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RENATA CHLUMSKA:
Även äldre är som gjorda för äventyr

ALMA

RES MED BLOMSTERFONDEN PÅ NYA SPÄNNANDE ÄVENTYR I HÖST!

Läs mer på sid. 8–11Läs mer på sid. 18–20 Läs mer på sid. 16–17

KRAKOW:
Reseberättelse 

från medlemsresan

LENNIE NORMAN:
Gubbvarning på

föreningsstämman

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #2 • Juni  2015

Tema: Resor & Kultur



Belgrad 5 dgr                            5/9  ERBJUDANDE: 7 450 kR (ord. 7 950 kr) 
Prag 4 dgr                                     7/9  ERBJUDANDE: 5 450 kR (ord. 5 950 kr) 
Dublin & Belfast 5 dgr   14/9  ERBJUDANDE: 7 990 kR (ord. 8 490 kr) 
krakow 5 dgr                           14/9  ERBJUDANDE: 5 650 kR (ord. 5 950 kr)  

  

Våra reseledares starka lokala anknytning gör att vi kan ta vi fram 
unika upplägg med besök till platser man inte finner på egen 
hand. Med deras kunskaper får ni uppleva städerna lite ”bakom 
kulisserna”. 
INkl:  Flyg Arlanda - Resmålet t/r • Del i dubbelrum med frukost  • Målti-
der  •  Stadsrundturer, utfärder och transfer • Svensktalande Reseledare

Kulturresa Malta & Gozo
inkl: Flyg Arlanda-Malta t/r, del i dubbelrum, 7 måltider,  5 
utfärder enligt program, vår svenske mycket uppskattade 
lokalguide Fredrik Hammenborn.
Malta & Gozo 8 dgr 1/10     ERBJUDANDE: 9 990 kR (ord. 12 490 kr) 

Vi erbjuder även boule - och bridgeresor samt långtidssemester på Malta.

Hög tid att boka sommarens resor!
Visans väg till Västervik 2 dgr                         8/8  2 500 kr (ord. 2 700 kr)
Finalen på Dan Anderssonveckan 3 dgr   31/7  3 500 kr (ord. 3 700 kr)
Turandot på Dalhalla 2 dgr                          8/8 3 550 kr (ord. 3 750 kr)

INkl: Bussresa •  Del i dubbelrum •  Måltider •  Musikaliska reseledare

info@reseskaparna.se  08-94 40 40  www.reseskaparna.se 

Storstäder i Höst

Geiranger med Trollstigen 4 dgr 10/8   4  700 KR
kroatien & Sarajevo 8 dgr 12/9    ERBJUDANDE: 10 950 kR (ord. 12 850 kr)  
Slovakien 7 dgr                                  14/9    ERBJUDANDE:  9 950 kR  (ord. 11 550 kr)
Vandringsresor
Vandring Tatrabergen 7 dgr   26/8    ERBJUDANDE: 10 450 kR (ord.10 950 kr) 
Vandring Österrike 8 dgr              29/8    ERBJUDANDE: 9 950 kR (ord. 11 950 kr) 

Specialerbjudande ! Fler resor i Europa

215x138 ReseSkaparna Halvsida ALMA utg v 25.indd   1 2015-05-29   12:34:17

Mobil tandvård.
Vi finns alltid nära dig! 
Det är riktigt, riktigt bra.
    

Specialisttandvård     •     Akuttandvård     •     Vuxentandvård     •     Barntandvård      •     Mobil tandvård

Erbjudande! 
Besök en av våra 14 kliniker 

i Stockholm och få en 
värdecheck på 150 kronor att 
använda på valfri behandling.

Gäller även anhöriga 
                       och personal.

VÄ R D E C H E C K  V. I . P

150sek

Per person– på valfri behandling 

– som ny kund hos alla Distriktstandvårdens kliniker.

*Säg till innan behandlingen att du är VIP.
Upplev riktigt, riktigt 

bra tandvård!

Personligt och nära.

Alla dagar, kvällar och helger. 

Välj vilken klinik som passar bäst!

