
En tidning om Blomsterfonden. Nummer 3, 2000.

I vår  historiekrönika  har vi nu
kommit fram till 1950-talet. 1948
tillträdde major C G Åhlund
som verkställande direktör och
1949 lämnade Alma Hedin sin
aktiva tjänst i Blomsterfonden.
Hon firades vederbörligen  med
en storstilad avskedsmiddag,
då hon även förärades
Konungens medalj för sina
insatser.

När Blomsterfonden
träder in i 50-talet står
man inför en kraftfull

utveckling av verksamheten.
Behovet av bostäder för äldre
var fortfarande stort. I den
gällande bostadsbristen var
äldre speciellt utsatta. Många
hänvisades att  bo hos sina
barn i ett flergenerationsbo-
ende som kunde vara nog så
slitsamt ur flera aspekter.
Andra  bodde visserligen för
sig själva, men i omoderna
lägenheter utan hiss, central
värme eller varmvatten.

Liseberg planeras
Redan i mitten av 40-talet

hade diskussioner inletts inom
Blomsterfonden om att bygga
ytterligare en blomstergård och
den skulle dessutom ha en bra
sjukhemsavdelning. Staden er-
bjöd, på samma sätt som när det
gällde Rödabergsgatan och
Ringvägen,  välvilligt det natur-
sköna området i norra Liseberg i
Älvsjö.

1951 firade Blomsterfonden
sitt 30-års jubileum. På en

mycket uppskattad båtutflykt
till Drottningholm njöt 380
hyresgäster av besök på den
anrika teatern och kaffe i det
gröna.

1951 fattades också beslutet
om byggnationen av Liseberg
som då, enligt de ursprungliga

planerna skulle omfatta 700
bostäder. Planerna justerades
under de kommande åren och det
slutgiltiga förslaget omfattade
»bara« drygt 260 bostäder och 50
sjukhemsplatser. Blomsterfon-
dens beskyddarinna, drottning
Louise invigde Liseberg 1958. 

Till minne och till glädje 
– att erbjuda trygghet och
vård blir aldrig omodernt

2000

Blomsterfonden på export
I maj 1958 dör Alma Hedin,

men hennes livsverk är starkare
än någonsin. Blomsterfondens
verksamhetsidé började nu även
få fäste på andra håll i Sverige,
ja, rent av i världen.  Blomster-
fonder hade bildats på flera plat-
ser i Sverige, bland annat i
Säffle, Fryksände, Mönsterås,
Åtvid och på Gotland. Direktör
Åhlund reste utomlands och
spred idén till England, Syd-
afrika, Norge och Tyskland.

Kunglig glans 
Tre år efter invigningen av

Liseberg, 1961, återvände drott-
ning Louise. Denna gång för att
plantera ett vårdträd. Represen-
tanter för media rapporterade
att hon inte bara tog sig an upp-
draget »med några symboliska
gester, utan tog några rejäla
spadtag i myllan«. Vårdträdet
var en del i festiligheterna kring
40-års jubileet som fick ytterli-
gare glans genom Flottans
Musikkår som underhöll på fri-
luftsfesten på Liseberg. 

Jubileet firades också genom
ett beslut att bygga 100 nya
bostäder på Liseberg.

Folkhemmet till trots
Under 60-talet började man

se resultat av folkhemmets byg-
gande i landet. De äldre hade
visserligen fått det bättre ur
många aspekter, men att behov
för bra bostäder för äldre kvar-
stod, kunde man avläsa på 
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Sven Erik Peterson
VD för Blomsterfonden och ordför-
ande i HELA, branschorganisatio-
nen för Sveriges vård- och omsorgs-
företag

Som helt vanlig medbor-
gare har man rätt att be-
stämma över hur och var

man lever. Vi har i och för sig
begränsningar i form av lagar
och förordningar, ekonomi och
andra faktorer. Men i grunden
har vi vårt självbestämmande. 

