
 Blomsterfonden  1

Tema:Mat

O
m

sl
ag

sb
ild

 fr
ån

 D
ad

a 
M

as
ilo

s S
va

ns
jö

n 
på

 D
an

se
ns

 H
us

 i S
to

ck
ho

lm
.  L

äs
 m

er
 p

å 
si

da
n 

12
. F

ot
o:

 Jo
n 

H
og

g 
 

ALMAALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden Nummer 2 • Juni  2014

Enkelt, gott och kul. Svårare ska det inte vara att 
laga mat, säger TV-kocken Urban Kvarnefält 
Läs mer på sid. 8–11

Blomsterfonden är nominerad till 
ROT-priset 2014 för ombyggnationen 

i Liseberg. : Hyresgästerna jublar.
Läs mer på sid. 22–23

– Jag kommer med stor 
glädje ihåg var och när jag 
åt min allra första pizza
Läs Ulf Thörneviks ledare om ett rikare  Sverige tack vare våra 
invandrare. Se sidan 3.

Basaren på röda Bergen  
en höjdare i år igen! Läs mer på sid. 24–25



Konservera varje årstid för sig!

Att konservera mat är en kulinarisk teknik som var utvecklad 
redan under antiken. I den här boken lär du dig många klas-
siska recept, men den inspirerar också med nya, trendiga och 
moderna konserveringstips.

Varje årstid har sina primörer och läckerheter att ta vara på. Av 
vinterns alla citrusfrukter gör du underbara marmelader. Våren 
kommer med spröda skott och späda grönsaker som inte bara 
måste ätas färska, de passar också att spara och konservera. 

Med sommaren kommer alla bär och frukter, lämpliga även att 
spara som sylt, saft och gelé. På hösten kommer löken, örterna 
och kryddorna och skogens skafferi fylls av läcker svamp.

Konservera året runt är en praktisk handbok som steg för steg 
visar hur du lyckas med din konservering. Fyll ditt skafferi och 
njut av naturens gåvor året runt.

  » I mitt hemland korsar kärleken till konserverad mat varje 
politisk, kulturell och religiös gräns«, säger författaren 
Oded Schwartz. Han är född och uppvuxen i Israel och han 
lärde sig inläggning och konservering redan som barn, när 
han gick till marknaden med sin mamma.

Här är ni som vann en kokbok i senaste Alma

Grattis!
Tuula Nässert , Hägersten
Britta Alm, Stockholm
Sven Olof Persson, Stockholm
Agneta Boman,Stockholm

Nanna von Essen Benjelloun, Lidingö

Lär dig hur du lyckas med din konservering året runt. 
Var med och delta i utlottningen av fem böcker som visar hur det går till.

TA VARA PÅ ÅRETS ALLA 
LÄCKERHETER 

Om du inte hade turen att vinna en vegetarisk kokbok ...
  ... så kan du gå direkt in på förlagets hemsida och köpa den till rabatterat pris: www.pagina.se/blomsterfonden

Var med i utlottningen av fem kokböcker . Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per mail eller brev: 
alma@blomsterfonden.se eller Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. Märk ditt meddelande med ”Konservera”.  

Enbart för Blomsterfondens 
medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 
hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.
Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden
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Det är på ungarna och maten man ser att tiden inte står stilla

Den här utgåvan av Alma har mat som tema, men vad jag spontant kommer att tänka på är inte 
själva maten utan människorna som lagar och äter den. 

Jag funderar över hur vårt samhälle har förändrats och utvecklats tack vare alla som invandrat till 
Sverige och berikat vårt land så mycket, inte minst med sina mattraditioner.

När jag var liten, och under min uppväxt i Värmland, var det husmanskost som gällde till hundra 
procent; köttbullar, rotmos och fläsk, ärtsoppa, sill till midsommar och Jansson till jul. Gott, rejält 
och näringsrikt. 

Men jag kommer också med stor glädje ihåg både var och när jag åt min första pizza. Den exotiska 
maträtten som invandrade med den italienska arbetskraftvågen, som även förde med sig en mängd 
pastarätter och nya grönsaker till de svenska matborden.

Samtidigt med italienarna kom finländarna och sedan följde turkar, greker, tyskar, portugiser, 
spanjorer och jugoslaver. Alla med sina recept och sin specifika matglädje i bagaget.

På sjuttiotalet avtog arbetskraftinvandringen men ersattes av latinamerikanska flyktingar från 
framförallt Chile, Argentina och Uruguay. Krigen som härjar ute i världen har fört syrianer, assyrier 
och människor från Libanon, Iran, Irak och många andra länder till Sverige. Men vi har inte enbart 
fått nya landsmän, grannar, arbetskamrater och vänner utan även lärt oss namnen på många fler 
kryddor än enbart salt och peppar. 

Alla dessa människor har påverkat vår matkultur och gjort den så mycket rikare samtidigt som 
globaliseringen, spridningen och tillgången på råvaror gjort det möjligt för oss att ta all ny mat, 
matlagningsteknik och traditioner till våra hjärtan, kök och matbord.

Jag vågar inte ens tänka på hur vårt land skulle ha gjort med sin utveckling och tillväxt utan våra 
inflyttare. Jag kan inte se hur vi på Blomsterfonden skulle klara vår uppgift utan alla våra duktiga 
medarbetare med rötterna i både nära och fjärran liggande länder.

I en tid när främlingsfientliga krafter och rasister flyttar in i det europeiska parlamentet, riksdagar 
och regeringar kan jag bara hoppas att det är ett tillfälligt snedsteg vi ser. Lite som när någon  
trendig kostnisse poppar upp i tidningarna och talar om för oss att vi bara ska äta var femte dag. 

I skrivandets stund, mitt i planeringen av sonens studentfest, kan jag också konstatera att hans 
middagsmeny kommer att se helt annorlunda ut än min egen, på min tid. 

Det är på ungarna och maten man ser att utvecklingen går framåt.
   

    
Ulf Thörnevik 
  

ULFS UNDRINGAR

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar. 
Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig rätten att 
redigera i insänt material samt att publicera materialet elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
Fax: 08-555 94 550
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se

Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi erbjuder 
seniorboende, med en omfattande social 
verksamhet som stöd. 

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi ca 33 500 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande
Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till  hem                               
och vård åt äldre. 

Ulf Thörnevik 

är verkställande direktör i 
Blomsterfonden, sedan 2007, 
och har det yttersta operativa 
ansvaret för föreningens 
verksamhet.

Ulf vill gärna slå ett slag för 
nävgröten. Den värmländska 
delikatessen som serveras med 
fläsk och lingonsylt.

Denna speciella gröträtt spred 
sig i spåren efter den finska 
kolonaliseringen av norra 
Värmland under 1500- och 
1600-talet.

Främst var det människor från 
Savolax som, i de värmländska 
skogarna, sökte en bättre 
framtid för sig själva och 
sina barn än vad de östligare 
delarna av riket hade att 
erbjuda.

Hos dessa savolaxare finns 
även Ulfs ursprung på hans 
pappas sida.

Ulf kan också berätta att 
”Nävgrötens dag” firas 
traditionsenligt den 
10 september varje år. 

Detta har Nävgrötsakademien 
i Torsby slagit fast.

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.

Om du inte hade turen att vinna en vegetarisk kokbok ...
  ... så kan du gå direkt in på förlagets hemsida och köpa den till rabatterat pris: www.pagina.se/blomsterfonden
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Nu har vi lanserat vår 
nya hemsida

sidan 7

Urban Kvarnefält:
Enkelt, gott och kul. 
Svårare är det inte!
sidan 8–11

Kulturblomman: 
Parkteatern är ute på 
sommarturné
sidan 12

Kulturresetipset: Inte 
bara konst, kultur och 
kreativitet i Berlin
sidan 13

Ett möte med drag i.
Rapport från förenings-
stämman
sidan 14-15

Jobbit och mitt i prick!

sidan 20

Blomsterfonden nomi-
nerade till ROT-priset

sidan 22–23

Basaren på Röda bergen  
En höjdare i år igen

sidan 24–25

Äldrepower  - ett gott 
exempel

sidan 26

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 2. 2014 . TEMANUMMER MAT

knakelibrakPRODUKTION
www.jobbit.nu
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Mat är en stor inspirationskälla för många med mig

Du läser om mat och recept överallt idag, på nätet, i tidningar och kokböcker. 

Resor som kombinerar mat, hälsa och träning har blivit en mycket lönsam affär. För min egen del 
älskar jag att läsa receptböcker och tycker den perfekta semestern är en kombination av god mat, 
träning och sol.

Just nu är min absoluta favoritkokbok ”Fransk Bistro” av Maria Zihammou. Jag har redan betat 
av två tredjedelar av alla recept som finns i den. Jag älskar verkligen fransk mat, men det som är 
speciellt med denna kokbok är att den består av så enkla recept och okomplicerade ingredienser 
att även mina barn tycker maten är lätt att tillreda. En familjefavorit är den hela kycklingen med 
citron, timjan och vitlök som bakas i ugn i två timmar. Ratatouille i ugn med lammracks är även 
det en läckerhet som hela familjen går igång på. 

Jag håller med Urban Kvarnefält om att det är viktigt att satsa på familjemiddagar; dels för 
att regelbundet samla familjen, men också för att på ett naturligt sätt umgås och laga mat 
tillsammans. Att det lönar sig att tidigt ta med barnen i köket fick jag skörda frukterna av senast på 
morsdag, då mina barn uppvaktade mig både med en stor härlig frukostbuffé och middag som de 
komponerat och tillrett tillsammans. Då kände jag mig riktigt lycklig!