Hjärtligt välkommen!

Specialisttandvård  •  Akuttandvård  •  Vuxentandvård  •  Barntandvård   • Mobil tandvård

Hjärtligt välkommen! 
Boka en tid på  08-767 08 00
www.distriktstandvarden.se
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Det är de ovanliga 
dagarna man minns

Livet är inte de dagar som gått utan de dagar man minns, sa Pjotr Andrejevitj Pavlenko.

Han hade rätt i det den ryske författaren och krigskorrespondenten, det är ögonblicken som aldrig kommer åter 
som stannar kvar i hjärnan och hjärtat.

Av ständigt upprepade arbetsdagar, rutinmässiga handlingar och vardagsritualer försvinner det allra mesta in på 
glömskans mörkaste bakgator.

Det är när man går utanför boxen, gör det ovanliga, överraskar sig själv och andra som den automatiska backup-
funktionen kickar igång och lagrar både bilder, handlingar, ord och meningar. Ofta så länge man lever.

Om man bortser från de normalt stora sakerna i de flesta människors liv; den första kärleken, barnafödslar, sorg 
och avsked så står resor och kultur oftast för den övervägande största delen av de dagar man minns. 

Och det är ju inget att förvånas över. När man ger sig ut på resa, gör man det med öppna sinnen och en önskan 
att få vara med om något nytt, något man aldrig gjort förut. Att se en annan värld, något man tidigare kanske 
upplevt enbart genom tv, böcker och filmer.

Den här vårvintern har jag fått uppleva många sådana saker. Och jag har dessutom fått dela allt med hela min 
familj. Detta är tyvärr inte alla förunnat.

Båda våra ungdomar har haft lyckan att få vara utbytesstudenter i Kanada. Först vår son och under det här året 
även vår dotter.

Under ett par fantastiska aprilveckor hälsade vi på henne och hennes värdfamiljer i Whistler som ligger i British 
Columbia på västkusten.

Vi åkte skidor i fantastisk miljö, högt uppe på berget Blackcomb. Vi pulsade genom meterhög snö, likt King vid 
ridande polisen, med snöskor på fötterna. Vi såg valar från vårt vardagsrumsfönster, matade en vithövdad havsörn 
med fisk på balkongräcket, jag stötte ihop med en björn under en joggingtur men blev inte rädd. Allt var ju ändå 
bara på film. Kändes det som.

Vi skrek oss hesa och vecklade ut våra blågula hjärtan över hela hockeyarenan när bröderna Sedin krigade för sitt 
Vancouver Canucks. Vi var långt hemifrån och vi upplevde saker som vi aldrig kommer glömma. 

När jag och min fru en dag är borta kommer våra barn att fortsätta minnas och kanske berättar de sina minnen 
vidare till en eventuell nästa generation.

Det är en tanke som skänker mig stor glädje.

Vi på Blomsterfonden vill att alla våra medlemmar ska få vara med om speciella dagar, upplevelser som sätter 
guldkant på livet.

Därför jobbar vi hårt med att knyta till oss samarbetspartners som bidrar till att göra det möjligt. I det här 
numret presenterar vi några nya sådana både på rese- och kultursidan.

Förhoppningsvis genererar dessa samarbeten många lyckliga dagar för många medlemmar att minnas.

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 i 
Sverige. 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 36 477 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. 

– Osökt, men rätt i samman-
hanget, kom jag att tänka 
på när jag tågluffade 
sommaren1980 (450 kr för 
hur mycket tåg som helst i 
Europa vill jag minnas). 

I den åldern klarade min rygg 
hur mycket som helst jämfört 
med idag då jag till och med 
kan få ont av en bekväm 
säng. 

Sov en vecka på bastmatta 
på stranden Pelikas, Korfu. På 
hemresan stannade vi till i 
Bologna. Satt på tågstationen 
hela dagen och åkte nattåg 
till Paris. 

Dagen efter kablades 
nyheten ut att stationen hade 
sprängts. Röda Brigadernas 
attentat dödade 85 och 
skadade 185 människor. 