Vi har kanske inte tänkt så
mycket på det, men en hel rad
konstruerade begränsningar har
funnits och finns. I flera fall
handlar det om de äldres rätt.
Ett exempel har varit rätten att
flytta inom sitt eget land. Eller
rättare sagt, den begränsade rät-
ten att flytta inom sitt eget land.
Begränsningar i den rätten, har
vi alltid kritiserat när det gällt
andra länder med mer totalitära
statsskick. Faktum är dock att
om man var sjuk och vårdbehö-
vande kunde man i slutet på 90-
talet inte flytta fritt inom landets
gränser utan var bunden till den
kommun där man bodde. Den
som hade sina anhöriga boende

i en annan del av Sverige, fick
sällan besök och den naturliga
kontakten med nära och kära
naggades i kanten. Dessbättre
har vi fått en lagstiftning som
fastslagit  rätten att flytta, oav-
sett hälsotillstånd. Vill vi flytta
till en annan kommun, har man
rätt till samma biståndsbedöm-
ning som om man bott i kom-
munen i hela sitt liv.

Ytterligare valfrihet kommer
att finnas inom en nära framtid.
I både Stockholm och de flesta
av kommunerna omkring Stock-
holm, pågår intensivt arbete
med att finna lösningar för
kundvalsmodeller. Avsikten är
att den som bedöms vara i
behov av boende i så kallade
särskilda boendeformer (sjuk-
hem, gruppboende e.t.c.), också
skall ha möjlighet att välja var
han eller hon vill bo. Både
offentligt och privat drivna sjuk-
hem, gruppboenden o.s.v. kom-
mer att få söka för att bli god-
kända som vårdgivare och få
någon typ av auktorisation. 

Det är otvivelaktigt ett steg i
rätt riktning. De flesta som får
behov av omsorg i särskilda
boendeformer är utsatta och
svaga, men är, i juridiska termer,

Valfrihet en självklarhet

Fortsättning från första sidan 

Blomsterfondens kö. Nu börja-
de även behoven av omvård-
nad och trygghet spela en allt
större roll. 

I en artikel i Femina beskrevs
Blomsterfonden i mycket positi-
va ordalag och det var just hel-
hetsbilden som poängterades;
att man på ålderns höst skulle
kunna bo i en bra lägenhet med
god service, omsorg och eventu-
ell vård. Artikeln beskrev ingå-
ende hur man dygnet runt har
tillgång till läkare eller sjukskö-
terska, men också att boendet i
övrigt inte skiljer sig mycket,
från det i en »vanlig« lägenhet.

Kännbar konkurrens 
1963 tillträder den nye direk-

tören Åke Pettersson.
Blomsterfonden började nu,  i
mitten av 60-talet, att känna av
konkurrensen från andra insam-
lingsorganisationer, men fortfa-
rande såg man ofta den kända
sentensen »Tänk på Blomster-
fonden« i begravningsannon-
serna. 

Blomsterfonderna ute i Sverige
hade dock svårigheter att driva
sina verksamheter. På sina håll
krävde lönsamheten hyreskom-
plex med upp till 500 lägenheter.

För nöjes skull
När 60-tal blir 70-tal har

många traditioner redan etable-
rats inom Blomsterfonden och
bland de boende, t ex utflykter,
lucia- och midsommarfirande,
hobbyverksamhet, basarer mm.
Varje år företogs en längre
utflykt till någon intressant plats
runt Stockholm, t ex Skokloster
eller en båtresa till Vaxholm.
Utfärder för boende som har
svårare att röra sig specialar-
rangeras. 

Man roade sig också med
mannekänguppvisningar och
auktioner. Den kände Skansen-
auktionisten Karl-Erik Eriksson
bjöds in för att ytterligare upp-
muntra budgivningen.

Framtiden väntar
På 1970-talet kommer Bloms-

terfonden att ytterligare expan-
dera och utveckla sin verksam-
het. Nya tider kommer, med nya
möjligheter, men också med en
hårdnande konkurrens om
medel, bl a till den ideella delen
av Blomsterfondens verksam-
het. Nya vägar måste prövas. 