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa en sammanfattning från Blomsterfondens 
föreningsstämma, på sidorna 14–15. Läs också om Urban från Mästerkocken samt hans goda 
recept på sidorna 8–11. I detta nummer berättar vi också om vad som händer bakom kulisserna på 
Röda bergens basar.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden likaväl 
som chefredaktör för Alma.

En bra dag för Christel är 
när hon får strosa runt i 
en välsorterad matbutik 
eller matmarknad och 
känna dofterna och 
låta inspirationen för 
middagen komma. 

Maten tillreder hon gärna 
tillsammans med maken 
eller något av barnen.

Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag eller bara 
någon att prata med? Sätt in en annons under kontakten. 

För att skicka en annons skriver du till Blomsterfonden, 
Alma, Box 114, 182 05 Djursholm eller skickar e-post till 
alma@blomsterfonden.se. 

Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet 
med avsändarnamnet, ex. ”Totte” i Alma, Blomsterfonden, 
Box 114, 182 05 Djursholm. 

Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör (vi öppnar 
inga brev).

Kontakten

Skicka dina texter per e-post till alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till 
Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 114, 182 05 Djursholm. 
Vi förbehåller oss dock rätten att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma,  att du debatterar och skriver till oss. 
Många har tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste handla om Blomster-
fonden, om vår verksamhet, stadgar och andra interna angelägenheter, men så är 
det inte.

Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan vara 
allt från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det 
som är  viktigt för dig och ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !
 

Vänta inte.
Skriv redan idag!

Insändarspalt
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Information från verksamheten

Blomsterfonden vill rikta ett stort varmt tack till Petrus och 

Augusta Hedlunds Stiftelse som beviljat Blomsterfonden ett bidrag 

om 200 000 kr för att skapa aktiva mötesplatser för äldre, i bibliotek 

och i vår salong på Rödabergen.

 Vi har sett vad de naturliga mötesplatserna betyder för det sociala 

livet på våra boenden. Vår förhoppning är att detta bidrag möjliggör 

ett ökat välbefinnande, glädje och gemenskap för våra hyresgäster.

Aktiva mötesplatser är viktiga delar i kampen 
mot ensamhet och tristess

TUSEN TACK FÖR ER GIVMILDHET!

Ett stort tack till alla givare och nytillkomna månadsgivare 

som bidragit till ett jättebra resultat i vår kampanj ”de äldres 

bästa”.

Med er hjälp kan vi fortsätta vårt sociala arbete på alla våra 

boenden. Det är ert stöd som gör det möjligt för oss att ha 

värdinnor på våra boenden. Värdinnor som skapar både 

trygghet och glädje i vardagen för våra hyresgäster.

Detta sociala arbete och engagemang är en mycket aktiv del 

i  hjärtat av vad som Alma Hedin en gång skapade. Med våra 

medlemmars och givares hjälp kan vi fortsätta hålla detta 

viktiga arbete igång. Ännu en gång ett stort TACK!

Utan alla givare vore vårt uppdrag så mycket 
svårare och våra äldres vardag så mycket 
otryggare 

VÅRA BEHOV ÄR STORA. 
SÅ HÄR SER DE UT JUST NU:

Utveckla träningskonceptet ”ÄldrePower” 
inom Blomsterfondens alla anläggningar.

Behov ca 1-–3 miljoner per anläggning 
beroende på omfattning.

Utveckla boendemiljön 
genom att skapa och hemlika 

och handikappsanpassade 

utemiljöer/hälsoträdgårdar inom 

Blomsterfondens alla olika boenden 

som förenklar samt ökar 

trivsel för de boende. 

Behov: ca 1–1,5 miljon per 
anläggning.

Förskönade samt handikappanpassning av allmänna utrymmen 
inom Blomsterfondens fem anläggningar som entréer, salonger, 

samlingsalar, bibliotek m.m. 

Behov: ca 1–1,5 miljoner per anläggning.

Bibehålla och utveckla 
stödfunktioner för äldre 
inom Blomsterfondens olika 

verksamheter. Exempelvis: 

som råd och stöd inom 

äldreområdet, volontär- 

verksamhet.

Behov: ca 0,5–1miljon för 
hela Blomsterfonden
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Information från verksamheten

Den 8 maj var det dags för det sista Alzheimer-caféet inför sommaruppehållet. Stora 

Salongen i Svalnäs var fullsatt med över 70 personer på plats. 

En intressant programpunkt stod Professor Bengt Winblad  för. Han har under många 

år forskat inom demensområdet och redogjorde för forskningsstatus och kommande 

läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Bengt berättade att det finns ca 150 000 demens-

sjuka i Sverige idag och att demensvården kostar ca 60 miljarder per år  enbart i vårt 

land.  Detta överstiger med råge budgeten för både hjärt/kärl- och cancer-sjukdomar 

per år.

Bengt förklarar vidare att det finns femtio procent risk att få sjukdomen för barn till en 

förälder som haft demens. Många tips kom också upp under föreläsningen om hur du 

själv kan förebygga en demenssjukdom.  Detta kan man bland annat göra genom att 

hålla extra koll på riskfaktorer liknande som för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktigt 

att hålla blodtryck och blodsocker i schack. Att leva ett aktivt liv och äta medelhavskost 

är också faktorer som kan förbättra din chans att inte utveckla en demenssjukdom.

Caféet avslutades med vårdikter, lästa av Röda korsets Gunnel Ekman, och ljuva toner av 

konsertpianisten Anna Strååt.

Professor Bengt Winblad: – Det är viktigt att hålla både blodtrycket och sockret i 
strama tyglar för den som vill förebygga demenssjukdomar. 

Fullsatt på Svalnäs när 
Alzheimercaféet hade trevlig 
säsongsavslutning

TUSEN TACK FÖR ER GIVMILDHET!

Blomsterfondens nya hemsida öppnades den 26 maj 

i samband med föreningsstämman 2014. Vi hoppas 

att våra besökare kommer att uppfatta den som mer 

användarvänlig, enkel och intuitiv med estetiskt 

tilltalande design och mycket bilder. Hemsidan är nu 

även responsiv och fungerar lika bra i telefonen och 

surfplattan som på dataskärmen. 

Vi vill gärna ha synpunkter och feedback från 
våra medlemmar och besökare. Maila in dessa till 
christel.jansson@blomsterfonden.se.

NU HAR VI LANSERAT VÅR NYA HEMSIDA!

Gå in och surfa runt på vår nya sajt idag och tala om för oss vad du tycker om den.
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TEXT: Maja Aase 

ÄR DET INTE”

URBAN
KVARNEFÄLT:

GOTT OCH KUL. 
”ENKELT,

SVÅRARE
Det är som med allt annat i livet, håll det enkelt så blir det oftast bra. 
Undvik halvfabrikat och se till att hitta trevligt sällskap till maten.

INTERVJU OCH RECEPT PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige

URBAN KVARNEFÄLT
Ålder: 
59 år

Familj: 
Fru och tre vuxna barn som 
alla jobbar med mat.

Yrke:
Kock, jobbar med catering, TV-
profil och fritidsgårdschef 
i Tyresö.

Specialare:
Någon gång om året gör jag 
min egen blodpudding. Det är 
lite omständligt och det gäller 
att ha kontakt med slakterier 
och få tag i bra blod.

Fritidssyssla: 
Pryar på restauranger, 
– det berikar mitt liv,  jag är 
jätteglad över att matlagning 
har fått rockstatus

Bästa matminnet från 
barndomen:

– När jag för första gången 
grillade en abborre jag fiskat 
själv.
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– Panerad torsk med remouladsås eller 
sillbullar, säger Urban, och får det att låta 
som det enklaste enkla, som bara är att 
svänga ihop.

– Stekt strömming på knäckemacka, det 
är också en bra middag för äldre, som inte 
behöver lika mycket mat som yngre. 

Just det där med att hålla vikten högre 
upp i åren, det kan vara svårt. Efter en 
höftoperation för ett par år sedan har 
Urban gått upp tio kilo. Hur det gick till? 

Svaret på frågan är också det en klassiker:

– Jag har inte förändrat min matkultur 
utan äter på samma sätt. Men utan att röra 
mig. 

Ändå vet Urban så klart hur han ska göra 
för att hålla sig smal: äta mindre portioner 
på bestämda tider och inte gå ut i köket 
och äta mackor.

– Men det är svårt. Jag älskar mat och äter 
helt enkelt för jäkla mycket.

Och så vill han än en gång varna för de 
jämrans halvfabrikaten:

– De som säljer fonder, buljonger och 
skit, som är fulla med essenser, salt och 
smakämnen, de saknar ju moral! ryar 
Urban, och rekommenderar att ta en skvätt 
vin i stället för ”skitbuljong”. 

– Vi måste bli bättre på att själva styra hur 
mycket socker och salt vi får i oss. Varenda 
konsument har ansvar för att ta reda på 
vad maten innehåller, säger Urban och 
fortsätter:

 – Vi måste helt enkelt förändra vårt 
sätt att se på mat. En god middag är det 
viktigaste instrumentet man har som 
förälder för att få familjen att samlas. 
Ungar som lär sig att äta allt, de sitter inte 
heller och petar bort broccolin. Det gäller 
att föra vidare en viktig och god tradition 
– att äta god mat tillsammans, säger 
Urban Kvarnefält.

– Att äta ensam är ju skittråkigt, ropar 
Urban Kvarnefält, kock och Söder-
profil med en omtalad tredjeplats i 
TV-tävlingen Sveriges Mästerkock. 

Ingen som pratat mat en stund med 
Urban Kvarnefält kan missa att han är 
söderkille och mycket tacksam för allt 
han hann lära sig i köket av sin mamma, 
som jobbade med Tore Wretman på 
restaurang Stallmästargården, och inspi-
rerade sonen till en lustfylld syn på mat.