Tänk om vi varit där ett dygn 
senare!

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Även äldre är som 
gjorda för äventyr
sidan 8–11

Gå på teater gratis i 
sommar
sidan 7

Utvecklingsprojekten 
för föreningen framåt
sidan 12–13

Många motioner och 
gubbvarning på för-
eningsstämman 
sidan 16–17

Krokusar och kultur i ett 
blomstrande Kraków
sidan 18–20

Nya samarbetspartners 
betyder reseförmåner 
för våra medlemmar
sidan 24–25

Nu står Prag på tur. 
Häng med på med-
lemsresa!

sidan 26

Nu bjuder vi in till nya 
testamentsseminarier

sidan 29

Kryssa lugnt och lös 
sudoku på sista upp-
slaget

sidan 30–31

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 2. 2015 . TEMANUMMER RESOR/KULTUR
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Medlemsresa till Krakow och nya medlemserbjudanden.

Den 26 mars mötte jag upp ett glatt gäng medlemmar på Arlanda för Blomsterfondens medlemsresa nummer 
två till Krakow. Hela fyra nätter och fem dagar spenderade vi tillsammans i Polens fina stad Krakow, med 
utflykt till den fantastiska saltgruvan och en berörande tur till Auschwitz.

Den 4 maj var det dags för en återträff för alla resenärer på Svalnäs med fotovisning och presentation av 
utvärderingen. Läs mer på sidan 18–20 om vår medlemsresa.

I detta nummer vill vi presentera två nya samarbetspartners inom reseområdet, Reseskaparna och Royal 
Caribbean som kommer att erbjuda er medlemmar fina förmåner framöver. Läs mer på sidan 24–25 om deras 
erbjudande.

Under april genomförde vi en webbenkät via vårt nyhetsmejl där vi frågade er om vart ni helst vill åka med 
Blomsterfonden. Undersökningen visade att våra medlemmar helst åker på stadsresor (44 %) och temaresor 
(39 %) i jämförelse med solresor som motsvarade (17 %). Toppnotering för olika destinationer var Europa 
(17 %), Italien (11 %), Berlin (9 %), Rom (8 %), Paris (7 %), Prag (7 %), läs mer på sida 22.

Stöd gärna vår kampanj för att skapa ”Sommarkollo” för äldre. Vill du hjälpa oss med ett bidrag gör du det 
enklast via vår hemsida: www.blomsterfonden.se. Eller genom att betala in ditt bidrag på PG 90 25 30-5, 
märk talongen med ”Sommarkollo”.  Läs mer om vår kampanj på sidan 13 eller på vår hemsida. Stort tack på 
förhand för din hjälp!

I DET HÄR NUMRET får du bland annat en sammanfattning från Blomsterfondens föreningsstämma, på 
sidan 16–17. Läs också om Renata Chlumska och hennes reseäventyr på sidan 8–11. På sista sidan berättar vår 
gästkrönikör, en boende på Svalnäs, om vad som kan hända när du bokar handikappassistans på din resa.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

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

En ovanligt bra dag för 
Christel är att tillsammans 
med ett härligt gäng 
medlemmar ge sig ut på 
resa och få möjligheten 
att strosa runt på Krakows 
gator i detta trevliga 
sällskap.

Att sedan få stanna till i 
de Judiska kvarteren och 
avnjuta en härlig lunch 
med ett lokalt gott vin är 
en definition på livskvalitet 
för Christel.

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. 

Texten får inte vara längre än 1000 tecken 
inklusive mellansteg så vi förbehåller oss 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 pen-

nan, skriv nu till oss !

 

Vilken roll ska intresseföreningarna ha?
Intresseföreningarna inom Blomsterfonden ger de 
boende en möjlighet till kontakt med ledningen. 
Hyressättning och skötsel av fastigheterna är frågor 
som kunnat diskuteras och lösas på så sätt. Men 
behöver vi inte se över Intresseföreningarnas roll nu 
och framöver?