Köpet av Svalnäs blir en mil-
stolpe för  Blomsterfonden.
Svalnäs har förresten  en egen
intressant historia. Men den
återkommer vi till i nästa num-
mer av TIDNINGEN.

rättskapabla. De har alltså rätt
att bestämma över sin tillvaro,
på samma sätt som alla andra
medborgare. Att man drabbas
av sjukdom eller åldras så att
man kommer in i samhällets
skyddsnät, tar inte bort den rät-
ten.  Att kunna bestämma själv
betyder självkänsla och värdig-
het. Tyvärr har vården av tradi-
tion varit mycket förmyndande.
Man har fått rätta sig efter tider
att kliva upp och gå till sängs,
val av mat och dryck har varit
begränsade. Man kan inte und-
vika tanken att det har funnits
ett inslag av krav på ödmjukhet
och tacksamhet från den vårda-
des sida.

Inom den vårdform som vi
driver  är det dags att inse att
man tillhör tjänstesektorn. Vi
levererar tjänster av olika slag:
vård och omsorg, mat, dryck
och service utifrån den enskilde
individens behov. För
Blomsterfonden är det helt givet
att det skall vara så. Kunden,
den boende, skall bestämma
utbud och servicenivå. Därför är
det också viktigt att det i kom-
mande kundvalssystem ges
utrymme för individuella ser-

vicetillval vars ersättning ligger
utanför den som bestrids av det
allmänna. Man har ju också rätt
att själv disponera sina pengar
och det vore en absurditet att
inte få köpa de tjänster eller
varor man önskar.

Med ett förbättrat kundvals-
system kommer också vårdgivar-
nas verksamhet att utvecklas.
Den kommer att bli mer styrd av
de boendes – kundernas - önske-
mål, utifrån varje individs krav
och vilja. Kvalitén kommer att
förbättras och det blir kunden
som avgör om en verksamhet blir
kvar eller inte. Om en vårdan-
läggning, driven i privat eller
offentligt regi, inte är bra och
uppfyller kundens villkor, får
man inte heller några kunder. Det
är ett förhållande som gäller för
alla branscher och verksamheter. 

Vi ser fram mot en snabb
introduktion av kundvalsmöj-
ligheter.

Till vä. En trevlig lunch ombord på båten under utflykt till Vaxholm -67.
Till hö. Mannekänguppvisning på Liseberg någon gång på 60-talet.

Förre
Verkställande
Direktören för
Blomsterfonden
Åke Pettersson
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REDAKTION

Blomsterfondens TIDNING.
För hyresgäster och anställda på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Svalnäs Allé 4
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-622 08 60
Fax: 08-622 08 72
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se

Ansvarig utgivare:
VD Sven Erik Peterson
Tel: 08-622 08 61
sven-erik.peterson@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Tryckcentrum

prydnadsföremål, radio- och
TV-apparater mm.

Egendom som någon av par-
terna hade med sig i boet ingår
alltså inte i delningen. Delning-
en omfattar inte heller tillgångar
som aktier, andra värdepapper,
bankmedel, bilar, båtar eller fri-
tidshus.

Kan avtalas bort
Sambolagen kan avtalas bort.

Samborna kan med bindande
verkan komma överens om att
någon delning inte ska ske när

» CITATET
»Vad jag älskar med
det motsatta könet
är att det är så mot-
satt.«

Dorothy Parker

Läs mer i artikeln om
vad som kan vara viktigt
att tänka på när det
gäller sambolagen.

samboförhållandet upphör.
Sådana avtal ska ske skrift-
ligen, men behöver inte
bevittnas och inte heller
registreras hos någon myn-
dighet. Så här kan det se ut: 

Härmed avtalar vi, Stina
Svensson 888888-8888, och
Pelle Persson 666666-6666,
båda med adress Lyckostigen 6,
122 22 Stockholm, att reglerna
om bodelning i lagen om sambos
gemensamma bostad inte ska
gälla i vårt samboförhållande. 