Att undvika halvfabrikat så mycket 
som möjligt, det är som sagt en av de 
viktigaste reglerna för Urban. Genom att 
handla smartare med planering går det 
att äta godare, billigare och nyttigare.

– Köp en högrev, säger Urban Kvarnefält. 
Den räcker till flera olika måltider. Det 
går till exempel att mala till pannbiff och 
koka med rödvin till en jättebra gryta. 
Eller köp en hel kyckling i stället för små 
filéer, det kostar lika mycket. 

De som blir osäkra och inte vet hur 
de ska tillaga en högrev eller en hel 
kyckling kan få hjälp på nätet: recept, 
instruktioner och filmer finns överallt, 
det är bara att leta, hälsar Urban.

Han slog igenom och blev en mat-
kändis i och med tredjeplatsen i TV-
tävlingen Sveriges Mästerkock för två 
år sedan, år 2012. Urbans matfilosofi är 
okomplicerad – all mat som är god och 
tillagats med kärlek är bra mat – och har 
bidragit till hans popularitet.

Matintresset har han ärvt, liksom känslan 
för att sitta ned med familjen och äta 

tillsammans. Urbans mamma jobbade 
som kallskänka, så när han var nio år 
var det dags att börja laga den egna 
middagen, eftersom mamma var på 
jobbet.

– Jag tillhör de lyckligt lottade som hade 
en mamma som lagade all mat från 
grunden. Hon fick vända på vartenda öre 
och det har gett mig en bakgrund och 
kunskap, som jag är mycket tacksam för. 

Genom sitt jobb som fritidsgårdschef har 
Urban lagt märke till att det är fler som 
klagar på skolmaten än funderar över vad 
barnen faktiskt äter hemma. Där verkar 
halvfabrikaten dominera, tyvärr, vilket är 
dumt, enligt Urban. 

När han inte propagerar mot halvfabri-
katen pratar Urban om att det gäller att 
inte äta ensam: det är tråkigt och att äta 
är för viktigt för att det inte ska vara en 
stund att se fram emot. 

– Försök att hitta ett gäng att laga till-
sammans med, fixa och dona, se till att 
ha det trevligt, och frys in. Men glöm 
inte att äta upp det infrysta, svenska 
folket slänger alltför mycket mat som 
legat för länge i frysen. 

Satsningen på familjemiddagar hemma 
hos Urban Kvarnefält har i alla fall gett 
tydligt resultat: alla tre barn jobbar 
eller har jobbat med mat på olika sätt. 
Antingen på populära restauranger i 
Stockholm eller genom att lansera nya 
koncept utomlands.

Genom åren har han lärt sig att upp-
skatta de gamla godingarna och när 
Urban ska lista några favoriter, som 
han tycker ska synas ofta på de svenska 
middagsborden, blir det rätter som alla 
känner till: köttbullar med kokt potatis 
och pressgurka, pannbiff, spaghetti med 
köttfärssås, kyckling och så de kända 
fiskarna:

Urban 
Kvarnefältlt 

HÖGREV KAN MAN GÖRA MYCKET AV, 
KÖP EN SÅDAN!

MATSTUNDEN ÄR VIKTIG; DELA DEN 
MED NÅGON ANNAN

DET ÄR VÅRT EGET ANSVAR ATT TA REDA PÅ
VAD VI STOPPAR I OSS
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DET ÄR VÅRT EGET ANSVAR ATT TA REDA PÅ
VAD VI STOPPAR I OSS

TESTA URBANS LÄCKRA SOMMARSALLADER.!

Flankstekssallad
Sommar i Asien! Fusionsmaker som inte behöver någon 
skilsmässa!

4 personer / 60 min

Ingredienser: 
500 g flankstek • 3 klyftor vitlök • 2 st röd spansk peppar
8 msk fisksås  • 3 st lime  • 4 tsk sirap • Färsk koriander
2 st schalottenlök • 1 st morot  • 6 knippen salladslök
En stjälk selleri • 8 msk ljus soja • Färsk ingefära
Färsk pepparrot• Romansallad (hel kruka, huvud)
Rapsolja till stekning • Salt och peppar till krydda
Färska sockerärtor (paket ca 150g)

Gör så här:
Skala och riv fint vitlöken. Dela och kärna ur samt strimla 
chilifrukterna. Blanda med fisksås, limejuice och sirap till en 
marinad i en bunke.

Putsa köttet och täck med en marinad bestående av riven 
ingefära, pepparrot och soja och låt dra i cirka 40 minuter. 
Går bra att lägga allt i en plastpåse. Obs! Behöver inte 
förvaras i kylskåp. Allt kött ska vara rumstempererat vid 
stekning!
Stek eller grilla köttet på hög värme. Köttet ska ha en 
temperatur på cirka 53 grader. Låt köttet vila i folie medan 
du strimlar grönsakerna. Obs! Det går snabbt att steka/grilla 
flankstek, när den är tunn.

Hacka koriandergrovt. Skala och strimla löken, moroten. 
Skär sellerin i lite större strimlor.

Skär köttet i skivor, tjocklek som du själv gillar

Blanda tillsammans alla ingredienser och häll över 
limejuicemarinaden.

Servera flanksteksalladen i romanbladen. Rulla ihop och 
stoppa i munnen.

Garnera med limeklyftor eller halverade limequats och 
strimlad salladslök.

Dryck: Zinfandel, alternativt lingondricka

Sommarsallad på Kyckling 
Välj svenska råvaror när årstiden äntligen ger oss möjlighet. 
Vi här uppe i norden är duktiga på att klä oss efter säsong. 
Talesättet, ”inget dåligt väder bara dåliga kläder”, används i 
var mun. 

Däremot är mat efter årstid på väg att falla i glömska. 
Mycket på grund av ett stort importutbud av råvaror som 
finns i våra hyllor, året runt!  Denna sallad är tänkt att ta 
tillvara på våra fina egna råvaror som håller hög klass under 
sommaren. 

Kalkon är ett bra alternativ för alla som tänker på vikten.

4 personer / 30 minuter utan stress 

Ingredienser: 
1 färdiggrillad svensk kyckling eller kalkonbröstfilé  
1 paket bacon i tärningar • 2 tomater • Sallad (mix av 
rosé, isberg) mängd efter eget önskemål  • ½ gurka 
2 äpplen • 3 stjälkar blekselleri • Fransk dressing: 5 msk 
rapsolja, 2 msk vittvins vinäger, 2 tsk fransk senap, salt 
och peppar 

Gör så här: 
Bena ur och skär den grillade kycklingen i stora bitar. 
Alternativt stek kalkonfilén och skär den i bitar. 
Stek baconet knaprigt, strimla bleksellerin och låt den 
stekas med en stund på slutet. Låt allt fett rinna av på 
hushållspapper efter stekningen. 

Ta bort kärnhuset på äpplen och tomater samt gurkan 
innan du skär alla grönsaker i fina strimlor. Blanda alla 
ingredienserna tillsammans försiktigt med dressingen. 

Smaka av med salt och peppar. Strö det knaperstekta 
baconet och sellerin över salladen. 

SMAKLIG SOMMAR ÖNSKAR URBAN!
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart
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Parkteatern sätter näsan i vädret och inleder sommaren 
med kaxiga klassikern Cyrano, ett humoristiskt drama om 
kärlek, vänskap och komplex. 
Premiär 4 juni kl 19 i Vitabergsparken, därefter på turné runt 
om i Stockholm juni månad ut.
Cyrano de Bergerac är skicklig på att hantera både värja och 
vränga sig med ord, men också mycket ensam. 
När det kommer till att uttrycka sin kärlek till Roxane är hans 
stora näsa alltid i vägen. 

Nils Dardel är en av Sveriges mest folkkära konstnärer. 
Utställningen presenterar ca 100 verk - däribland en 
mängd ikoniska verk som bland annat Den döende 
dandyn, Visit hos excentrisk dam, Svartsjukedrama och 
Vattenfallet - främst målningar och teckningar men även 
Nils Dardels målarpalett, programtidningar från Svenska 
Baletten samt scenmodellen och musiken till baletten 
Dårhuset.
Utställningen på Moderna Museet kommer delvis ändra synen 
på Dardel som dandylik särling i societetens salonger i både Paris 
och Stockholm (han tillhörde den adliga släkten von Dardel). Han 
var i själva verket en aktiv del av det kosmopolitiska avantgardet 
i Paris och använde konsten för att berätta om det tidiga 
1900-talets jazzålder och dess moderna syn på relationer av olika 
slag människor emellan. Nils Dardel var dock ingen renodlad 
modernist i sin estetik. Snarare använde han sig på ett gammeldags 
vis av sagor och mytologier för att berätta om kluvenheten av att 
både förföras och förfäras av den moderna tidens frammarsch.

Moderna Muséet i Stockholm, 29 maj – 24 september
Pris: 120/100 kr.  Fri entré till och med 18 år  och för Moderna Museets Vänner

Packa picnickorgen. Parkteatern är ute på sommarturné med klassikern Cyrano.

Cyrano är ett romantiskt triangeldrama om den stora kärleken 
och om att våga vara sann mot både sig själv och andra.

19 juni kl.19.00   Åkeshovs slottspark  
20 juni kl.14.00   Åkeshovs slottspark 
23 juni kl. 19.00   Vällingby, Solursparken 
24–26 juni kl. 19.00  Rålambshovsparken 

 

Pjäsen spelas juni ut. 
Kolla vilket ställe som ligger närmast dig:

G R A T I S  I N T R Ä D E !Robin Keller och Maja Rung i Cyrano. 

