björn
Meder:

– Min mamma var mycket
aktiv i Röda Korset så jag har
en tradition hemifrån av frivil-
ligorganisationer och deras
viktiga arbete. Blomster-
fondens verksamhet är seriös
och jag tycker att det sätt man
arbetar på är ansvarsfullt och
med kvalitetstänkande. Det
finns väl utvecklade kvalitets-
kontroller i alla delar av verk-
samheten.

I takt med att samhället för-

ändras, förändras också sjuk-
vården och omsorgen. 

– Vi måste hela tiden hitta
nya lösningar på hur vi bäst tar
hand om våra gamla. Vi måste
bestämma vem som har ansvar
för till exempel sjukhemsverk-
samheten. Sjukhemsverksam-
heten bör inte bedrivas om inte
kommunen, som har ansvaret,
ersätter verksamheten fullt ut.

I dagens samhälle känner
sig många av våra äldre
ensamma, otrygga och
bortglömda. På Blomsterfonden
är man inte bortglömd – här
finns alltid någon som bryr sig,
personal, värdinnor och gran-
nar. Det anser jag vara oerhört
viktigt. 

Effektivare

Ett annat gott exempel på hur
Blomsterfonden fungerar är att
man fört ut beslutsfunktioner-
na ut i organisationerna.

– Ansvaret och besluten bör

i största möjliga utsträckning
finnas ute hos dem som på
olika sätt arbetar med de boen-
de, anser Björn Meder. Då blir
varje medarbetare mer kost-
nadsmedveten, vilket innebär
förbättrad effektivitet inom
hela organisationen.

På operan

Björn Meder är visserligen
numera formellt pensionär,
men en mycket aktiv sådan.
Han arbetar fortfarande som
öron-, näs- och halsspecialist
på Odenplan - när han inte är
på Operan och kurerar dess
personal, förstås. Ett arbete
som också ligger honom varmt
om hjärtat:

– Jag ser fram emot att få
medverka i Blomsterfondens
nya utmaningar och speciellt
spännande är de helt nya äld-
reboenden som kan förverkli-
gas genom det senaste årets
donationer.

Styrelseledamot Björn Meder:

Vi måste hitta nya
lösningar för våra
äldre

I förra numret presenterade
vi svenska kyrkans repre-
sentant i Blomsterfondens
styrelse; Anders Högquist,
präst i Segeltorp söder om
Stockholm. Här presente-
ras Stockholms Läkar-
förenings representant:
Björn Meder.

Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  sam-
band med Tidningen.  Vi  v i l l
också tacka a l la  som stödjer
oss genom at t  köpa våra ju l -
kort .

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.

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…

I dagens samhälle känner sig många av våra äldre ensamma, otrygga och bortglömda, säger
Björn Meder.
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På skrivbordet och i bokhyllan
trängs pärmar och papper och
skvallrar om en del av en värdin-
nas arbetsuppgifter. Men den
välkomnande soffhörnan säger
oss också något om att här är
kontakten med andra människor
minst lika viktig. Gull-Inger
Rebscher poängterar hela tiden
hur viktigt det är att vara till-
gänglig för de boende här på
Rödaberget och Körsbärsvägen.

– Jag har ju bestämda besöksti-
der, men å andra sidan vet jag ju
hur mycket det betyder att man
kan titta förbi med sin fråga vid
andra tider. Det är mycket just
detta som gör att värdinnejobbet
är så fantastiskt, säger Gull-
Inger, att kunna hjälpa till och
finnas där för de boende. Jag har
alltid tyckt om att möta männi-
skor ända sedan jag arbetade
inom hemtjänsten hemma i
Skaraborg. Och hon har mött
människor på fler olika sätt;
anslagstavlan ovanför datorn
skvallrar om handbolls- och sim-
marintresse. Gull-Inger arbetade
också under många år som fack-
lig förhandlingsledare.

Småstadsmiljö

Gull-Inger kommer från början
från Lidköping och flyttade till
Stockholm i mitten på nittiotalet.
Hon började som undersköterska
på Lisebergs sjukhem och kom
till Rödabergsgatan 2001. 