Stockholm 12.12.00. 
Stina Svensson 
Pelle Persson

Ingen arvsrätt
Någon arvsrätt mellan sam-

bor finns inte. Vill samborna till-
godose den efterlevandes eko-
nomiska intressen på ett mer
långsiktigt sätt än sambolagen
medger, måste detta ske i form
av ett testamente.

Giftermål?
Om man, som sambor, vill att

ett heltäckande juridiskt system
ska tillämpas på egendomsför-
hållandet, har man egentligen
bara ett alternativ, nämligen att
gifta sig. Först och enbart genom
vigsel blir alla regler i äkten-
skapsbalken tillämpliga.

§Juridiska 
spörsmål Vad säger sambolagen?

Många tror att sambolagen
betyder att det inte längre är
någon skillnad mellan att
vara gift och att vara sambo.
Så är det inte. Generellt kan
sägas att sambor inte ärver
varandra.

Sambolagen reglerar bara
vad som ska ske med sam-
boparets gemensamma bo-

stad och deras gemensamma
bohag vid en bodelning, säger
advokat Staffan Sundberg, TID-
NINGENS juridiske rådgivare.
Lagstiftarna har medvetet be-
gränsat sambolagen att gälla de
mest akuta problemen när ett
samboförhållande upplöses. I
övrigt är paret hänvisade till att
bestämma genom avtal, hur de
vill ha det 

För gemensamt bruk
Den gemensamma bostaden

kan vara en villa, en bostadsrätt
eller en hyresrätt.

Bohaget som kan bli föremål
för delning ska ha inköpts för
gemensamt bruk. Det är främst
möbler, hushållsmaskiner, men
också linne, textilier, konst,

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skrivna av Gabriella Signäs om inte annat anges.



Liseberg – 50-talets pärla

I vår serie presentationer
av de olika blomstergår-
darna har turen nu kom-
mit till Liseberg. Husen
byggdes på 50-talet och nu
sker en upprustning av 
bl a sjukhemsboendet.

Under 30- och 40-talen
var behovet av bostäder
för äldre fortsatt stort

och i mitten av 40-talet starta-
de diskussionerna om att
bygga äldrebostäder i det
natursköna området i norra
Liseberg. På samma sätt som
när det gällde Rödbergsom-
rådet och Ringvägen, erbjöd
staden marken och bygget
kunde börja. Planerna innehöll
från början 700 bostäder, men
man beslöt att i en första etapp
bygga 260. 

Beskyddarinnan inviger
1958 invigde drottning

Louise, som då var Blomster-
fondens beskyddarinna, den
nya blomstergården Liseberg.
Blomsterfonden kunde nu
erbjuda en del av de tusentals
som stod i kö, en liten men
modern lägenhet i ett trevligt
område. Det färdiga Liseberg

hade 263 bostäder, varav drygt
230 enrumslägenheter och
resten tvårummare. Den speciel-
la sjukhemsavdelningen inne-
höll 50 platser. Byggnationen av
Liseberg underlättades betyd-
ligt genom generösa donationer.

Små enheter för ökad trivsel
Idag har Liseberg 345 lägen-

heter, 66 sjukhemsplatser och 31
platser i gruppboendet för
dementa.

– Vi har ett jättefint sjukhem
och gruppboende, säger värdin-
nan Stina Kujala. Enheterna är
små med sex-sju boende. De
båda boendeformerna är inred-
da på samma sätt, med möbler
som påminner om hemmiljö.
Det är en trygghet för de boende
om man behöver flytta från den
egna lägenheten till sjukhemmet
eller gruppboendet. 

För sjukhemmets räkning
finns läkare tillgänglig två gång-
er i veckan och för gruppboende
kommer husläkaren en gång i
veckan. Sköterska och jourläkar-
tjänst finns tillgängliga dygnet
runt.

Höjd standard
Liseberg genomgår för till-

fället en renovering. En del
avslutades i juni i år och resten
av  ombyggnaden beräknas vara

avslutad inom 1– 1,1/2 år.
– Då kommer alla rum på

sjukhemsavdelningen att ha fått
en rejäl standardhöjning; alla
rum får till exempel stora bad-
rum, så stora att man kan få in
en säng, fortsätter Stina Kujala.  

