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Ett femtiotal teckningar,
gouacher och etsningar
prydde väggarna i stora

hallen, trappan och övre hallen
på Svalnäs. De två oljemålning-
ar av hustru Anna Boberg som
undkom tavelstölden på Ring-
vägen, fanns också att beskåda.

Att se på Ferdinand Bobergs
bilder var att gå en promenad i
ett stilla vinterstockholm, att
njuta av storslagna byggnader i
Moskva, Paris och Venedig,
dukade bord och av byggands-
konst från hela Sverige. Genom
ordföranden i Blomsterfonden
Karl Erik Åmans försorg (initia-
tivtagare till utställningen och
kännare av Ferdinand Boberg)
fanns också en miniutställning
om Uppenbarelsekyrkan i
Saltsjöbaden.

Personlig favorit

– Uppenbarelsekyrkan är nog
min personliga favorit när det
gäller Ferdinand Boberg som
arkitekt, säger Karl Erik Åman.
Här tog han dessutom hjälp av
Carl Milles och Olle Hjortzberg
för utsmyckningen och ärkebi-
skop Nathan Söderblom gav råd
om de rent kyrkliga aspekterna
på byggnaden. Av Blomster-

fondens fina Bobergbilder väljer
jag nog den magnifika bilden av
Tännforsen från min egen hem-
bygd.

Konstnär och arkitekt

Intressant att notera är att det
endast på ett fåtal av de nästan
50 bilderna förekommer män-
niskor och då endast som
ansiktslösa skuggfigurer. Antag-
ligen är detta ett tecken på att
konstnären Boberg satte bygg-
naderna i fokus, även om arki-
tekten Boberg arbetade mycket
med att göra ”sina” byggnader
vackra, trivsamma och funktio-
nella för dess invånare. 

Från vännen Bob

Relationen till den Hedinska
familjen i allmänhet och Alma
Hedin i synnerhet, får sitt
uttryck i en dedikation på en av
bilderna:

”Att placeras i Matsalen vid
Ringvägen överlämnas härmed
till Alma Hedin denna etsning
som ett sista blygsamt minne av
hennes gamle vän Bob, i min
djupa beundran inför den stolta
och storartade livsgärning som
Blomsterfonden är.” 

Tavlorna har tidigare hängt

på Blomsterfondens anlägg-
ningar och det är inte riktigt
bestämt om de kommer att hänga
kvar samlade på Svalnäs. Tavlorna
kan beskådas tom den 15 januari
2002.

Storslagna minnen från
vännen 
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I  MITTEN AV december var det
dags för konstintresserade att
avnjuta Blomsterfondens fina sam-
ling av Ferdinand Boberg-bilder.
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UPPENBARELSEKYRKAN
ÄR NOG MIN PERSONLIGA
FAVORIT NÄR DET GÄLLER
FERDINAND BOBERG SOM
ARKITEKT,  SÄGER KARL
ERIK ÅMAN. 
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Vem är han då? Det är nog bäst
att svara kortfattat på den frå-
gan. Sven Erik tycker inte om att

hans person blir uppmärksammad.
”Tänk på Blomsterfonden” är viktigare
än att tänka på mig, brukar han säga.

Sven Erik föddes i Ånge. Planer
fanns att han skulle som sin far, bli före-
tagare inom måleribranschen. Men
hans ambitioner förde honom åt annat
håll. Han gillade andra människor, han
gillade pengar, han gillade siffror – han
satsade på en bankmannabana.

Skandinaviska Enskilda Banken blev
hans bank. Först i Härnösand. Sedan
kreditgivare i Stockholm. Därifrån till
Mörby och Täby. Under Sven Eriks tid i
Täby lär banker på platsen ha känt en
stark oro inför Sven Eriks charmfulla
framfart på bankmarknaden.

Banken insåg naturligtvis vilken
utvecklingsbar person Sven Erik var.
Därför sändes han 1983 till bankens
verksamhet i Luxemburg. Där skulle
han speciellt underlätta utflyttade sven-
ska företags kreditförsörjning.