– Jag arbetade då tillsammans
med Maj-Britt Kjellström. När
hon flyttade till huvudkontoret
för snart ett år sedan tog jag över
värdinnerollen. Det är så härligt
här på Rödaberget, säger Gull-

Med

öppen
dörr

Inger. Den här lugna och still-
samma småstadsmiljön gör att
många vill flytta hit. Vi har en
väldigt bra stämning här. De
boende är aktiva och arrangerar
ofta fester och andra tillställning-
ar. Vårt nationaldagsfirande i år
var helt fantastiskt med massor
av god mat, spelmän och musik!
Det var de boendes egen
Intresseförening som stod för
arrangemanget. 

Lite ”koll”

Gull-Inger har naturligtvis de
traditionella värdinnesysslorna;
besiktiga och visa lägenheter, ha
kontakt med hantverkare och
andra boendefrågor. Men hon
återkommer hela tiden till kon-
takten med människorna, de
boende på Rödaberget och på
Körsbärsvägen.

– Jag vill ju också ha lite ”koll”
på de boende. På Rödaberget har
vi ett trygghetssystem som är
enkelt och går ut på att man ska
ha vänt en bricka på sin ytterdörr
före klockan 10 på förmiddagen.
Då ser andra att man har varit
uppe på morgonen. Det finns
också boende som behöver hjälp
med att ringa ett samtal eller
med en kontakt inom t ex vår-
den. Vi håller just nu på att se hur
vi värdinnor på bästa sätt kan
hjälpa till med sådana frågor,
avslutar Gull-Inger.

När jag lämnar Rödaberget
gör jag reflektionen om hur vik-
tigt det verkligen är med möten.
De ger kraft och inspiration. Jag
vet, för jag har precis mött en av
Blomsterfondens värdinnor.

Det är mysigt på Gull-Ingers kontor.
Det är ett ganska litet rum, men här
finns plats för både papper och
möten mellan människor.

Seniorklubben består av tidigare anställda
på Blomsterfonden. 

–Totalt är vi ca 100 medlemmar, berättar
klubbens ordförande Lennart Jörnmark,
vice VD på Blomsterfonden mellan 1985
och 1997. Vi träffas ett par gånger per år.

Ibland går vi på teater och ibland gör vi en
utflykt tillsammans. Årets tur arrangera-
des av Lennart och Ingrid Welander. Ingrid
var tidigare föreståndare på Svalnäs.

Årets utflykt var en tur i en intressant
bygd där järnmalmshanteringen en gång
varit dominerande. Som guide på resan
hade en av Gnestas kulturprofiler engage-
rats; Kerstin Landin. Hon uppträdde som
den fattiga flickan Lova, född på 1870-
talet, och gav spännande och livfulla pre-
sentationer av det man såg. 

Turen gick via Solviks skola, Mar-
viksdalen och keramikern Ulrika i Östber-
ga. Dagen avslutades med middag i Åkers
Styckebruk.

En härlig dag med fint väder och intres-
sant innehåll – det var alla eniga om.

Hösttur med Seniorklubben
I mitten av oktober hade Seniorklubben utflykt.Turen gick till
Åkers Bergsslag med många intressanta stopp på vägen.

Gull-Inger Rebscher har varit värdinna på Rödaberget i ca ett år.

Middagen intogs på Åkers Styckebruk.

På årets utflykt fick Seniorklubben bl a veta mer om järn-
malmshantering.
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Strax före jul gick den första kursen för det
så kallade ”äldreomsorgskortet”. Det utgör
startskottet för den kunskapsutveckling
som Blomsterfonden nu satsar på.  

– Nu står våra nya fina lokaler klara och
vi har arbetat fram ett antal bra kurser och
utbildningar inom olika ämnen, berättar
Björn Sandström, projektchef för Kun-
skapskällan. Genom Kunskapskällan kom-
mer vi att kunna erbjuda utbildningar dels
för vår egen personal, men även för exter-
na kunder, dvs kommunala och andra pri-
vata utförare. 