Den överväldigande majoriteten av dagens 
medlemmar är inte de boende utan de som står i kö 
för att få en seniorbostad. Därmed är det viktigt att 
Blomsterfondens ledning och styrelse inser att de i 
stadgarna icke angivna Intresseföreningarna får en 
begriplig roll. 

Jag föreslår, att styrelsen snarast återkommer med 
klarläggande förslag. Intresseföreningarna är inte 
detsamma som föreningens medlemmar. Vore 
det då inte önskvärt att fastställa, att de boendes 
intresseföreningar har till uppgift att med ledningen 
diskutera just hyres- och skötselfrågor? Var sådana 
frågor ska diskuteras blir då klarlagt för såväl 
ledningen som de boende. Samtidigt borde det öka 
intresset bland de många som står i lägenhetskön att 
komma till våra föreningsstämmor.

Karl E Åman
Medlem

Vilken underbart fint gjord tidning
Har ni ny redaktör, layouten är fantastisk, ja hela 
tidningen fängslar mer.
En sak jag är mycket glad för är att texten är läsbar, 
flera tidningar har ofta färgade spalter och då syns 
ofta ej texten. För mig är det texten som är viktig i 
en tidning.
Ska försöka mig på att gå in på hemsidan, se om 
jag hittar där.

Lycka till!

Glad Blomsterfondare
Marga Margulies

Tack Marga
Nej, vi har inte ny redaktör. Men vi försöker göra 
vår tidning bättre och bättre för varje nummer. 
Vi är en bra bit på väg men ännu finns mycket att 
göra.
Nu har vi dock, genom vårt nya datasystem och 
vårt nyhetsblad, mycket större möjligheter att 
kommunicera kontinuerligt med medlemmarna 
och då vet vi också mer om vad ni vill ha, vad ni 
tycker att är intressant.

Christel Jansson
Chefredaktör
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Smått & Gott

Japansk tv filmade 
på Svalnäs

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

Japansk public service-tv besökte Svalnäs 
för att göra ett reportage om äldrevård 
och omsorg i Sverige. Teamet reser runt i 
världen för att få en helhetsbild av hur det 
ser ut i andra länder. I Sverige är således 
Blomsterfonden ett av de intressanta 
studieobjekten. När programmet väl har 
sänts på japansk tv har vi fått tillstånd att 
visa inslaget på vår hemsida. 

Vill du träffa någon för sällskap, dela din var-
dag 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, mär-
ker du brevet med avsändarnamnet, ex. 
”Totte” .

 Skicka sedan till Blomsterfonden 
”Kontakten”, Box 114, 182 05 Djursholm. 

Vi vidarebefordrar då brevet till den det 
berör. 

Var noga med märkningen, vi vill inte gärna 
öppna ditt brev.

Kontakten

Blomsterfondens vårbasar blev 
precis lika lyckad som alltid

Den 18 april var det basar på Röda 
bergen som alltid den här tiden på året.

Lusten att fynda var på topp och 
tillställning var välbesökt; prylarna, 
möblerna, böckerna, kläderna  gick åt 
som smör på heta stenar.

Och framförallt var det lika trevligt som 
alltid, mackorna och bullarna var goda 
och det doftade av kaffetår i hela huset.

Intäkterna från basaren går till att 
utveckla Blomsterfondens verksamhet.

Skriv till oss!
Fortsättning från förgående sida

Till Redaktören
När vi öppnar Blomsterfondens tidning 
förväntar vi oss inte att hamna i rakt in i en vulgär 
pornografisk novell av Gunnar Holmberg. 

Den kvinnoförnedrande blicken finns där,  exem-
pelvis mannen som  tuggar i sig brödskivorna 
hans kvinna serverat honom med vitlöksrostade 
räkor medan hon en stund senare ”böjde sig ner 
över honom och tog försiktigt hans lem mellan 
läpparna”. 

Hela den här novellen visar på hur mannen kan 
luta sig tillbaka och jäsa över sin tillbedjande 
kvinna. Egentligen betraktar han inte henne som 
hon är nu utan för sitt inre ser han en ”ung kvinna 
framför sig som kom emot honom med endast 
en tröja på sig” . 