Vi kommer även att bygga
om så att vi får fler större lägen-
heter i äldreboendet. Det finns
en stor efterfrågan på det.

Restaurangen viktig
Något av det första som

möter en när man kommer till
blomstergården
Liseberg är den 
trevliga restaurang-
en. Här blandas
utifrån kommande
lunchgäster med
boende på Blomster-
fonden. Lokalen är
ljus och trevlig och
här kan man avnjuta
dagens rätt eller à la
carte-rätter och ett
glas vin därtill. 

– Restaurangen
är mycket viktig.
Många av de boen-
de kommer ner
varje dag, för maten
och för sällskapet.
Vill man, kan man
ta med sig maten
hem.

Hyresgäst i 40 år
En hyresgäst som äter varje

dag i restaurangen är Lilly
Carlsson. Hon har bott i egen
lägenhet på Liseberg sedan
1960. 

– Sen äter jag bara något lätt
på kvällen. Man gör ju inte av
med så mycket energi när man
är så gammal som jag, ler Lilly
som snart fyller 95 år. Jag trivs
jättebra här på Liseberg. Ibland
går jag ner till hobbyverksamhe-
ten och dricker kaffe. Min syn är
tyvärr så dålig att jag inte kan

Sidan 4 Nummer 3

Entrén till Liseberg på Annebodavägen 23-25. Sammanlagt 345 lägenheter. Mycket välkommen!
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handarbeta längre, säger Lilly
och visar på fantastiska tidigare
näversömshandarbeten,  i sin
lägenhet. 

Lilly bodde i Liseberg även
innan hon flyttade in på
Blomsterfonden. Hon har
dokumenterat området  och
dess historia och hennes forsk-
ning finns att läsa på Lisebergs
bibliotek.

Aktiva boende…
På Liseberg, såväl som på

Blomsterfondens andra blom-
stergårdar, bor aktiva äldre. Här
anordnas t ex kräftskiva, gås-
middag, maskerad och caféträf-
far med kortspel, dart mm. Man
kan också spela boule, gå i stu-
diecirklar och delta i resor till bl a
Åbo och Åland. 

Här finns en intresseförening
som representerar de boende
och som driver frågor av intres-
se för alla som bor på Liseberg.
Intresseföreningen träffar Stina
Kujala en gång i månaden och
utbyter synpunkter och infor-
mation. 

Husombuden hälsar nyin-
flyttade välkomna och hjälper
till rätta med praktiska detaljer.
Och pratar man om praktiska
detaljer kommer man osökt in
på Stina och hennes funktion
som värdinna.

… och Stina hjälper till
– De boende kan ta  kontakt

med mig om nästan vad som
helst. Kan inte jag hjälpa till, kan
jag vidareförmedla en kontakt
med någon annan, t ex vår kura-

Loftgångshusen färdiga och inflyttningsklara 1963-64.

Lilly Carlsson har bott på Liseberg i 40 år. Nya sjukhemmet på Liseberg byggs 1971.

Blomsterfonden har en i allt
utomordentlig personal.
Deras arbete präglas av
kunnande, omtanke om
våra boende och lojalitet
mot Blomsterfonden. 

F örra året  innebar
dock extra stora påfrest-
ningar på deras arbetsda-

gar. En anledning till det var att
rekryteringsläget varit mycket
besvärligt för hela branschen,
både inom offentlig och privat
verksamhet. 

Tack till alla!
Blomsterfonden förskonades

inte från denna utveckling och
antalet vakanser på våra anlägg-
ningar var stort. Bristen på per-
sonal måste till hög kostnad
täckas med tillfälligt inhyrd per-
sonal från bemanningsföretag.
Trots en tidvis mycket an-
strängd arbetssituation utförde
personalen sitt arbete på ett före-
dömligt sätt. Tack alla!