Roxane är förälskad i den vackre soldaten Christian, som i sin tur undrar om 
hon verkligen kan älska hans torftiga inre? 
De två männen bestämmer sig för att ge Roxane det bästa av dem båda och 
inleder ett spel som någon måste förlora.

Vill du veta hur parkteaterns övriga sommarprogram ser ut , gå in på
http://kulturhusetstadsteatern.se/parkteatern/

NILS DARDEL OCH DEN MODERNA TIDEN
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Moderna Muséet i Stockholm, 29 maj – 24 september
Pris: 120/100 kr.  Fri entré till och med 18 år  och för Moderna Museets Vänner

K U LT U R R E S E T I P S E T
Tiden går och ingenting står stilla. I år har 
det förflutit 25 år sedan den där förhatligt 
instängande och förstörande muren revs till 
marken och människorna på båda sidor kunde 
återförenas och tillsammans utveckla staden till 
det den är idag. Ett häftigt bultande kultur- och 
kreatörshjärta med influenser från alla håll och 
kanter i världen.

Inte minst när det kommer till maten, i den här 
staden finns allt. Man behöver inte gå hungrig 
och man kan välja mellan italienskt, franskt, 
asiatiskt, judiskt, USA-influerat och…you name 
it. Berlin är ett veritabelt getingbo för påhittiga 
kockar från när och fjärran

Det är nytänkande, raffinerat, närodlat och 
ekologiskt men om du hellre föredrar det 
traditionellt tunga tyska köket så finns det också 
kvar. Med alla korvarna och kålen. 

Det är bara att promenera runt längs gator och 
på torg. Staden är stor och alla stadsdelar har sin 
egen stil och identitet. Överallt finns det mat. 
Små gottdoftande hål i väggarna är grannar med 
lyxkrogarna.

Om du planerar att besöka Berlin vill Alma ge 
dig ett par riktigt bra tips på restauranger som 
nog inte är så lätta att hitta om man inte känner 
till dem.

Vill du slå på stort, utan att det blir ekonomiskt 
oöverkomligt, prova då  BANDOL SUR MER. 
En liten restaurang med ett fåtal bord, men med 
en service och matupplevelse utöver det vanliga. 
Hovmästarens presentation av maträtterna är 
både intressant och underhållande och maten är 
ljuvligt god.

Rätterna ligger åt det franska köket till och en 
fyrarättersmiddag, med speciellt utvalda viner 
till varje rätt, går löst på drygt 1 200 kronor om 
man håller sig från de dyraste vinerna.

Restaurangen ligger i Die Mitte, närmare 
bestämt på Torsstrasse167, och har öppet alla 
dagar för middag. Vill du komma in måste du 
beställa bord i förväg, helst någon dag innan. 
Telefonnumret är + 49 3076302051.  Som de 
flesta andra krogar i Berlin tar man inte kort, så 
glöm inte att gå till bankomaten innan. 
Klädseln är ”casual”.

Känner du för något enklare och betydligt 
billigare ska du slinka in på MANUELAS TAPAS 
som ligger på Friedelstrasse 34 i Kreutzberg. 

Före Berlinmurens fall tillhörde Kreuzberg den 
amerikanska sektorn vid gränsövergången vid 
Checkpoint Charlie.

Inte bara konst, kultur och kreativitet. God mat också.

B e r l i n

På grund av sitt läge vid muren sågs Kreuzberg 
länge som en mindre attraktiv plats att bo 
på men nu har stadsdelen blivit ett nav för 
studenter och bohemer.

Det kan man också känna på stämningen. Det är 
en mysig liten restaurang. Musikanter kommer, 
spelar några stycken och låter hatten gå runt 
innan de fortsätter mot nästa krog. 

Stället är populärt så glöm inte att ringa och 
boka bord innan. Telefon +46 3054715227. 
Även här är det kontanter som gäller.

Till sist ett lite udda kulturtips för alla Alma-
läsare som är konstintresserade. 

I den enda bevarade överjordsbunkern från 
kriget finns nu en privat samling modern konst 
och installationer. BOROS COLLECTION.

Enda sättet att få se samlingen är att boka 
en guidad visning på nätet. Gå in på www.
boros-collection.com om du är intresserad av 
en konsttripp utöver det vanliga och där 
själva bunkern är en mycket potent del av 
helhetsupplevelsen.

Bunkern byggdes 1941 för att skydda 1500 
berlinbor mot luftanfall och bomber. Vid 

krigsslutet övertogs bunkern av Röda arméen 
som använde den som fängelse för krigsfångar. 

Ryssarna hade en mer flexibel inställning 
till utrymmet än de tyska arkitekterna och 
lyckade pressa in 3000 personer i dessa rum.

Efter kriget har bunkern tjänat både som 
lagerutrymme och kinky-sex-club men har 
nu hittat sin plats som konsthall med ägarens 
privata övernattningsvåning byggd på taket.

Mer än väl värd ett besök.

 

KULTURRESETIPSET

G R A T I S  I N T R Ä D E !
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Den 26 maj var det dags för sedvanlig 
föreningsstämma i Blomsterfonden. 
Mötet hölls som vanligt på Näringslivets 
Hus. En lokal som, tack vare ökat 
medlemsantal och stigande intresse 
för verksamheten, var fylld till brist-
ningsgränsen. Inte en ledig stol så 
långt ögat kunde nå när föreningens 
ordförande Lennart Francke hälsade 
medlemmar och gäster välkomna. 

I sitt välkomsttal berättade Lennart Francke 
om ett mycket framgångsrikt verksamhetsår 
med fördubblad lönsamhet och en fastig-
hetsförsäljning som gjort det möjligt att 
renovera många befintliga lägenheter samt 
planera för nybyggnation både i Liseberg 
och på Ringvägen. 

Ordförande passade också på att tacka 
föreningens duktiga medarbetare som för 
verksamheten framåt, samt alla medlemmar 
utan vilkas stöd en bra utveckling inte vore 
möjlig.

–Blomsterfonden har sina givmilda 
medlemmar att tacka för mycket. Hela 
den sociala verksamheten finansieras av 
medlemsavgifter och insamlade medel. 
Det hela handlar om gemenskap och soli-
daritet, en vilja att ställa upp för sig själv 
och för andra. Blomsterfonden är så nära en 
folkrörelse man kan komma. När den är som 
bäst.

Innan själva stämman öppnades höll den 
för kvällen inbjudne gästen, professor 
Mats Bergman från Södertörn Univerity, 
ett intressant föredrag om viktiga frågor 
som rör välfärden. Han berättade om 
aktuell nationalekonomisk forskning kring 
de stora frågorna: När bör välfärdstjänster 
utföras i egen regi, upphandlas eller erbjudas 
med kundval? Hur kan vi få ut den bästa 
kombinationen av pris och kvalitet och hur 
ska vi klara av att mäta de mjuka värden som 
är så viktiga inom äldrevård och omsorg?

Efter en intressant inledning var det dags 
för den ordinarie stämman under ledning av 
kvällens mötesordförande, den sympatiskt 
kompetente Stig Nyman. 

Kvällens program avhandlades som reg-
lerna föreskriver; upprättande av röstlängd, 
godkännande av föredragningslista,val 
av justeringspersoner, prövning av stäm-
mans sammankallande, årsredovisning, 
revisionsberättelse, val av styrelse, val av 
valberedning osv.

I vanlig ordning höll även Blomsterfondens 
VD Ulf Thörnevik sin redogörelse över 
verksamheten för det gångna året samt det 
ekonomiska utfallet för perioden. Thörnevik 
höll sin dragning förhållandevis kort för att i 
stället öppna för frågor från mötesdeltagarna.

Både frågorna och de inlämnade motio-
nerna var många och till och från fick 
mötesordförande verkligen strama åt tyglarna 
för att diskussionerna skulle hållas på en 
sansad och saklig nivå och inte sväva iväg 
och bli ett sammelsurium av för stämman 
irrelevanta frågor.

ETT MÖTE MED DRAG I

Röstsedlarna flaxade mycket och ofta i luften 
för att skilja det ena från det andra.

Frågor och förslag stod som spön i backen:

– Varför håller Blomsterfonden på med 
social verksamhet på sina anläggningar, 
det är väl bättre att lägga pengarna på att 
bygga fler bostäder i stället?

– Varför går inte medlemsavgifterna till 
underhåll av fastigheterna?

– Varför lyfter man inte fram miljöfrågan i 
årsredovisningen?

– Varför finns det inte en funktion på 
hemsidan som talar om för medlemmarna 
var de står i bostadskön?

– När är man äldre?

Till och från blev diskussionerna lite diffusa 
och svåra att hänga med i för en från-sidan-
betraktare. En del vill bygga så många nya 
bostäder som möjligt medan andra till 
varje pris försöker stoppa den planerade 
nybyggnationen på Ringvägen.

Rapport från föreningsstämman:
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För en tidigare ordförande som Karl Erik Åman var 
det en smal sak att veta när det var dags att hålla 
tummen på knappen.

Rörigt och smått irriterat blev det inte minst 
för att förslagsställarna för det mesta glömde 
sätta tummen på den lilla svarta knapp som 
får bänkmikrofonerna att fungera.

Kvällens mesta replik var därför: 

TRYCK PÅ KNAAAAPPEN!!!
De inlämnade motionerna var många, när-
mare bestämt 24 stycken, varav exakt hälften 
berörde stadgeändringen. Medlemmen 
Sven Åkerstrand framhöll att många av 
stämmodeltagarna anser att stadgegruppen 
i sitt arbete inte tagit hänsyn till de åsikter 
som framlagts av medlemmarna under 
arbetets gång. Instämde med föregående 
talare gjorde Karl Erik Åman som menade 
att om respekt finns för medlemmarna bör 
styrelsen dra tillbaka sitt förslag och tänka ett 
varv till. 