Diplom och nål

”Premiärklassen” var 15 undersköterskor
från Blomsterfondens olika anläggningar
och från hemtjänsten som satte sig på skol-
bänken. De fick en veckas utbildning inom

Nu är Blomsterfondens Kun-
skapskälla på väg upp ur
startblocken! Första utbild-
ningen är genomförd och
flera är på väg.

Kunskapskällan 

en rad olika praktiska ämnen, t ex olika
sjukdomstyper, smärta, hygien, dokumen-
tation, nutrition, lyftteknik mm. Men stor
tid ägnades också åt de mer mjuka värde-
na; konsten att vårda, Blomsterfondens
värdegrund, bemötande, kommunikation
osv. Efter avslutad utbildning fick eleverna
sitt ”äldreomsorgskort”, ett diplom och en
pin, en nål med den anrika Blomster-
fondsmedaljongen på.

– De flesta av föreläsarna kommer från
vår egen personal, berättar Björn. Vi har
inom Blomsterfonden en mycket stor kun-
skap och erfarenhet som vi vill förvalta och

utveckla. Men det är också viktigt med
externa föreläsare och kontakter. Det ger
bra impulser och ett utbyte av idéer, säger
Björn.

Anhörigstöd

Ett exempel på ett område där det finns
stort behov av ökad kunskap är anhörig-
stödet:

– Det finns många anhöriga som gör ett
enormt arbete med att vårda sina nära och
kära. Vi tror att det finns mycket att göra
för att öka deras trygghet och säkerhet i

den rollen. Här hoppas vi på ett samarbete
med kommunerna, säger Björn Sandström.

Ett annat ämne är bemötande och sk
validation/bekräftelse. All forskning visar
på vikten av att på olika sätt bekräfta en
person, i synnerhet en äldre och dement
person. Här finns en viktig kunskap i hur
man möter, bemöter, bekräftar, berör och
uppmuntrar äldre dementa personer och
därmed bidrar till att de bättre kan upple-
va sin omvärld. Redan idag finns ett nät-
verk inom Blomsterfonden som systema-

tiskt arbetar enligt denna kunskap. Det 
är ytterligare ett exempel på hur
Blomsterfonden vill förvalta, utveckla och
sprida sin kunskap - inom och utanför
Blomsterfonden.

Öppet Hus

Under de första månaderna på 2006 kom-
mer Blomsterfonden att bjuda in presumti-
va kunder och samarbetspartners för att
presentera Kunskapskällan och dess kon-
cept närmare.

- Då vill vi visa vad vi har att erbjuda
och det i sin rätta miljö, här på Svalnäs fina
nyrenoverade vind, avslutar Björn.

slår upp portarna!
Björn Sandström är projektchef för Kunskapskällan.

Strax före jul genomförde Kunskapskällan sin första 
utbildning.
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Något häpnadsväckande är det förstås att
organisationen Sveriges Kommuner och
Landsting först i oktober 2005 undrar om
vi inte behöver diskutera hur de äldre
anser att samhällsekonomin, bostadspoli-
tiken, samhällsplaneringen och utbudet av
tjänster ska utformas för att på bästa sätt
motsvara behoven.

Inom de flesta sektorer talar man nume-
ra om kundfokus. Även de äldre borde
betraktas som kunder, vars krav ska ligga
till grund för hur olika omsorgsverksam-
heter bör utformas. Men bättre sent än ald-
rig. 

Blomsterfonden har länge försökt driva
debatten i den föreslagna riktningen: se
individen med medmänsklighet som led-
stjärna. Vi ska fortsätta med det bland
annat genom vår tidning Blomstergårdar
och med hjälp av texter i våra årsredovis-
ningar.