Ny rekryteringsgrupp
Även om det fortfarande

råder brist på arbetskraft ser
läget något ljusare ut i år. Vi har
också gjort ytterligare insatser
för att kunna lösa vakanserna.
Vår rekryteringsgrupp (se arti-
kel på sid 6) arbetar långsiktigt
och målinriktat för en bra perso-
nalförsörjning och för att rekry-
tera personal som motsvarar de
olika anläggningarnas behov.
Genom gruppens arbete vill vi
se till att våra boende får en fort-
satt god service och omvårdnad.

Grundsten
Blomsterfonden vill dessut-

om aktivt medverka till att
yrken som är knutna till vård
och omsorg ses som de fram-
tidsyrken de är. För trots all
modern teknik så är och förblir
personalen grundstenen i vård-
verksamheten, och därmed i
Blomsterfondens.

Långsik-
tiga mål
för rekry-
tering

tor. Stina har telefon- och
besökstid mellan 09.00-11.00.
Man kan också boka tid om man
vill ha ett längre samtal i lugn
och ro med Stina på eftermidda-
gen.

LISEBERG

Adress: Annebodavägen 23-25
125 46 Älvsjö
Telefon: växel 08-727 71 00
Verksamhetschef:
Annika von Axelson
Värdinna: Stina Kujala, telefon-
och besökstid kl. 9.00-11.00. 
tel 08-727 71 08
Antal lägenheter: 345 
(293 ettor, 52 tvåor) 
66 sjukhemsplatser, 
31 gruppboendeplatser



– Blomsterfonden har ett
gott namn och rykte som
arbetsgivare. Vi får mycket
bra gensvar när vi söker
personal, säger Elisabeth
Öhrn-Kartal, Blomsterfon-
den. Och det i tider av
arbetskraftsbrist.

Elisabeth började på
Blomsterfonden i mars i år
och ansvarar för personal-

rekrytering på Svalnäs och Tall-
gården. Hon har tidigare erfa-
renhet från helt andra branscher,
flyg och IT,  och attraherades bl a
av de ideal Blomsterfonden står
för.

– Det känns skönt att få arbe-
ta med en verksamhet som har

ett så viktigt innehåll och i en
organisation som Blomsterfon-
den. Jag har känt till Blomster-
fonden i nästan hela mitt liv, så
det kändes nästan hemvant att
börja här, säger Elisabeth. Och
jag stormtrivs!

Nya arbetssätt
Under det senaste året har

Blomsterfondens rekryterings-
arbete fått en delvis ny inrikt-
ning. Anledningen är uppenbar;
läget på arbetsmarknaden har
blivit ett helt annat än det var för
bara ett år sedan. 

– Nu är det stor konkurrens
om arbetskraften och vi kände
att vi måste lägga om rekryte-
ringsarbetet genom att söka del-
vis nya arbetssätt. Tidigare sköt-
tes rekryteringen av respektive
anläggning och behoven kunde
variera mycket mellan anlägg-
ningarna.  

Verksamhetscheferna var
också tvungna att prioritera
mellan den dagliga verksamhe-
ten och rekryteringsverksamhe-
ten, som ju tar mycket tid i
anspråk. Detta gjorde att det var
svårt att se helheten för verk-
samheten inom Blomsterfonden.

Rekryteringsgrupp 
ser helheten

Nu arbetar en speciell rekry-
teringsgrupp med alla anlägg-
ningars behov av personal. 

– Det gör att vi kan ha en
mycket bättre överblick över
Blomsterfondens totala perso-
nalsituationen, fortsätter Elisa-
beth. Verksamhetscheferna måste
få avlastning för att kunna kon-
centrera sig på utvecklingen för
sin anläggning. På Liseberg och
Svalnäs/Tallgården finns en
rekryteringsansvarig som tar
hand om själva rekryteringspro-
cessen och presenterar sedan ett
antal lämpliga kandidater till
respektive anläggning som då
slutgiltigt tar beslut om anställ-
ning.

Blomsterfonden arbetar hela
tiden för att varje anläggning ska
få en bra sammansättning av per-
sonal med rätt kompetens,
utbildning, ålder och andra fak-
torer som gör att de boende får
den bästa servicen och omsorgen.