Vem har ALMA riktad den här novellen till,  där 
kvinnan finns till enbart för att behaga mannen? 
Är det så här Blomsterfondens idealman ter sig? 

Erotiken är något ömsesidigt menar vi. Novellens 
man verkar uppleva att kvinnan älskar att vara 
den som matar honom, tjänar honom och 
”pistongen”.

Hälsningar

Kerstin Rhodin och Gunnar Forsberg

Efter dansen
Blev väldigt förvånad över den erotiska novellen i 
Alma. Det hade jag inte trott.

Men oj oj vad glad jag blev. Sådant här får man 
ju skriva endast om tidningen säljs under disk i 
någon skum tobaksaffär långt bort från all ära 
och redlighet. Och att beröra äldre människors 
sexualitet är ju som att gå in i närmsta kyrka och 
skrika ur sig svordomar.

Vi som kommit en bit upp i åren anses nämligen 
inte ha några som helst behov av erotisk närhet 
och än mindre sex. 

Att påstå att vi gråhåringar skulle vara lite små-
upphetsade ibland är ju bara en riktigt usel vits.

Tack för att ni inte fegade 

Kristin Koivumäki 

Vi kan bli ett par
Jag är mer äventyrlig än pysslig. Hellre 
utomhus än inne.

Hellre skog och hav än storstad. Hellre rörlig 
än stilla. 

Hellre motionera själv än se sport på TV.

Hellre skärgård och fjäll än krogar och 
shoppingcentra.

Du är en drogfri, vältränad man utan 
övervikt.

Vi är 40-talister. Vi har rest utomlands så det 
räcker, vi tycker att Sverige är fantastiskt.

Vi kan bli ett par.

”Signe”

Ar
ki

vb
ild

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!

Skicka efter mer info och prislista. 

Mejla till: magnus@kaptenmiki.se eller 
ring 070-516 92 94 så får du veta mer om 
vad du vinner på att annonsera i den här 
tidningen.

Grattis, här är alla ni som vann 
en bok av Ken Olofsson i förra 
numret av Alma

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  

Ulf Gidebäck, Värmdö
Sten Luther, Stockholm
Ylva Almgren, Bandhagen
Gun-Britt Nodfors, Järfälla
Brita Klefbeck, Stockholm
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Parkteatern presenterar urstolt – en samtida tolkning av 
Kristina Lugns klassiska pjäs Tant Blomma från 1993! Vi 
följer en dagmamma och en lillgammal bebis som båda blir 
ofrivilligt låsta till varandra, när en mamma plötsligt uteblir, vid 
hämtning. 

En historia om att vänta på någon som aldrig kommer. Och om en 
djupt inneboende längtan efter att bli inbjuden. Tant Blomma är en 
drabbande och allmänmänsklig saga om önskan att bli älskad.

MISSA INTE! Premiären som äger rum den 24 juni kl. 19:00 Under 
Eken, Galärparken, gästas av kulturminister Alice Bah Kuhnke, som i 
ett inspirerande samtal med Sissela Kyle pratar om kulturens plats i 
det offentliga rummet.

Syntolkad föreställning: 30 juni kl 18.00, Under Eken, Galärparken 
Textad föreställning: 12 juli kl 18.00, Under Eken, Galärparken

Gå gratis på teater i sommar!
Rosad av kritiker – älskad av publiken, 
nu kommer succépjäsen om Sammy 
Davis Jr till Parkteaterpubliken! 
En dansant upptäcktsfärd genom 
multitalangen Sammy Davis Jr:s liv.

Folkkär entertainer, medlem i The Rat Pack 
och gift med May Britt från Stockholm. 
Född in i rampljuset men ändå alltid 
utanför. I From Sammy with love flätas 
tre livsöden omsorgsfullt ihop när Mirro 
och Dyall förkroppsligar Sammy utifrån 
sina egna erfarenheter. En angelägen och 
rörande historia om att lyckas.