Vi känner oss kompetenta att framföra
synpunkter i debatten om äldreboende
och äldreomsorg efter att ha varit verk-
samma inom detta område i 85 år. En verk-
samhet där eventuella överskottskronor

plöjs ner i avsikt att göra våra insatser allt
bättre. Givetvis kommer vi att fortsätta att
förklara hur vi stärker mångfalden inom
äldreomsorgen. Äldreboende och äldre-
omsorg är naturligtvis alltför omfattande
för att täckas i en tidningsartikel. Här dock
några frågor och synpunkter. 

Vilka är de äldre som ska säga hur
dom vill ha det?

Vi är redan många eller 1 500 000. Och de
äldre blir allt flera. Om tio år är antalet
nära 1 900 000. Fram till 2050 är det fram-
förallt äldre-äldre som ökar i antal. Antalet
över 80 år beräknas öka från 482 300 år
2004 till 884 700 år 2050. Alltså inte så långt
ifrån en fördubbling. Äldreomsorgen
berör sålunda hela det svenska samhället.
Vi förstår den oro Sveriges Kommuner och
Landsting känner.

Var finns de äldre? Hur bor dom? De
allra flesta eller 84 procent av ålderspen-
sionärerna bor kvar i egna bostäder. Det
betyder, att endast 16 procent av pensionä-
rerna finns inom särskilt boende.
Självklart betyder det, att kraven på äldre-
omsorg är helt olika om man bor kvar
hemma eller om man bor på sjukhem.

För de sjukhemsboende är kravet på
adekvat vård det viktigaste kravet. Vård
som gradvis skärper kraven på medicinskt
kunnande på grund av hälsotillståndet
hos de som kommer till sjukhemmen.
Vård som samtidigt kräver förmåga att
inse var farorna för fallolyckor finns inom
boendemiljön.

Fallolyckor är vanligare än vad många
föreställer sig. Enligt vår statistik är den

mest frekventa fallolyckan ett fall på plant
golv. Personalens förmåga att leva sig in i
varje boendes balans- och rörelsemönster
kan reducera antalet fall. Men det kräver
tillräcklig bemanning.

Beställarnas fokus är alltför kraftigt
inriktat på priset. Priset är enkelt att bedö-
ma. Men hur ska vi bedöma att vården har
den kvalitet som de äldre kräver? Hur ska
den äldres önskan att så långt möjligt möta
samma människor under en längre tid
kunna uppfyllas?

Blomsterfonden försöker möte dessa
krav bland annat genom stimulerande
utbildningsinsatser. Just nu drar vi igång
vår storsatsning inom detta område:
Kunskapskällan. Vi hoppas, att även
andra verksamma inom vård och omsorg
ska utnyttja Kunskapskällan och därige-
nom göra vårdyrket mera lockande.

Medarbetare med såväl nödiga kunska-
per som vilja att hjälpa andra. Med-
arbetare som ser på jobbet på samma sätt
som den just pensionerade vårdutveck-
lingschefen, sjuksköterskan, Maj Britt
Kjellström: visst kan det vara hårt ibland,
men det ger så mycket tillbaka. Maj Britt
fortsätter sin livsuppgift inom Vän-
tjänsten. 

Vi är glada över att Sveriges Kommuner
och Landsting medverkar till att debatten
styrs över till vilka krav de äldre har – och
vi fortsätter med våra debattinlägg. Nästa
gång om kraven från den kraftiga majori-
teten som bor i egna bostäder.

Karl E Åman
Blomsterfonden styrelseordförande

Vilka krav har vi äldre på 

äldreomsorgen?
”Aktuel l t  om äldreomsorgen”,

som kom i oktober i år, efterlyser
ett perspektivbyte i debatten om
äldreomsorgen. Fokus ligger hit-
tills på brister i nuvarande
omsorg. Men, frågar man, vilka
krav har den å ldrande befo lk-

n ingen?

P R I S E X E M P E L :

Utan ceremoni 5.990:-. Kremationsbegravning 8.390:-. Jordbegravning 9.640:-.
Bouppteckning 2.500:-. Gravstenar från 3.125:- (liggande), 4.875:- (stående).