Stort intresse
Blomsterfonden har ett gott

namn. 
– När vi annonserar eller är

ute och berättat om Blomster-
fonden, får vi ett mycket gott
gensvar.  Många skickar in en
intresseanmälning för eventuel-
la lediga tjänster i framtiden.        

Det finns flera faktorer som
attraherar presumtiva anställda,
t ex att Blomsterfonden är en
ideell förening som drivs utan
vinstintresse och att vi är en väl
etablerad organisation med lång

Hjärtan som klappar för Blomsterfonden 
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Julen närmar sig med storm-
steg. Men först är det lucia och
vi samlas i vintermörkret med
doftande kaffe och dignande
kakfat för att fira Ljusets
drottning. Det vill vi få på bild!

Lucia firas på olika sätt
runt om på våra blomster-
gårdar. Ibland bjuds skol-

barn in och ibland är det de
boende som är ljusets drott-
ning/-ar. Tidningen skulle
gärna vilja dokumentera firan-
det och nu ber vi om er hjälp.  

Engångskameror kommer att
finnas hos värdinnorna och sen
är det bara för luciafirarna att
själva ta bilder på lucior, nissar,
deltagare, lussebullar, kaffe-
drickning osv. 

Resultatet kommer naturligt-
vis att publiceras här i
Blomsterfondens Tidning. Väl
mött på lucia!

Luciafirande på Ringvägen någon
gång på 50-talet.

tradition och erfarenhet av
äldrevård och äldreomsorg. Vi
erbjuder också kompetensut-
veckling och vidareutbildning
för vår personal. Lönemässigt
ligger vi också bra till.

Med hjärta för 
Blomsterfonden

På frågan om bemannings-
företagens roll svarar Elisabeth
att det allra bästa är att ha egen
anställd personal. 

– Bemanningsföretagen kan
temporärt lösa personalvakan-
ser, men vi vill helst ha egen
personal vars hjärta klappar
för Blomsterfonden, säger hon.
Vi har däremot anställt några
av dem som kommit till oss
från bemanningsföretagen.
Det får man räkna som ett gott
betyg…

Samma service på
sommaren

Efter jul börjar planeringen
för sommaren, som ju är den
stora semesterperioden. Men
Elisabeth hoppas att den nya
inriktningen i rekryteringsar-
betet ska ge resultat:

– Nu kan vi äntligen ligga
ett steg före i planeringen och
vi har bättre möjligheter att se
till att våra boende får samma
goda service och omvårdnad
under sommarmånaderna
som under resten av året.

Bli stjärnfotograf på Lucia!



Men alla år på hårda golv, i
trånga utrymmen, med jäkt och
stress, gjorde sig påminda. Vid
60 års ålder pensionerade sig
Frank. Nu njuter han och Rut av
livet i sin trevliga lägenhet på
Svalnäs.

Diktare likaså
Men tro inte att tiden (eller

paret Sprimont) står stilla. Frank
skriver, sedan 10 år tillbaka en
dikt varje dag, han skriver slo-
gans för olika företag, han ut-
vecklar sin matdatabas och
kommunicerar via e-post. När
han inte lagar mat, förstås. 

Tidningens utsända fick den
stora äran att, efter avslutad
intervju, avnjuta en underbar
kantarellsmörgås omgiven av
finskurna grönsaker med vine-
grettesås, ackompanjerad av ett
utsökt vitt vin, följd av glass och
björnbär. Det finns bara ett sätt
att uttrycka det: »Mes compli-
ments, chef Sprimont« . 
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Det var en gång tre bröder från
belgiska Liégè som gav sig iväg
till ett nytt land. En dag i maj
år 1900 stiger de iland på kajen
i Malmö. Trots årstiden drab-
bades Malmö just den dagen av
en snöstorm, så två av bröder-
na tog nästa båt tillbaka. Så var
det bara en broder kvar.

20 år senare har unge
Monsieur Sprimont
gift sig och fått sex

söner. På ett fotografi står den
stolte fadern med sina söner
klädda i fina vita sjömanskosty-
mer. Längst till höger står den
yngste sonen, Frank. Det är
honom denna artikeln handlar
om. 