Dessbättre för Blomsterfonden hade
Sven Erik under sin svenska banktid
haft en viss kontakt med Blomster-
fonden. Så när han 1988 hörde, att det
var dags för Åke Pettersson att över-
lämna stafettpinnen till en ny chef,
hörde Sven Erik av sig. Blågult är ändå
min färg, tänkte Sven Erik. Efter ett
samtal med Louis d´Otrante, då herrar-
na snabbt fann varandra, var Sven Erik

verkställande direktör i Blomsterfonden.
Blomsterfonden – och det svenska

vårdsamhället – var då på flera sätt
annorlunda än idag. Det gällde till
exempel vårdtyngden. I förvaltnings-
berättelsen för 1988 noterades bland
annat, att ”ett stort antal av våra intag-
na patienter har kunnat återgå till sitt
normala boende”. 1988 öppnades en
sjukhemsavdelning på Svalnäs. Av 163
anställda var 159 anställda inom AB
Blomstergårdar. Den driftsformen har
ändrats under Sven Eriks år inom
Blomsterfonden. Då som nu har Sven
Erik fått brottas med sjukhemsverk-
samhetens lönsamhetsproblem. Vi gör
aldrig avkall på våra kvalitetskrav, bru-
kar Sven Erik säga, men hur länge kan
vi klara driftsunderskott?

Visst har det sina dolda sidor att vara
Blomsterfondens chef. Men Sven Erik
är en entusiasmerande chef. Han går
gärna ”ut på golvet” för att vara säker
på att han har ”koll på läget”. Han stöt-
tar personer som söker möjligheter att
utvecklas. Han söker verksamhetsfor-
mer, som innebär att därtill lämpade
personer får ökade befogenheter. Och
därmed ökat ansvar. Han lyckas med
att samtidigt vara en bestämd och
populär chef.

Blomsterfondens styrelse tackar
Sven Erik för hans engagerade och
entusiasmerande ledarskap.

Karl E Åman, styrelseordförande.

DEN FEMTE DECEMBER firade Sven Erik Peterson sin sextio-
årsdag. Den firade han minsann inte ensam. På Svalnäs infann
sig en stor del av Sven Eriks ”fan club”: Blomsterfondare,
beställare, leverantörer och vänner. Hans familj inte att förglömma.
Vi kan väl säga att ”alla var där”. Vi talade, vi sjöng, vi hurrade.
Vi var alla glada tillsammans med Blomsterfondschefen.

Sven Erik 
Peterson

60år

På Ringvägen planeras under våren, med
start i januari en cirkel i poesi. Cirkelledare
blir en av våra hyresgäster: Per Sörbring.

Cirkeln tar i första hand upp våra välkända sven-
ska författare, men kan även utökas till andra för-
fattare om önskemål finns bland deltagarna.
Cirkeln är öppen för alla, även nybörjare. Det vik-
tiga är att intresse och nyfikenhet finns. Det är
inte enbart en lyssnarcirkel, utan alla bör efter
egen förmåga delta med olika dikter eller prosa-
stycken och egna alster.

PRELIMINÄRA MÖTESDAG: varannan onsdag kl 10-
12 i salongen eller hobbyrummet.

ANMÄLAN TILL Claes Bondefeldt, tel. 641 93 60,
senast 16 januari 2002.

V ä l k o m n a

I N B J U D A N

poesi
cirkel
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Blomsterfondens 80:e verk-
samhetsår är till ända. Den
verksamhet som Alma Hedin

startade 1921 lever kvar i vårt moder-
na samhälle och har sina uppgifter att
fylla. Under några årtionden av soci-
al ingenjörskonst trodde vi att sam-
hället skulle klara att ge oss ett gott liv
på äldre dar och att organisationer
som Blomsterfonden skulle bli över-
flödiga. Men så har det inte blivit.
Självklart har vi fått det bättre mate-
riellt sett, men att vi blir friskare, lever
längre och förvärvsarbetar kortare tid

gör att behovet av vår verksamhet
både finns kvar och faktiskt ökar, fast
det inte ser likadant ut som 1921. 