HAR DU MIST EN ANHÖRIG 
ELLER NÄRA VÄN?

Vi vill göra begravningen till ett fint minne av anhörig eller nära vän 
till en rimlig kostnad. Vänd er med förtroende till oss. 

Vi hjälper Er med allt som hör till begravningen med eller utan ceremoni.

B E S T Ä L L  G Ä R N A  B R O S C H Y R !

Eaststoones lilla Begravningsbyrån
Tel 648 76 55. Mobil 0735-80 43 24. E-post info@eaststoone.se www.eaststoone.com

L U N C H

Alla dagar: 11.00 – 13.00.

M I D D A G

Måndag till fredag: 16.00 – 17.00

(endast beställning och avhämtning)

Lördag och söndag: 16.00 – 18.00. 

Välkomna!

RESTAURANGEN 
PÅ SVALNÄS HAR NYA 

ÖPPETTIDER:



Precis som i våras gick resan till Puerto
Banus utanför Marbella i södra Spanien.
Där ligger Forestal Sueco, en unik rehabili-
teringsanläggning som egentligen bygg-
des för den svenska Skogsindustrin och
dess anställda. Med på denna resa var 13
hyresgäster från Ringvägen, Svalnäs och
Liseberg och  ”reseledarna” Stina Kujala
från Liseberg och Karin Olsson från
Svalnäs.

Rån på Gibraltar

Denna gång hade vi något bättre väder,
berättar Stina Kujala. Det regnade någon
enstaka dag men mest var det fint och
soligt om än lite kyligt.  Vi gjorde två lite
större utflykter, en till Marbella och en till
Gibraltar. I Marbella blev vi, precis som
förra året, guidade av vår underbara guide
Eva som bor där nere. Hon är fantastisk
och berättar så levande! Hon var också
med när vi åt en traditionell spansk tapas-
middag på en restaurang.

Vid Gibraltar gick det vilt till när en av
hyresgästerna blev rånad på sina vykort
(ur handväskan!) av en av Gibraltars apor! 
Med lite hjälp av parkvakterna kunde
dock vykorten återlämnas till dess rättmä-
tiga ägare.

Frihet att bestämma

När man inte åker på utflykt finns det
mycket annat och göra. Antingen kan man
promenera (med eller utan stavar) ner till
Puerto Banus eller bada, ha vattengympa i
inomhus- eller utomhuspoolen, spela
minigolf eller helt enkel bara sitta och läsa
en bok och njuta av solen. 

– Besöket på marknaden var också upp-
skattat, säger Stina. Alla köpte vi onödiga
saker och hade roligt! 

Men även om det finns många aktivite-
ter att välja mellan, understryker Stina vik-
ten av att alla ska kunna göra precis som
de själva vill. Det går lika bra att ”bara”
sitta och njuta i solen som att åka med på

utflykterna. Var och en bestämmer vad de
vill göra - huvudsaken är att man har det
skönt och roligt! Gemenskapen med res-
kamraterna är också viktig:

– Det fanns en trevlig lokal där vi träffa-
des ibland på kvällarna. Där finns ett litet
bibliotek och några sällskapsspel. Ibland
hade vi små fester vid poolkanten – det
var så trevligt!

Ny busservice

Fanns det några nyheter sedan i våras? Ja,
anläggningen hade nu en buss som körde
gäster ner till Puerto Banus och Marbella,
och sedan hämtade hem dem igen efter
shoppingrundan.

– Jag tror att alla var nöjda, säger Stina.
Det fungerar bra med att Karin och jag är
med och stöttar där det behövs; någon
behöver köpa något på apoteket eller få
något fixat på rummet - då finns vi där.
Den där extra omtanken är en viktig del av
”reseservicen” till våra boende/resenärer.
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Så var det dags igen! Ett nytt glatt
sällskap från  Blomsterfonden tog 
i början av november flyget ner till
Spanien och njöt av den spanska
höstsolen.

hemma!
Höstens spanienfarare 

Håll i handväskan! Vid Gibraltar blev en av resenärerna rånad på vykorten som hon hade i väskan.
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Besökarna var så många och trycket så stort att insläppet
under den första timmen fick ske i omgångar. Det stora
intresset beror troligen på att man i år annonserat mer än
vanligt och intresset för denna typ av föremål växer stadigt
hos söders relativt unga befolkning.