Som tydlig motvikt till detta, vilket framkom 
av ordförande Franckes inledningsanförande, 
bör man räkna in alla de kreativt aktiva 
möten som hållits med medlemmar under 
arbetets gång, en livlig mejlkorrespondens 
och olika debattinlägg i Alma. Via dessa 
kanaler har argument och förslag stötts och 
blötts, varför styrelsen anser att man tagit 
medlemmarnas åsikter på allra största allvar.   

Efter omröstning beslutades dock att frågan 
återremitteras och nytt förslag presenteras på 
nästa års stämma. Under tiden ska styrelsen 
hitta ett nytt transparent arbetssätt där med-
lemmarnas insyn och medbestämmande så 
långt som möjligt tillgodoses.

Andra motioner som diskuterades var 
huruvida åttioårsgräns ska återinföras på 
föreningens äldreboenden, införandet av 
e-fakturering, säkerhetsfrågor, kösystemets 
tydlighet m.m.

En höjning av medlemsavgiften var också 
uppe på bordet men röstades ned. 

Som avslutning på en mycket händelserik 
afton var ordförande Lennart Francke 
väldigt tydlig med att föreningen inte 
ämnar återinföra en övre åldersgräns på sina 
boenden.

 – Detta strider mot lagen och en ålders-
redovisning riskerar att användas på ett 
diskriminerande sätt.

Som replik till de som framförde att 
man bör avsluta Blomsterfondens sociala 
verksamhet till förmån för nybyggnation 
av lägenheter, kan man säga att föreningens 
trygghetstänkande med en sammanhållande 
länk i arbetet mot ensamhet, isolering, 
tristess och rädsla, är det som största delen av 
föreningens medlemmar säger sig uppskatta.

Detta visar resultatet från den stora med-
lemsenkät som gjordes under fjolåret 
tillsammans med frågestatistik från vår 
medlemsservice. Där om råder inga 
tveksamheter. Föreningens utbyggda 
trygghetsfilosofi är också en av de främsta 
anledningarna till det snabbt ökande antalet 
medlemmar under de senaste åren.

– Nationalekonomer är i regel inte så roliga att lyssna 
på, sa Lennart Francke när han presenterade Mats 
Bergman för publiken. Men alla regler har dess bättre 
ett undantag.

Blomsterfondens ordförande förbereder sig 
inför ett ganska stormigt men tillika både 
intressant och livgivande möte. Ju fler som 
tycker och tänker och ger sig in i debatten, 
desto bättre är Lennart Franckes melodi.

– Vår förening är och ska vara en levande 
förening.

Vill du ta del av stämmoprotokollet? Gå in på vår hemsida och tanka ned det som pdf.

Stämman avslutades med sedvanlig trevlig 
fikastund innan alla mötesdeltagare gjorde 
sig klara för avfärd och gav sig iväg hemåt i 
kvällen.
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Blomsterfondens medlems- och givarservice ansvarar för 
frågor om medlemskap och medlemsförmåner. 

Som medlem kan du kontakta medlems- och givarservice per  
e-post: medlem@blomsterfonden.se och telefon 
08-555 94 751. Måndag–Fredag: 09.00–11.00. 

Har du frågor om våra olika seniorbostäder och vår uthyrning, 
kontakta Emelie Wikström – emelie.wikstrom@blomster-
fonden.se eller på telefon 08-555 945 27. Måndag–Fredag: 
09.00–11.00.

Vad är Blomsterfonden? 

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem 
och vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 33 500 
medlemmar runt om i Sverige och ett par hundra utomlands.

Vad gör Blomsterfonden?

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund 
genom våra fem seniorboenden med värdinnor, vår hem-
tjänstverksamhet i våra fastigheter samt tre äldreboenden. Den 
sociala hjälpverksamheten finansieras med hjälp av gåvor och 
donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Önskar du skänka en gåva till Blomsterfondens verksamhet 
och utvecklingsprojekt gör du det enklast via vår hemsida 
www.blomsterfonden.se eller genom att kontakta vår 
medlems- och givarservice via e-post; givarservice@blomster-
fonden.se

Din medlemsnytta

Medlemstidningen Alma kommer i din brevlåda fyra 
gånger om året. Som medlem får du ta del av de medlems-
erbjudanden som föreningen erbjuder. 

Du är med och stödjer en verksamhet som gör stor nytta i det 
samhälle du lever i. 

M e d l e m s - o c h  g i v a r s i d a

Åsa Formo  svarar 
på dina frågor om 
medlemskap 
och förmåner.

Här får du kontakt

Bli medlem nu - ta del av Blomsterfondens 

alla förmåner! Gå in på vår hemsida 

www.blomsterfonden.se och anmäl dig 

redan idag!

Emelie Wikstöm svarar 
på frågor om vår 
uthyrning.

Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens sociala 

verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer
Ring 08-233 150 för beställning och information

Juridik 
Rabatterade priser på juridiska tjänster genom 

Beckman Juridik
Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen
Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

Skönhet  
Rabatterad klippning för medlemmar genom 

Klippoteket Prima
Ring 08-644 50 40 för tidsbokning och information

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Medlemsförmåner:

Litteratur
Rabatter på kost-, fack-, foto- och databöcker

Pagina Förlag
Gå in på www.pagina.se för böcker och information
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Bästa hälsningar

Christel Jansson

Insamlingchef

Tack för att du stödjer Blomsterfondens långsiktiga arbete för de äldres bästa!

Tänk efter en kort stund! Hur drömmer du om att ha det som äldre? 

Trygghet, gemenskap, glädje, livskraft och omtanke är ord och känslor 
som kanske kommer upp? Även om äldrelivet känns avlägset idag är 
tanken om att bry sig om varandra och viljan att bidra till de äldres 
bästa nära för de flesta av oss.

Många av de äldre jag träffar dagligen nämner enkla saker: Som 
att känna sig trygg och inte behöva vara rädd. Att vara en del av en 
gemenskap istället för ensam. Genom våra värdinnors sociala hjälp-
verksamhet kan vi förbättra de äldres vardag på våra boenden. Det är 
vad ditt stöd bidrar till.

Det är här som ditt bidrag till Blomsterfonden sätts i arbete.

Varje dag kan vi hjälpa flera äldre tack vare att många människor är 
med och stödjer vårt arbete. Gör det du också! 

Fyll i nedanstående uppgifter, kopiera eller klipp ut sidan, lägg den  i ett kuvert och skicka det till oss: Blomsterfonden, ”Autogirogivare”,  Box 114, 
182 05 Djursholm. Villkor för autogiro hittar du på nästa sida.

Ja, jag vill bli månadsgivare via autogiro

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Underskrift

Ta del av autogirovillkoren på baksidan och fyll sedan i uppgifterna nedan:

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

A U T O G I R O A N M Ä L A N

Stöd Blomsterfonden
Bli månadsgivare!

Hjälpmedel
10% på ordervärdet går direkt till Blomsterfondens sociala 

verksamhet när du beställer produkter från 

Leva Mer
Ring 08-233 150 för beställning och information

Kultur 
Rabatterade konserter för medlemmar genom 

Berwaldhallen
Ring 08-784 18 00  för biljetter och information 

När du ringer till våra samarbetspartners för tidbokning eller infor-
mation, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden 
i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!
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Vi är tacksamma för alla gåvor. Dina pengar går till de äldres bästa!

Föreningen Blomsterfondens verksamhet vilar på en trygg ideell grund, varför vi har ett 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen sköts 
ansvarsfullt, att dina pengar når fram och går till ändamålet utan några oskäliga omkostnader.

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag 
från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av 
angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfal-
lodagen”) via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i 
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgift-
sansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänst-
leverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänst-
leverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person-
uppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med 
betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betaln-
ingsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket 
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalar-
ens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna 
betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalnings-
mottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. 
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsin-
stitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmot-
tagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av 
eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betala-
rens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstlever-
antör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. 
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos 
betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallo-
dag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan 
meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera 
framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar 
ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallo-
dagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband 
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren

meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betal-
ningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom under-
tecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att 
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt 
denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfal-
lodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det in-
nebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på 
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under 
de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från 
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betal-
ningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betal-
tjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som 
anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella 
betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga 
framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas 
måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla 
medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betal-
tjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att 
stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren 
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens 
betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den 
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör 
att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 
trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren 
härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betal-
arens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har 
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som 
medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att 
betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänst-
leverantör och betalaren.

V I L L K O R  F Ö R  A U T O G I R O

Behöver 
du stöd 

i hemmet 
eller nytt 

tryggt 
boende?
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Tills döden skiljer oss åt
Hustru idag. Änka imorgon. Här i livet kan all-
ting hända. Lagen bestämmer vilka som har 
rätt att ärva.
Vill du ändra på arvsordningen måste du skriva 
ett testamente. Hos oss får ni hjälp att få det 
precis som ni vill ha det.
Ring så bokar vi en tid.

Juridik
Renstiernas Gata 49   Södermalm   08-640 48 40

Erbjudande till medlemmar 
i Blomsterfonden

Klippoteket Prima

Damklippning

99:- 

Ta med 

annonsen när du 

besöker frisören. 

Obs! Erbjudandet 

gäller september ut 

Inklusive tvätt och fön 

Permanent eller
färgning

395:- 
Inklusive tvätt och fön

Behöver 
du stöd 

i hemmet 
eller nytt 

tryggt 
boende?

Vi vet allt om dina rättigheter och ger dig 

gärna det vägledningsstöd du vill ha och 

känner att du behöver. 