FROM SAMMY 
WITH LOVE

Ar
ki

vb
ild

TANT BLOMMA
EN TRAGIKOMISK PJÄS AV KRISTINA LUGN

3 juni–30 juni 2015:Fri entré

24 juni–12 juli 2015: Fri entréGå in på Parkteaterns hemsida och 
se platser och tider nära dig!

Fo
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 CHLUMSKARE
NA

TA

Renata Chlumska är övertygad om att det finns 
äventyr för alla åldrar. 60+? Det går alldeles 
utmärkt. 70+? Jajamensan, det är bara att sätta 
igång. 80+? Ja, varför inte? 90+? Det låter väl 
toppen?!

– Vill man något tillräckligt mycket och tycker 
att det är kul, då är chansen stor att man klarar 
av det, säger Renata Chlumska, äventyraren, 
bergsbestigaren och rekordhållaren, som bestämt 
sig för att inte längre bara hålla sig på jorden. 

För sex år sedan köpte hon en biljett till en kom-
mersiell rymdfärd – tur och retur går på 200 000 
dollar – och nu planerar hon för resan, som någon 
gång ska bli av, oklart när. 

Äventyren lockar ständigt Renata, som 1999 
blev den första svenskan (och tjeckiskan, hon 
har dubbelt medborgarskap) att bestiga världens 
högsta berg Mount Everest. Hon har också bestigit 
”de sju topparna”, alltså de högsta bergen i de sju 
världsdelarna, och inte nog med det: Renata har 
dessutom paddlat, cyklat och åkt inlines runt USA 
(minus Alaska och Hawaii) på 439 dagar. 

Nu för tiden föreläser hon mycket, ofta för 
företag, om svårigheter och utmaningar, om att 
sätta mål och delmål. Och att tänja på gränserna. 
Ett exempel som Renata Chlumska nämner är 
Yuichiro Miura, japanen som vid 80 års ålder 
besteg Mount Everest.

TEXT: Maja Aase 

ÄVEN ÄLDRE 
ÄR SOM 
GJORDA FÖR 
ÄVENTYR
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K

INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

Renata Chlumska
Ålder: 41 år

Familj: Ja. Tre barn

Yrke: Äventyrare och föreläsare

Kan äventyr vara något även för äldre?:
”Självklart! Det finns något för alla.”

Renata tipsar:
Renatas tre bästa tips till dem som funderar 
på lite mer äventyr i vardagen, men som 
kanske inte vågar.

1. Följ ditt hjärta. Strunta i vad andra säger  
     och tycker.
2. Lägg prestigen och stoltheten åt sidan.   
     Anlita en guide, se till att få hjälp med  
     packningen och ta det lugnt.
3. Njut och ha roligt.

 CHLUMSKA
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Enligt Renata Chlumska behöver inte 
äldre vara rädda för höga höjder. Äldre, 
som tar det lite långsammare, klarar 
höjderna bra. Det är snarare de unga som 
hastar, och är vana vid att alltid orka, som 
kan uppleva höjd som komplicerat. 

Självklart ska man ändå vara realistisk, 
men i stort är Renata Chlumska mycket 
uppmuntrande och har stor tilltro till 
pensionärer med äventyrslusta.

– Fast man behöver inte alls åka till 
Kilimanjaro. Här hemma i Sverige finns 
många, fantastiskt fina vandringsleder och 
man behöver inte heller bo i tält, säger 
Renata Chlumska och tipsar om STF, 
Svenska Turistföreningen, som har runt 
350 vandrarhem, hotell, fjällstationer och 
- stugor att välja emellan. 

Inför en avresa är planering givetvis A 
och O: bra skor, bra ryggsäck och en 
förberedd kropp. Renata Chlumska, som 
har problem med sina knän, går varje 
morgon – ”powerwalkar” – med cirka 15 
extra kilo på sig. 

– Jag är ju ganska extrem utav mig. Jag 
kan inte löpträna men behöver också 
träna upp mitt flås. I stället för att gå 
med ryggsäck tycker jag att det är skönare 
med de här extra vikterna, säger Renata 
Chlumska och tipsar:

– Försök att göra små saker i vardagen, 
som att ta trapporna i stället för hissen, 
just sådana små grejor kan göra en väldigt 
stor skillnad.