Stort projekt

Som vanligt hade alla föremål ställts upp i de många
utrymmena i källarplanet på Ringvägen. I kulvertar och i
förråd, i salonger och gångar – överallt fanns föremål av de
mest skilda slag, från smycken och textilier till möbler och
elektriska apparater.

– Det som går bäst är möbler, kläder, textil och ”antika”
föremål, säger kurator Claes Bondefeldt. Han ingår i den
grupp som, redan i mars, började det stora arbetet med att
samla ihop, sortera och märka alla föremål. Man får även
hjälp med att värdera vissa föremål. Totalt under året är det
sammanlagt ett 70-tal personer, i huvudsak hyresgäster,
som på olika sätt är engagerade i basarerna.

En mycket uppskattad del av verksamheten är caféet
och kakförsäljningen. Här är allt hembakat och många
basarbesökare avnjöt en god kaka och en kopp kaffe efter
sina lyckade inköp. Goda grannar - Bageriet och Minilivs-

Höstbasar
Aldrig förr har så många besökare ivrigt väntat
på att portarna skulle slå upp för Blomster-
fondens höstbasar på Söder. När startskottet
gick ringlande en 150 meter lång kö längs
Ringvägen.

succé på Söder

Man kunde hitta grejer av de mest skilda slag! Överskottet från basaren går till Blomsterfonden.
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affären på Ringvägen - sponsrade med frallor och frukt-
korg, och behållningen gick in i kaffekassan.

Klirr i kassan

Samma dag hade Svalnäs sin basar. Att basarerna är en vik-
tig händelse kan man inte ta fel på. Dels är det ett tillfälle
till umgänge och gemenskap för de hyresgäster som lägger
ner så mycket energi och arbete under så många månader,
och dels utgör behållningen en del av den så viktiga ideel-
la verksamheten inom Blomsterfonden. 

Tack vare dessa och andra insamlade medel, kan hyres-
gäster även fortsatt få lite av den ”guldkant” som varit kän-
netecknande för Blomsterfonden under alla år.

Besökarna var så många att insläppet under de första timmarna fick ske i omgångar. Redan i mars började det stora arbetet med att samla ihop, sortera och märka alla föremål.

Svalnäs hade sin basar på samma dag som Ringvägen.
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Berit Svensson bor i en tvårumslägenhet på Södermalm, nära Söd-
ra station.

– Efter att ha bott i Österskär i många år flyttade jag och min
man hit till Södermalm. Här trivs jag bra; det är centralt och jag har
nära till kommunikationer. 

Det var genom en väninna som bor på Svalnäs som jag kom i
kontakt med Blomsterfonden. Jag var där och hälsade på och blev
så intresserad att jag blev medlem med en gång. Jag tycker att det
verkar tryggt och bra att bo hos Blomsterfonden; det finns personal
om det skulle hända något, samtidigt som det erbjuds många akti-
viteter och fin gemenskap. 

Därför är jag medlem 
i Blomsterfonden 

Margareta Johannisson har just flyttat in i ett nybyggt hus nära
Edsbergs slott i Sollentuna:

– Blir jag så gammal att jag inte klarar av ett ”vanligt” boende
vill jag vara med och påverka hur jag ska bo. Det gör jag bl a genom
att vara medlem i Blomsterfonden. Blomsterfondens koncept tillta-
lar mig, såväl grundidén från Alma Hedins tid, som verksamheten
idag.