Ring vår AnneLie (Svensson) eller 

Christel (Haglund) så hjälper de dig att 

reda ut begreppen och kommer med goda 

råd. Hos oss är goda råd dessutom helt 

kostnadsfria.

Välkommen att ringa! 

AnneLie:
08-555 94 808

Christel:
08-555 94 800

Förbokning, ring 08-644 50 40 Öppet: Mån–Fre 10–18, Lö 10–16
Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden
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JOBBIT OCH 
MITT I PRICK

’’

Ann Westin soloföreställning fick många att känna igen sig. 

Speciellt för dem som jag själv som arbetat inom vården i många år. Alma-
redaktionen var på plats i Stockholm där två föreställningar hölls i april. Med på före-
ställningen var också flera glada medlemmar som vunnit biljeter till föreställningen i Stockholm. 

Tack för en helt underbar 
föreställning. Vilken fantastiskt 
rolig kvinna Ann Westin är. Tror 
inte vi skrattat så mycket någon 
gång som under denna timme. 

Hela salongen ljöd av skratt, 
ibland så högt och länge att Ann 
själv hade svårt att hålla sig för 
skratt.

Berith med väninna

Ofta fungerar komik bäst när den lyfts fram ur vardagen och 
situationer som man känner igen. Ta ett vanligt arbetspass 
för en undersköterska på avdelningen, hur många känner inte 
igen sig då? Alla dessa fantastiska biträden och undersköterskor 
som sliter för att ta hand om sjuka och gamla är de verkliga 
vardagshjältarna.

Ann Westin vet vad hon pratar eftersom hon lämnade sitt jobb i 
vården för att bli komiker. 

Som en röd tråd genom föreställningen löper olika ”Hobbit”-
referenser, i uttryck, kostym och scenografi. Komikern belyser 
på ett mycket pricksäkert sätt problematiken med dagens tuffa 
klimat och de ökande klasskillnaderna i samhället.

Skratten stod som ett åskregn i backen under hela föreställ-
ningen. Alma-redaktionen passade på att fråga ett par vinnande 
medlemmar vad det tyckte om Ann Westin och ”Jobbit” och de 
svarade så här:

– Rolig föreställning som berörde mig extra mycket, då jag 
själv jobbat många år inom vården och kände igen mig i 
situationerna Ann tog upp, säger Marita Tjernberg.

– Jag tyckte om Anns nakenhet och hur hon bjöd på sig själv 
från början till slut. Och hur hon drog vissa situationer till 
sin absoluta spets. Den här föreställningen borde alla som 
arbetar med vård och omsorg få möjlighet att se, då jag 
tror att igenkänningskomik och humor på ett bra sätt, utan 
pekpinnar, belyser onödiga tillkortakommanden i arbetet. 
Och så behövs det förstås mer humor i själva vården också, 
avslutar Marita.

knakelibrakPRODUKTION

www.jobbit.nu

Marita & Johan Tjernberg, 
medlemmar i Blomsterfonden

Text och foto: Christel Jansson
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Goda grannar vårdar sin gemenskap samtidigt som de ser om sin vardagsmiljö

Det är min önskan att skulpturen för 
all framtid skall symbolisera den goda 
relationen mellan människorna här på 
Svalnäs. Jag tycker detta ställe har alla 
förutsättningar att erbjuda harmoni 
såväl i parrelationer som mellan hyres-
gäster, personal och hyresvärd. Det 
gäller att vara lyhörda för varandra så 
kommer samklangen. Jag vill lyckönska 
Blomsterfonden till att äga denna skulptur.

Det som göms i snö..., resonerar hyresgästerna på Liseberg, gör vi 
processen kort med när det kommer upp i tö.

Vårstädningen är mycket mer än bara städning för grannarna på 
Liseberg. Det handlar nästan mer om att komma ihop, umgås och 
ha det trevligt tillsammans än att städa. Att nytta och nöje dock 
går att förena kan man se på säck efter säck som fylls med skräp för 
bortforsling. Man städar, grillar och trivs i varandras sällskap. 

Tack alla körsbär som ville vara med på bild

I april kom fotograf Lennart Dannstedt till Blomsterfonden för att ta bilder till årsredovisningen,  hemsidan, Alma och övriga broschyrer. Tack alla ni som  var 
med, ni kan förvänta er att ni dyker upp lite här och där i vår information till medlemmarna. Nästa gång hoppas vi  på att ännu fler vågar ställa sig framför 
kameran. Dessa bilder är tagna på Körsbärsvägen men av lättförklarliga skäl är det inte Lennart som tagit just dessa.
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Blomsterfondens fastighet Julpsalmen 4, Liseberg-Älvsjö är 

nominerad till 2014 års ROT-pris. 

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris tillkom för 

att främja ombyggnation i Stockholm. I år tävlar fem bygg-

nader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett 

frukostmöte den 19 september i Kulturhuset.

Bakgrund till projektet

Bakgrunden till projektet ligger i ett behov av utökad funktio-

nalitet och handikappanpassning av Blomsterfondens 

seniorbostäder från 50-talet i Liseberg, Älvsjö. 

En annan utgångspunkt var att ta tillvara fastighetens tidsanda 

och omgivning samt skapa mervärden för Blomsterfondens 

boende och anhöriga på Lisebergs senior- och äldreboende. 

Ett ytterligare behov vi beaktade i projektet var att många äldre 

önskar bo kvar längre i sitt seniorboende vilket bidragit till en 

ökad efterfrågan på service, tillgänglighet och trygghet på våra 

seniorboenden. 

Konceptet för hela ombyggnationen baseras på uppförandet 

av en serie fristående tegelmurar som rymmer trapphusen, 

samtidigt som de skapar en privat känsla av rummen utanför 

varje lägenhet trots att de är placerade vid sidan av den 

ursprungliga loftgången. I trapphusen är framsidan helt 

inglasad för att rama in det vackra landskapet när man rör 

sig i trappan.

Blomsterfonden är nominerad till  Stockholms 
Byggmästareförenings stora ombyggnadspris

ROT-priset 2014

ROT-priset

Bidragen till ROT-priset visar varje år goda exempel på hur 

byggnader tas tillvara och får en ny användning genom 

reparation, ombyggnad eller tillbyggnad.

Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings 

ROT-pris 2014 är:

· Hornstull

· Julpsalmen 4

· Kv Mercurius

· Nya Carnegiebryggeriet

· Sigma

– Blomsterfonden är mycket stolta för nominering och tycker 

det är extra roligt då många hyresgäster i fastigheten trivs och 

är nöjda efter ombyggnationen, berättar Christel Jansson, 

kommunikationschef.

Almaredaktionen träffade hyresgästen Birgitta Aichhorn som 

visade runt i sin lägenhet och berättade vad hon tycker är det 

bästa med hennes lägenhet:

-Det var min lyckligaste dag när jag fick besked att jag fått 

denna lägenhet. Det bästa med den är planlösningen och 

atmosfären i omgivningen.

-Jag blir så glad när jag kommer upp för gatan och ser huset 

med glaspartierna och de fina loftgångarna, säger Birgitta.

Birgitta berättar att hon är med på nästan alla aktiviteter som 

ordnas och varje torsdag sommartid är det grillning på gården. 

-Jag har fått så många vänner sedan jag flyttade hit. Bara på min 

sida umgås vi flitigt och hjälper varandra om någon blir sjuk, 

berättar Birgitta.

– Vi ville skapa mervärden utifrån 
fastigheternas ursprungliga tidsanda
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Text: Christel Jansson

Goda grannarna Kristina Karlström Degerlund och Birgitta Aichhorn är glada för sina fina lägenheter och tycker att blomsterfonden verkligen är värda att 

få  Byggmästareföreningens Rotpris. – Här trivs vi verkligen, säger Birgitta.

– Här är det lätt att få nya vänner.
Birgitta Aichhorn
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Röda bergens basar 
En höjdare, i år igen.

När påskliljorna blommar och dagarna börjar 
bli längre vet Blomsterfondenbor på Röda 
bergen att den årliga vårbasaren drar igång 
igen. I år var det dags den 26 april. Runt 700 
besökare hade tagit sig till lokalerna denna 
soliga lördags för- och eftermiddag. Ungefär 
45 blomsterfondare delade upp sig i olika 
ansvarsgrupper och samlade in föremål för 
basaren under hela året. 

Basaren sträcker sig över två hus vid 
Rödabergsgatan 1. Källargångarna är omvand-
lade till utställningslokaler. Utbudet rör sig om 
allt mellan bordsdukar till bestick och jultomtar. 

Den som behöver begagnade möbler hittar 
dessa i det första rummet. Bland skrivmaskiner 
och lampor står Sune och pratar med några 
intresserade besökare. Sune är ansvarig för 
möbelavdelningen och har, som de flesta i 
arbetsgrupperna, några års erfarenhet av att 
förbereda basaren. 

- Vi börjar ställa fram grejerna 4-5 veckor 
innan. Ibland är det lite ansträngande då vi 
behöver flytta runt stora möbler. Men det är 
väldigt roligt med själva basaren. 

Sune har hämtat en soffa från sitt landställe 
för att kunna sälja den på basaren. Det är vanligt 
att Blomsterfondenbor lämnar in begagnade 
saker som de inte behöver längre. Detta gläder 
särskilt besökare som Kicki. Medan hon stolt 
presenterar sina kassar fulla med dukar, porslin 
och böcker berättar hon att det är tredje året i 
rad hon besöker Röda bergens basar. 

-Jag tycker om att det finns så många äldre 
saker som påminner om när man var liten. Eller 
så hittar man fina grejer som man inte behöver 
köpa som nytt. 