De som är ovana vid att vandra och bära 
kan bli förskräckta av att bli både svettiga, 
andfådda och trötta. Men det är inte 
farligt.

– Kroppen är fantastisk och vi klarar 
mycket, mycket mer än vi tror. Men 
man ska vara observant och fylla på med 
vätska och energi med jämna mellanrum. 

– Det bevisar ju att det aldrig är för 
sent...

Men i stället för att jämföra sig med 
andra gäller det att anpassa sig efter sina 
egna förutsättningar – och som sagt att 
göra det som är kul.

Renata Chlumska guidar gärna dem 
som inte har stor vana, eftersom hon 
tror på allas förmåga och gillar att vara 
med när människor upptäcker och får 
natur och äventyr som ett nytt intresse. 

Att bestiga den utslocknade vulkanen 
Kilimanjaro, på 5 895 meters höjd i 
Tanzania, är en sådan typ av expedition, 
som kan verka omöjlig för dem som 
tycker att en promenad till kiosken är 
mer lagom. Men, säger Renata, det går; 
även de som inte är vana att bo i tält 
eller gå med ryggsäck kan ta sig upp på 
Afrikas högsta berg. 

– Som guide på en sådan expedition 
skulle jag se till att vi tar det väldigt 
lugnt, med korta dagsetapper, många 
pauser och gott om tid för vätska, 
äta och vila. Ett lagom tempo är då 
deltagarna orkar se sig omkring och kan 
njuta av omgivningen.

Är man inte van är det viktigt att 
komma ihåg mat- och sovklockan och 
ställa in sig på att, till exempel, ta fem 
minuters paus var 50:e minut, och äta 
och dricka. Det blir en bra rutin och då 
undviker man att plötsligt komma på 
att man inte ätit något på flera timmar, 
och risken att ha tappat lite för mycket 
ork.

En vilsam fördel med att vara ute på 
expeditioner är att de flesta är trötta 
efter kvällsmaten, och det blir helt 
naturligt att gå tidigt till sängs. 

– Inte behöver man ställa klockan 
heller, för man vaknar av sig själv och 
ljuset på morgonen. Man kommer in i 
en fantastisk rytm och det mår kroppen 
väldigt bra av.

Renata Chlumska gillar att guida 
och ska i sommar till Pyrenéerna, 
bergskedjan mellan Frankrike och 
Spanien. Vandringen låter som just rätt 
typ av äventyr för dem som vill pröva 
på, men samtidigt ha det bekvämt.

– Vi bor på hotell, äter bra och gör 
dagsutflykter med lättare ryggsäck och 
vandringsstavar. Vi delar också upp 
gruppen: de som går lite snabbare kan 
göra det och de som vill ta det lugnare 
kan göra det. Den här vandringen 
handlar mycket om fin natur, om flora 
och fauna. En fantastiskt härlig tur, på 
en lagom, bra nivå.

De som inte prövat att gå med guide, 
borde göra ett försök:

– En bra guide vet mycket om naturen 
och omgivningarna, och de som är 
ovana kan känna sig mer trygga. Att 
jag har klättrat med guider handlar 
om säkerhet och att jag vill maximera 
upplevelsen.

DET ÄR ALDRIG 
FÖR SENT!

RENATA 
CHLUMSKA
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Genom att aktivt använda positiva ord, bejaka en generös livssyn och utföra 
goda gärningar varje dag, kan var och en bidra till en bättre värld. Det är min 
övertygelse, säger författaren Shari Arison. Den positiva energin som du ger 
till andra, kommer tillbaka med en bubblande känsla av lycka. Att utföra goda 
gärningar påverkar både dig själv och dina medmänniskor i positiv riktning.

Gör goda gärningar är en praktisk vägledning i att utveckla dina generösa sidor 
för att ge inspiration till människor i din omgivning – och för att kunna ta emot 
deras återkoppling.