Här i den lilla entrén på Liseberg är det varmt och ljust och det
doftar av kaffe och pepparkakor. Med glitter i håret sitter Kerstin
Lundin och tre medarbetare och säger god morgon och häller
upp kaffe till mig. Medan hon räcker mig korgen med pepparka-
kor säger hon: 

– Detta är kvalitet för mig - idag på luciamorgonen ska alla
anställda passera här; få lite julstämning och bli serverade mor-
gonkaffe innan de börjar sin arbetsdag med våra boende. Jag tror
att de tar med sig en sådan upplevelse i sitt arbete under dagen.
Sen ska vi naturligtvis gå luciatåg på eftermiddagen.

Brett begrepp

God kvalitet är ett brett begrepp och omfattar alla, såväl perso-
nal som boende, anhöriga och närstående. Blomsterfonden arbe-
tar med kvalitet på många olika sätt. God kvalitet är också att se
till att vissa saker aldrig händer; att förebygga olyckor, klagomål
mm. Ett viktigt instrument är VIS, VårdInformationsSystem. Det
är ett system för att ta tillvara all viktig information vid t ex en
fallolycka och för att förhindra liknande olyckor. Det gäller för
alla typer av ”avvikelser” dvs stora och små problem, allt från
att någon tycker att soppan var för salt, läkemedelsfrågor och
arbetsskador till en allvarlig olycka.

– Om en boende t ex faller tar man naturligtvis först och
främst hand om personen, men olyckan registreras omedelbart
med all den information som finns tillgänglig. Sedan vidtar ruti-
ner för att åtgärda det som fallerat och se till att det inte ska
hända igen. Det kan vara allt från ändrade rutiner bland perso-
nalen till hjälpmedel och andra fysiska åtgärder. 

En gång per månad går respektive avdelning igenom sina
ärenden och följer upp dem. Vad hände? Hur har detta åtgär-
dats? Kan vi förebygga? Vad har vi lärt oss? osv. Inget får falla
mellan stolarna.

400 ryggsäckar

Detta system att följa upp stora och små problem och incidenter
omfattar alla som arbetar på Blomsterfonden, från postgång till
sjukhemsvård och alla boende och hemtjänstkunder.

– Alla 400 anställda på Blomsterfonden har ju var sin rygg-
säck fylld med kunskap och erfarenheter, synpunkter och tankar,
säger Kerstin. Att på det här sättet arbeta förebyggande, upp-
muntrar och stimulerar personalen till att ibland se problemen
innan de dyker upp och då komma med kreativa lösningar. En
sådan enkel sak som att se till att skurmoppen inte står där
någon kan falla över den eller att lägga ner ordentligt med tid på
att ge varandra information kan vara avgörande.

Beröm

Blomsterfonden har fått mycket beröm för sitt kvalitetsarbete
och är bland de tre bästa av 27 utförare i Stockholms stad.

– Men vi måste hela tiden utveckla vårt kvalitetsarbete och bli
ännu bättre, avslutar Kerstin Lundin.

Med VIS 
har vi koll på 

kvaliteten!

När jag kommer till Liseberg för att prata kvalitets-
arbete med verksamhetschef Kerstin Lundin, är
klockan åtta på luciamorgonen. Ute är det fortfa-
rande mörkt och en råkall vind sveper runt husen.
Så öppnar jag dörren. 



Blomsterfonden är inte bara en hyresvärd.
Blomsterfonden är också en organisation
som löser problem, som erbjuder ett alter-
nativ. 

Blomsterfonden arbetar hela tiden
aktivt för att man i framtiden ska kunna
påverka sitt boende. Ett sätt att vara aktiv
är till exempel att delta i debatten. Ett
annat är att utveckla, förvalta och sprida
kunskap – det gör Blomsterfonden genom
Kunskapskällan (se artikel sid 5). Men det
är också viktigt att samarbeta och kommu-
nicera med de många andra aktörerna som
arbetar med samma frågor.

Nya boendeformer

Blomsterfonden är medlem i Äldreom-
sorgsföretagarna. Det är en relativt nybil-
dad branschorganisation för företag som

bedriver verksamhet inom äldreomsorgen
i Sverige, dvs äldreboende- och hemtjänst-
företag. Ca tio procent av marknaden är
idag privat.