Så visst har det varit alldeles riktigt
att fira våra 80 år! Både för att hylla
vår idégivare, Alma Hedin, men vi
tyckte också att det fanns anledning
att fira tillsammans med våra hyres-
gäster som är årsbarn med
Blomsterfonden.

Därför hade vi ordnat ett 80-årska-
las den 6 november på Liseberg.

I restaurangen hade dukats fram
en buffé som retade aptiten hos alla.

Och naturligtvis rundades middagen
av med kaffe och födelsedagstårta.
Luften surrade av minnen från 80 års
liv och erfarenheter. Det berättades,
nya kontakter knöts och gamla kon-
takter återupprättades.

Det var nästan svårt att bryta taf-
feln för att gå in i samlingssalen för
underhållning, presentutdelning och
fotografering. 

Tack alla Blomsterfondens årsbarn
för den värme och glädje ni bjöd på
under vår festkväll!

Helger och ledighet innebär för många
avkoppling, vila och samvaro med släkt
och vänner. För andra är t ex julen en

stressig tid med mycket aktiviteter och många
att tillfredsställa. De sistnämnda kanske till och
med välkomnar vardagens lite lugnare tempo
när helgen är förbi.

Men det finns många som välkomnar varda-
gen av andra orsaker; nämligen för att helgen är
en tid då ensamhet och avsaknad av just familj,
vänner och aktiviteter blir tydlig. En ensam var-
dag kan vara lättare att fördra än en lång helg
ensam. Konstigt nog har vi också en tendens att
”inte vilja störa” andra under t ex jul- och nyår.

Ensamheten i vårt samhälle är ett välkänt fak-
tum och det finns många organisationer som gör
ett stort arbete med att lindra den. Men nog har
vi ett ansvar lite till mans att se till varandra -
grannar, släktingar, arbetskamrater eller ”bara”
medmänniskor. I många fall behövs det inte så
mycket; kanske kan man titta på julprogrammet
på TV tillsammans, ta en kopp kaffe eller en pro-
menad eller bara gå och önska en god fortsätt-
ning på det nya året. Eller varför inte ringa på
hos den nyinflyttade i huset?

Vem vet; kanske finner man en ny vän, som
man kan dela minnen med nästa helg.

80 år av 
minnen &

glädje

Dela på Arne Weise

Förlåt  oss!
I  produkt ionen av förra  numret  av  vår  t id-
n ing begicks et t  misstag;  i  s tä l le t  för  med-
lemsnumret  kom personnumret  at t  t ryckas
på adresset iket ten.  

Vi  v i l l  här  ta  t i l l fä l le t  i  akt  och be våra
medlemmar och läsare om ursäkt  för  det ta .
Blomsterfonden värnar  natur l igtv is  om med-
lemmarnas integr i tet  och v i  har  nu förändrat
våra rut iner  så at t  det ta  inte kan hända
igen.  Åter  en gång;  v i  ber  om ursäkt .

Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  i  samband med
ju len och i  samband med at t  Tidningen
kommer ut .  Det  uppskat tas.  Vi  önskar
en god for tsät tn ing på 2002.



Nytt om Färdtjänsten
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FRÅN ÅRSSKIFTET sker en del förändringar för
färdtjänstresenärerna. Här är några i korthet. Alla
färdtjänstresenärer har fått information från Färd-
tjänsten i början av december. För ytterligare infor-
mation ring Färdtjänstens kundservice 08-720 80 80.

Från och med 1 januari
2002 tar Färdtjänsten bort
färdtjänstbiljetten som rese-

handling. Du beställer din bil
som vanligt genom att ringa
något av de telefonnummer som
finns i Färdtjänstens telefonfol-
der. Det enda du ska ha med dig
på resan är ditt färdtjänstkort.