Korridorerna är fulla med folk som rotar i de 
olika stånden. I LP- skivoravdelningen hittar 
man bl. a. klassiker som Franz Schubert och 
Tjajkovskijs pianokonsert. Vill man hellre köpa 
böcker varierar utbudet från John Irving till 
Denise Rudberg. 

– Wow, ett par virkade 

grytlappar i babyrosa, 

det var inte dåligt -  precis 

vad jag var ute efter, 

ser Blomsterfondens 

VD Ulf Thörnevik ut att 

tänka när han vann på 

lotteriet.

– Fynden var många. Här 

är en  leende  Elvis precis 

på väg att leave the 

building för att få ett nytt 

hem hos en lika glad och  

uppåt gentleman.
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Den som vill göra ännu mer unika fynd ska 
gå till ”antiken”, ett rum där glas och serviser står 
prydligt uppställda på hyllorna. Allt i det här 
rummet är väldigt värdefullt men säljs mycket 
mer prisvärt än ute på marknaden. 

- Den här måste vara från 16- eller 1700-talet, 
för man ser fortfarande en plupp här i botten från 
glasblåsningen, säger Eva som är en av ansvariga 
i antiken och visar en enkel glasflaska som kostar 
700 kr. 

Vilket stånd man än tittar i, så hittar man inte 
bara roliga saker att köpa utan man blir också 
involverad i trevliga samtal. Det går inte att missa 
den positiva stämningen där det känns viktigt att 
både säljarna och besökarna trivs.

Det är just detta sociala som Sonja, ansvarig för 
porslinsrummet, tycker om mest med basaren. 
Mitt emot antiken finns ett stort rum med massvis 
med hyllor där man köpa prydliga porslinsgubbar 
eller kökstillbehör. 

- Ibland tror man att ett visst föremål kommer 
att säljas direkt, men ibland har man fel och då 
kan det stå där i flera år. Det gäller att rätt person 
kommer in här som vill ha just den speciella 
grejen, berättar Sonja. 

När hon förbereder inför basaren är hon ofta 
här nere i källaren för att hålla ordning bland 
hyllorna. Då låter hon alltid dörren står öppen så 
att grannar som råkar vara i källaren kan titta in 
och hälsa på Sonja.  

Den som har hittat något fint och vill unna sig 
en fikapaus behöver bara följa kaffedoften in till 
nästa hus. I biblioteket verkar det som att det 
alltid har funnits ett café. Solen skiner in genom 
de stora fönstren och skapar en varm och glad 
stämning. Förutom kaffe och te finns det även 
smörgåsar och hembakade kakor att köpa. Sedan 
8-tiden på morgonen förbereder fem damer 
caféförsäljningen i köket intill. 

- Vi köpte 200 frallor och nästan alla gick åt, 
berättar Ingrid som har hjälpt till i köket inför 
basaren sedan 1999. Vi bryggde mer än fem paket 
kaffe och det blev lite stressigt när en av våra 
bryggare pajade. Men det löste sig till slut, skrattar 
hon. Först vid 14-tiden kan cafédamerna slå sig 
ner en stund och resonera över hur bra dagen 
har gått. 

När klockan närmar sig 
tre, töms fikarummet på 
besökare så småningom. 
De flesta som har arbetat med basaren under dagen kommer in i biblio-
teket för att avsluta dagen gemensamt. Ibland dessa är också Sonja 
från porslinsrummet som har precis slutat sälja och som nu räknar ihop 
intäkterna. 

- Det var en bra dag. Nu ska man kanske också ut i solen en liten stund, 
säger hon och skrattar. 

Värdinnan  Monica 
Andersson, som har varit 
på springande fot hela 
dagen, kommer in för 
att ta en gruppbild med 
damerna. Alla ser väldigt 
nöjda ut. 

En  förväntansfull bukett 

basarplanerande damer

Frallorna och 

fikabullarna följer 

vaktparadens strikta  

ordning om det kommer 

an på det här gänget.

Gott, grannt och 

ordning och reda i 

köksregionerna.

– Visst tusan är det en 

tomatskivsrackare 

som halkat lite på 

snedden där.

Text: Maria Patz /  Foto:  Maria Patz och Magnus Nordström
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”Äldre människor ska ha 
möjligheten att träna sig starka 

och friska. Allt annat är ju korkat.
Blomsterfondens Äldrepower-koncept har skapat stort 

intresse, inte bara hos människor som arbetar inom äldre-

vården utan också bland politiker och beslutsfattare. 

Bland annat beskrivs föreningens träningsupplägg på 

regeringskansliets hemsida som något som andra inom vård 

och omsorg borde ta efter.

När Stockholms stad hade sin årligen återkommande mässa 

i Globen, under maj-månad, inbjöds Blomsterfonden och 

Äldrepower som ett gott exempel att visa upp för besökarna. 

Blomsterfondens lilla monter var mycket välbesökt och många 

var de som återvände till sina arbetsplatser med nya insikter 

om hur framgångsrik träning för äldre, även människor med 

en demenssjukdom, kan vara om den görs på rätt sätt och 

med hjälp av utrustning som är utvecklad just för detta syfte.

I början av april var initiativtagaren till Äldrepower, Christel 

Haglund - föreningens vård- och omsorgschef, inbjuden 

som föredragshållare under Vitalismässan i Göteborg. Vitalis 

beskrivs vara Skandinaviens ledande e-hälsomöte med över 

3000 konferensdeltagare och besökare. HUR-maskinerna 

som används inom Äldrepower-projektet är, helt i linje 

med konferensens tema, datorstyrda och arbetar utifrån 

ett personligt smart-card-system som styr och följer upp 

träningen på individuell bas.

I skrivandets stund presenteras Blomsterfondens koncept även 

på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi i Göteborg 

och i månadsskiftet juni-juli är det dags för Almedalsfolket 

på Gotland att få lära sig mer om både Blomsterfonden och 

träningsprojektet. Besök oss gärna i vårt utställningstält.

Alma träffar Christel Haglund och ställer några frågor:

Hur kommer det sig att intresset utifrån blivit så stort 
kring det här med Äldrepower?

– För att människan i grunden är en klok varelse. Alla 

börjar så sakteligen inse att vi inte längre har råd att låta 

våra äldre tappa kraft och tyna bort vare sig de befinner sig 

på institutioner eller bor kvar i hemmen. Det är både ur 

mänsklig synvinkel och från ett plånboksperspektiv minst 

sagt korkat att inte göra allt för att vår allt mer åldrande 

befolkning hålls frisk, kry och stark så länge som möjligt.

Christel förklarar att det helt simpelt handlar om att räkna 

på fingrarna. Varje frisk timme och varje fallolycka som vi 

kan förebygga betyder sparade kronor. Tillsammans blir detta 

stora pengar, mycket stora, som vi kan placera mer effektivt på 

annat håll inom vården och omsorgen i stället. Där de är till 

större glädje och nytta.

I sommar kommer ni att visa upp detta för politikerna 
under Almedalsveckan, vad tror du ni får ut av det?

– Jag är rätt säker på att vi kan förändra en hel del attityder 

och ta kål på många fördomar genom att sprida information 

om detta. Det är många som tror att äldre människor, 

framförallt personer med en demenssjukdom, inte klarar av 

att träna. Att de går sönder. Men det är precis tvärtom, ingen 

är för gammal för att börja träna och få ut goda resultat av 

detta. En starkare kropp stärker även den mentala sidan, 

vilket i sin tur gör livet både lättare, roligare och friskare att 

leva för alla. Inte bara för de äldre.
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Christel Haglunds föredrag under Vitalis-dagarna i Göteborg var 
mycket uppskattat av en intresserad och månghövdad publik.

Frågorna om Äldrepowerkonceptet var många att besvara  efter 
framträdandet.

– Men det är klart, inget går av sig själv, det gäller att 

övertyga. Ibland när jag tittar på debatter på tv får jag 

en märklig känsla av att politiker inte riktigt är som vi 

vanliga dödliga. Att de aldrig någonsin kommer att bli äldre, 

skröpliga och kanske till och med lite sjuka. 

Christel berättar också att trots att mycket är gjort är 

konceptet fortfarande bara i sin linda. Det finns mycket jobb 

kvar att göra; att finslipa, planera, paketera och implementera 

träningen på alla Blomsterfondens anläggningar. 

– Men jag är långt ifrån ensam om det här, vi är många som 

jobbar för att detta ska bli riktigt bra. Duktiga medarbetare 

och externa samarbetspartners från maskinutvecklare och 

universitet ser till att vi tar ett steg i rätt riktning varje dag.

Vill du veta mer om Äldrepower, kontakta Christel Haglund 

på christel.haglund@blomsterfonden se

Många ville testa sina krafter i Blomsterfondens 
specialmaskin under Stockholms stads 

”Goda exempel-dag” i Globen. 

Blomsterfondens Jannica Hägglund förklarar 
sambandet mellan muskelkraft och balans.
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FRÅGA JURISTEN

Anna Ek från Beckmans juridik svarar på dina frågor. Har du något 
du går och funderar över skriv till oss på Alma. Märk ditt brev med ” 
Fråga juristen”. 

Vår e-postadress och postadress hittar du i redaktionsrutan i början 
av tidningen..

Hej Alma!

Min man och jag har ett äktenskapsförord där 
fritidshuset som jag fått av mina föräldrar är min 
enskilda egendom. Nu undrar jag vem som ärver 
det, är det min man eller mina barn?

Undrar Ellen

Hej Ellen!

Om barnen är era gemensamma barn, ärver din 
make allt efter dig med fri förfoganderätt och de 
gemensamma barnen får inget vid den första 
makens bortgång utan måste vänta till dess ni båda 
gått bort. 