– Vi vill att alla äldre ska kunna välja
t ex sitt boende och att villkoren är bra och
lika oavsett driftsform, säger Ann
Lindgren på Äldreomsorgsföretagarna.
”Mångfald” och ”valfrihet” är nyckelbe-
grepp.

– Det borde finnas många fler alternativ
när det gäller hur äldre bor, fortsätter Ann.
I dag finns det för få alternativ; antingen
ska man klara sig själv och bo kvar hemma
eller så är det sjukhemsboende som gäller.
Mellan dessa två boendeformer borde det
finnas ett antal andra som erbjuder olika
nivåer av hjälp, omsorg och gemenskap.
Och det är inte bara graden av hjälp och
omsorg som ska avgöra valet av boende;
begrepp som trygghet, gemenskap,
bekvämlighet mm kommer att spela en allt
större roll i valet av boende i framtiden.
Det finns ju redan i viss utsträckning inom
Blomsterfonden och jag tror att det kom-
mer att bli allt viktigare. Kommunerna
borde, tillsammans med byggföretagen,
kunna bygga nya typer av boende som t ex

attraherar den växande andelen äldre som
kommer att ställa större krav än tidigare
generationer.

Att kunna jämföra

Äldreomsorgsföretagarna arbetar till stor
del med att utveckla och sprida kunskap
och forskningsrön, och på så sätt bilda opi-
nion.

En av de stora uppgifterna just nu är att
arbeta fram ett system som gör det möjligt
att jämföra olika äldreboenden.

– Vi ska ta fram ett antal kvalitetsfakto-
rer som ska vara ett bra underlag när man
till exempel ska planera och välja hur och
var man vill bo, säger Ann Lindgren. Det
ska gälla såväl privat som offentlig verk-
samhet. Vi har börjat med en enkät bland
våra medlemsföretag som behandlar olika
delar av verksamheten. Den är en början
på en större kunskapsinsamling över hela
branschen. 

– Vi tror att en sådan kartläggning skul-
le underlätta kundens val av boende, men
också, på längre sikt, bidra till en utveck-
ling av själva boendeformerna, avslutar
Ann Lindgren på Äldreomsorgsföretagarna.
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Ester har bott på Söder under
många år och sedan 1981 hos
Blomsterfonden på Ringvägen. 

- Här är så fint på Söder, nära
till vattnet och koloniträdgårdar-
na, säger Ester.

När Ester var ett och ett halvt
år flyttade familjen till Bryssel,
där hennes pappa fått arbete.
Under de sju år som familjen
bodde i Bryssel lärde sig Ester fly-
tande franska. Väl hemkommen
till Sverige var klasskamraterna
mycket nyfikna på den lilla flick-
an som kunde säga vad allting
hette på ett helt annat språk!

100-åring på Ringvägen hyllas!
I slutet av november var
det dags för kalas i
salongen på Ringvägen -
det var Ester Nilsson som
fyllde 100 år. 

Senare i livet kom Ester bl a att
praktisera som modist och arbeta
på Nordiska Museet som avdel-
ningsvakt. På Skansen arbetade
hon med att köpa in hemslöjds-
produkter till Skansens försälj-
ning.  

Något specifikt tips på hur
man blir 100 år har inte Ester,
men konstaterar raskt att tre per-
soner i hennes släkt blivit 105 år!

Blomsterfonden och värdinnan
Colette Ahlberg gratulerade på
100-årsdagen med choklad och en
flaska gott vin.

Som medlem i Äldre-
omsorgsföretagarna är
Blomsterfonden enga-
gerad i arbetet för fler
och bättre boendefor-
mer för äldre. 

Äldreomsorgsföretagarna:

–Vi behöver nya boendeformer!
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast den
24 februari 2006 . 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 15. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickar

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Marianne Thorell, Lidingö.

2:a pris Hilja Lundkvist, Älvsjö.

3:e pris Margita Presto, Bagarmossen.

4:e pris Hans Runqvist, Djursholm.