Färdtjänstresor till och från
Arlanda

Från den 7 januari 2002 gäller
nya regler för dig som bor i
länets södra eller mellersta
delar. 

Din resa till Arlanda kommer
att bestå av färdtjänsttaxi till
Arlanda Expressterminalen på
Vasaplan vid Stockholms central
och sedan Arlanda Express till
Arlanda flygplats. När du reser
från Arlanda reser du med
Arlanda Express in till Stock-

Basarer på Blomster-
fonden – till nytta och
glädje för våra boende.

Så vill vi från personalen i
alla fall se på saken. Basarer
ger möjlighet till social
gemenskap och regelbun-
den sysselsättning. Arbetet
med basarverksamheten ger
ju ett ökat utrymme att träf-
fa både sina grannar och
personalen på anläggning-
en. Vem vet vilka goda kon-
takter som då kan knytas!
Att hjälpa till med förbere-
delserna, själva försäljning-
en eller efterarbetet (själv-
klart helt efter egen förmå-
ga) innebär möjligheter till
återkommande aktiviteter.
Man får helt enkelt fasta
tider att göra något – till
nytta för sig själv och sina
grannar.

En tredje nyttoaspekt är

givetvis den ekonomiska. En
lönsam basar med ett lock-
ande utbud av varor ger helt
enkelt ett bra resultat. Ett
gott ekonomiskt resultat
kommer alltid de boende till
godo. 

Blomsterfondens målsätt-
ning är att ha två basarer per
år vid varje anläggning: På
Röda Bergen hålls redan nu
regelbundna basarer varje
år. Senast nu under hösten
hölls där en basar med både
många och fina föremål.
Utfallet blev också mycket
gott. På Röda Bergen finns
en etablerad organisation
som sköter basarverksamhe-
ten, i huvudsak medlemmar
i Intresseföreningen.

På Ringvägen har enligt
uppgift basar inte hållits de
senaste 6-7 åren. Vi har såle-
des ingen egentlig basarerfa-

renhet att bygga på. En basar
var inplanerad till den 1
december. Den är nu flyttad
till preliminärt den 16 mars
2002. Anledningen var att
inte tillräckligt med föremål
inkommit. Arbetet fortgår
nu med att organisera basar-
verksamheten och, inte
minst, fortsätta insamlingen!
Har du föremål att skänka
till basaren (t. ex. tavlor,
prydnadsföremål, bijouteri-
er, böcker, möbler eller
andra säljbara föremål) –
tveka inte, ta kontakt med
undertecknad så hjälper vi
till. Vi kan hämta och hjälpa
till med genomgång av
vinds- och källarförråd.
Basaren är tänkt att äga rum
i salongen med angränsande
rum.

Claes Bondefeldt, kura-
tor, tel. 641 93 60

holms Central och därifrån färd-
tjänsttaxi hem.

Bor du däremot i länets norra
delar berörs du inte av de nya
reglerna utan du fortsätter att

resa som tidigare. 
Förändringen gäller färdtjän-

stresa som beställs med taxi till
och från Arlanda. Resor med
färdtjänstbuss berörs inte av för-
ändringen.

Resor till vård och behandling

Från år 2002 kommer Hälso- och
Sjukvårdsnämnden att överta
ansvaret för resor till vård och
behandling, s k sjukresor. Du ska
då vända dig till din vårdgivare

för att få ersättning för sjukresor.
Förändringen innebär att du
som färdtjänstkund inte längre
kommer att få nya resor från
Färdtjänsten som ersättning för
de resor du använder för vård
och behandling. Men du kan
fortfarande välja att använda
dina tilldelade färdtjänstresor för
att göra resor till vård och
behandling. 

Mer information kommer i
början av nästa år.
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Som du ser har vi inget kors-
ord i detta nummer av Tidningen.
Men håll ut. I nästa nummer är
det med precis som vanligt.
Då presenterar vi även den
rätta lösningen på förra num-
rets korsord samt vinnarna av
matkuponger.