Om barnen är dina från ett tidigare äktenskap är de 
s k särkullsbarn och har rätt att ärva allt efter dig när 
du går bort och din efterlevande make ärver inget 
efter dig.

För att ändra ovanstående arvsregler behöver du 
upprätta ett testamente. 

Begreppet enskild egendom är aktuellt i bodel-
ningen och har stor betydelse för fördelningen av 
egendomen i äktenskapet men följer de vanliga 
arvsreglerna.

Med vänliga hälsningar
Anna Ek
Jur. kand.

Intresset är mer än
mycket stort för våra 
testamentsseminarier 
i samarbete med 
Beckmans Juridik

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!

Det är frågor som Blomsterfondens medlemmar fick svar på
under ett tvåtimmars fullsatt seminarietillfälle som arrange-
rades på Ringvägen i april. Föreningens samarbetspartner 
Beckmans juridik stod för sakkunskapen och Blomsterfonden 
bjöd på bullar och fika.
Anette Petterson berättade, bland annat, om hur du kan 
planera och bestämma vad som ska hända efter din bortgång 
genom att skriva ditt testamente. Och vad som händer i det fall 
det inte finns ett testamente?
Detta är mycket viktiga frågor, skjut inte på detta. Anmäl dig 
till nästa seminarium (annonseras regelbundet i Alma och på 
vår hemsida) eller ring Beckmans direkt för mer information på 
telefon 08-640 48 40.

Du kan också skicka efter 
Blomsterfondens testamentsfolder, 
mejla till medlem@blomsterfonden.se

Behöver man skriva ett testamente?
Vad händer om du inte gör någonting?

Anette Pettersson och 
Anna Ek från Beckman Ju-
ridik. Anna är Almas speci-
ella juristkrönikör.
Läs hennes frågespalt här 
till vänster.

Skicka efter mer information och pris-
lista. Mejla till magnus@kaptenmiki.se 
eller ring till 070-516 92 94 så får du veta 
mer om vad du vinner på att annonsera  
i den här tidningen.
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Hela världen kom till Liseberg ...
Den 6 juni, på Sveriges nationaldag fick Liseberg besök av 
ett sällskap på över fyrtio personer från ett trettiotal olika länder 
i världen; från Amerika, Australien, Kina, Ryssland, Asien, Mel-
lanöstern och runt om i Europa kom de långfärda gästerna. 

Det var Blomsterfondens externa samarbetspartner i Äldre-
power-projektet, HUR - The Active Ageing Company, som höll 
sitt världsmöte i Helsingfors och Stockholm, som hade nöjet att 
visa Blomsterfonden, och det svenska sättet att bedriva äldrevård 
och omsorg, för sina representanter runt om i världen. 

Att arbeta på en trygg ideell bas var något som tedde sig ovan-
ligt för många, men som uppskattades stort av de intresserade 
besökarna.

Gästerna ställde frågor, nickade och imponerades över sättet hur 
Blomsterfonden kombinerade sitt specialistkunnande med den 
förebyggande äldreträningen.

Blomsterfondens fysioterapeut Jannica Hägglund berättade 
tillsammans med HUR:s Joacim Sandbacka om hur man går till-
väga med äldrepowerträningen för att nå bästa möjliga resultat.

... och till hösten åker ett glatt gäng 
blomsterfondare ut i världen

Den höstresa, för medlemmar, till Budapest med CE-travel, som vi annonserade om i senaste Alma är nu mer eller mindre full-
tecknad och går av stapeln från den 25 till 29 september. Det finns dock några enstaka platser kvar, så är du intresserad, ta kon-
takt med CE-Travel på telefon 08-441 71 98. Detta är första resan i vårt samarbete med resebyrån, men vi siktar på att det ska bli 
många roliga och intressanta resor framöver som en del i vårt arbete att ge våra medlemmar ett mervärde i att stödja föreningen. 
Vi kommer att skriva, rapportera, utvärdera och finslipa för att allt ska bli så bra som möjligt. 

Förvånat och glatt fann de tränande blomsterfonden-seniorerna 
snabbt sig i att tilltalas på en massa olika språk och att bli foto-
graferade. Som till vänster med den kinesiske representanten. 
En munter man i lika glad hatt. 

Budapest here we come!
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 1/2014
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Bibbi Lundström, Bromma
Lars Holmer, Stockholm
Anne Kruse, Stockholm

Britt-Marie Rosander, Älta

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 2/2014
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 2/2014  ska vara oss tillhanda senast den  15.8. 2014. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Vad tycker du är  
sommarens godaste 
mat?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Christian Gerdén
–  Grillat: En härlig köttbit och 
grönsaker, majs, färskpotatis med 
en välkyld pilsner till.

Sonja Larsson
–  När sommaren kommer åker 
gärna grillen fram och då blir det 
mesta gott och fint.

Den här krönikan är författad av Katarina Nordström, medlem i Blomsterfonden
Katarina Nordström bor i Vasastan och hennes föräldrar bor på Röda Berget i Blomsterfonden.
Katarina har studerat historia, idéhistoria och konstvetenskap vid Stockholms Universitet och dessutom läst till 
journalist vid Poppius Journalistskola. Hon gillar att ta långa promenader med sin westie Elvira. 

Mattias Drugge
– Säsongens primörer; rabarber, 
lök, grönsaker och potatis från den 
egna täppan. Slungad potatis i 
extrasaltat smör är ljuvligt.

God mat och sötsaker är smaskens. Men det 
godaste av allt är jordgubbarna. Ät och njut!
För mig är mat njutning. Det skall vara gott 
och gärna nyttigt. Jag försöker dessutom handla 
ekologiskt och rättvisemärkt även om jag inte alltid 
lyckas med det. 
Som trettonåring bestämde jag mig för att bli 
vegetarian och har nu varit det i drygt trettio år. Jag 
blev det för att inga djur skulle lida för min skull och 
det är fortfarande det viktigaste för mig även om jag 
kan se flera skäl t ex miljömässiga.  
För mig och många andra är det en glädje att sitta 
ner med sin familj eller en god vän och äta och 
diskutera, men det är så otroligt viktigt att tillåta sig 
god mat och ett trevligt dukat bord även om man 
oftast äter ensam. 
Jag äter helst på mina keramiktallrikar med löv på, 
tänder ett ljus och har vackra servetter till. Ljusen 
och servetterna har jag definitivt ärvt efter min mor.
Men man skall heller inte glömma att det ibland är 
skönt att bara sitta i soffan framför teven och slötitta 
medan man äter.
Vad jag inte förstår är alla som följer en massa 
konstiga dieter. I vissa skall man äta några dagar i 
veckan och halvfasta några, ibland skall man låta bli 
kolhydrater och ibland äta som på stenåldern. 
Jag finner det ganska tröstlöst. Om man blir lockad 
att halvfasta några dagar i veckan och äta som vanligt 
för övrigt så framgår det så småningom att man bör 
hålla igen på kalorierna alla dagar. 
Det är lätt att känna sig lite lurad. Att låta bli 
kolhydrater är inte heller så lyckat eftersom hjärnan 
använder det som bränsle. Jag har försökt fasta en 
gång i mitt liv vilket skulle pågå i en vecka. Första 
kvällen kokade jag makaroner och åt med god aptit. 
Det är mitt första och sista försök. Själv tror jag på 
god och till största delen nyttig mat och gärna en 
promenad om man orkar det. Fast själv är jag och 
har alltid varit rund.
Många tror att det är tråkigt att äta vegetariskt, men 
det är det absolut inte. Det finns sojaprodukter, 
quorn och baljväxter men framför allt alla goda 
grönsaker där bladspenat är min favorit.  Älsklings-
rätten är spenatcannelloni som dessutom innehåller 

fetaost och tomater. Fetaost piffar till nästan all mat.
Vegetarisk mat är inte självklart någon smalmat. 
Jag har alltid tyckt om att äta vilket visade sig när 
mamma bröt handleden i december när jag var i 
tioårsåldern. Det första jag sade var: Bara du kan 
göra dina köttbullar till jul. Sedan frågade jag 
om hon hade ont. Mammas köttbullar är otroligt 
goda och det jag saknade längst när jag hade blivit 
vegetarian. Det var förresten jag som trillade dem det 
året.
Ibland gjorde vi chokladbollar när jag var barn och 
en favorit var att hämta några kylskåpskalla på en 
assiett nästa morgon och krypa ner i sängen igen 
med en bok. Jag tyckte det var så otroligt mysigt. 
Jag föredrar fortfarande att äta sötsaker ganska tidigt 
men numera efter frukost.
Min pappa är ett av åtta barn och till frukost gjorde 
farmor gröt, men ville man ha något annat fick man 
laga till det själv. Pappas bror älskade pannkakor 
och ställde sig glatt och gräddade dem på morgonen 
innan han skulle gå till skolan vilket visar att det är 
värt lite besvär att få det man tycker är godast. Pappa 
valde gröten.
Jag älskar god mat men också sötsaker och frukt. 
Jag måste äta tomater och några frukter om dagen 
annars trivs jag inte med livet. Vindruvor, ananas 
och mango är nog favoriterna. Ja, jag vet att tropiska 
frukter som har rest över halva jordklotet inte är så 
miljövänligt.
Något som är otroligt smaskigt och som man 
däremot kan njuta av med gott samvete är färsk-
potatisen som kommer nu och alla goda primörer 
som de späda morötterna och framför allt sparrisen.  
Dessutom finns det mycket 
rolig frukt som plommon och 
körsbär men underbarast av allt 
är jordgubbarna. 
Så passa på och ät och njut!