Dataentusiast
Frank Sprimont bor idag till-

sammans med sin hustru Rut i
en trevlig lägenhet på Svalnäs. I
sovrummet har Frank inrett en
arbetsplats för datorn. Härifrån
korresponderar han, via e-post,
med barn, barnbarn och barn-
barns barn och här njuter han av
att arbeta med sin imponerande
matdatabas, i vilken han har
samlat en stor del av sitt restau-
rangkunnande. Men låt oss
börja från början.

Operakällaren
Som ung gick Frank på sjön

och utbildade sig till kock. I bör-
jan av 40-talet slog sig paret
Sprimont ner i Stockholm och
Frank började som andre kock
på anrika Operakällaren. Lönen
var 150 kronor i månaden, arbe-
tet hårt och slitsamt vid öppna
kolspisar, men här utvecklade
Frank sina kunskaper i gastro-
nomins underbara värld. Frank
skrattar vid minnet av den
hårde köksmästaren som alltid
ville att kockarna skulle vissla
när de skulle hämta ut sprit eller
vin till matlagningen. 

– Vi kockar hällde själva upp
det från flaskor utanför köks-
mästarhytten och han visste ju
att vi inte kunde dricka och viss-
la samtidigt!

Tre månader blev ett år
Efter ett par år lockade sjön

igen och Frank mönstrade på ett
lejdfartyg till Argentina för tre
månader. Men omständigheter-
na förändrades och de tre måna-

På gastronomiska höjder 

derna blev till ett år. 
– Det var hemskt. Vi var ju

nygifta, Rut och jag, när jag åkte
och Rut väntade vår förste son. 

Men trots den ofrivilliga bort-
varon hemifrån blev detta en
glansperiod för Frank. Kombi-
nationen av kunskaperna från
Operakällaren och Sydamerikas
fantastiska råvaror, resulterade i
superba middagar ombord på
fartyget. 

– Jag köpte ankor som var
uppfödda på majs och grädde,
argentinsk biff för 75 öre kilot,
humrar från kusten utanför
Chile och skogsfågel från
Cordoba.

Chief Steward jorden runt
Efter avklarad rekryt i Sverige

lockade vågorna åter. Denna
gång bar det av mot bl a Fjärran
Östern och runt Cap Horn ett
antal gånger. Som Chief Steward
hade Frank ansvar för alla in-
köp, för matlagning och serve-

ring. Och eftersom man repre-
senterade mycket ombord, fick
Frank tillfälle att föra många och
prominenta gäster till nya gas-
tronomiska höjder. 

Under en tid följde även Rut
och den yngste sonen med. 

– Det var underbart att ha
dem med; det var en av de bästa
perioderna i vårt liv, säger
Frank. 

Konsult i köksplanering
Via ytterligare karriärer som

sk water clerk hos en skepps-
handlare i Göteborg och försälj-
ningschef för ett amerikansk
köksmaskinsföretag, beslutade
sig Frank för att bli egen företa-
gare och startade Storköks-
planering AB i början av 60-
talet. Företaget blev ett perfekt
sätt att förvalta och använda all
den kunskap och erfarenhet
som Frank fått under sina resor
och åren inom restaurangbran-
schen och försäljning. 

En plats som
Frank Sprimont

är väl bekant med.
En dikt om dagen

sedan tio år.

Även kontakten
med sönerna när
de är utomlands
sker via E-post.



Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 31 januari 2001 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114,
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
som belönas med matkuponger i 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
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Förra
numrets
vinnare!

Här är lösningen på korsordet i
TIDNINGEN nr 2. Vi fick lika många
lösningar som vanligt och de allra flesta
var rätt. Vi har dragit fyra vinnare som vi
skickar matkuponger till. Grattis!

1:a pris Margit & Olle Källman, Bandhagen

2:a pris Ove Stern, Solna

3:e pris Margit Nilsson, Hägersten

4:e pris Bertil & Ulla Lenell, Stockholm