Shari Arison är en av världens rikaste kvinnor och arvtagare till affärs- och 
bankimperiet Arison Investment. I boken berättar hon om sina omtumlande 
erfarenheter av att – i stället för att söka maximal vinst i affärslivet – utnyttja sitt 
inflytande till att göra gott. Boken blir till en lärobok i filantropi.

Låt dig inspireras av Shari Arison och utveckla din generositet – för din egen 
skull. 

Här är ni som vann en bok i senaste Alma

Grattis!
Ole Royen, Danderyd
Tuula Nässert, Hägersten
Maria Tjernlund, Älvsjö
Yvonne Rosendahl, Stockholm
Anneli Savala, Stockholm

Tänk rätt–och gör världen lite bättre

Om du inte hade turen att vinna en matkärlekbok ...
  ... 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  böcker. 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 ”Goda gärningar”.  

Enbart för Blomsterfondens 
medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 
hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.
Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden

De som inte har någon att resa med, 
varken en partner eller en vän, behöver 
inte oroa sig. Allt går. 

– De får så klart åka med mig, säger 
Renata Chlumska och skrattar. Fördelen 
med att åka på gruppresa är att har 
man ingen kompis när man åker iväg, 
har man en garanterat när man åker 
hem. Det kan faktiskt vara en fördel 
att resa ensam, för då söker man sig per 
automatik till andra. Ja, jag tror faktiskt 
att det många gånger är lättare att inte 
ha någon med sig.

Var någonstans Renata Chlumskas 
absoluta utomhusfavorit ligger, det är 
inte lätt att svara på: 

– Jag gillar ju allt, säger Renata. Det 
spelar inte så stor roll om det är en 
morgonpromenad utanför husknuten 
eller en resa till andra sidan jordklotet. 
Det finns så mycket att se och uppleva 
att man aldrig blir färdig.

Renata Chlumska levde tidigare ihop 
med äventyraren Göran Kropp, som 
omkom 2002 i en klättringsolycka.  
Men hennes friluftsintresse föddes redan 
i barndomen.

– Jag är otroligt tacksam för att mina 
föräldrar lärde mig att känna mig trygg 
i naturen. 

Att Renatas barn gillar att tälta och 
vara ute i naturen är inte särskilt 
överraskande. Men kul, så klart.

– Livet blir bara bättre och bättre. 
Jag hoppas att jag ska fortsätta att 
vara nyfiken länge och kunna resa, 
och kanske hänga med på mina barns 
äventyr. 

En tydlig förebild är Renatas mamma, 
som är ute och går varje morgon, ofta i 
sällskap med sin dotter. 

– Vi, mina föräldrar och jag och barnen, 
åker också på semestrar tillsammans, 
bland annat till sommarstugan i 
Tjeckien. Jag blir så inspirerad av mina 
föräldrar och inte minst mina barn, 
som har så mycket energi, nyfikenhet 
och glädje. Jag upptäcker saker på nytt 
genom deras ögon. 
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och stiftelser som stödjer vår verksamhet. Vill du vara 
med och dra ett strå till vår stack så gå gärna in på 
vår hemsida och se hur det skulle kunna gå till.

ÄldrePower, vårt omtalade träningsprojekt för äldre, 
är nu inne i sin sista implementeringsfas. Under våren 
har maskiner installerats på Körsbärsvägen, Röda 
bergen och Tallgården (äldreboende). Tidigare finns 
ÄldrePower på Liseberg och Svalnäs och i dagarna 
har arbetet med upprustning av lokalen påbörjats på 
Ringvägen för att maskinerna ska kunna installeras 
och verksamheten startas under hösten.

Vå ra  m å n g a  u t ve c k l i n g s p ro j e k t  fö r  ä l d re  fö r  fö re n i n g e n 
f ra m åt,  s t i m u l e ra r  vå r  p e r s o n a l  o c h  g ö r  l i ve t  f r i s k a re,  ro l i g a re, 
t r yg g a re  o c h  m e r  i n n e h å l l s r i k t  fö r  vå ra  b o e n d e.

Alla våra idéer och projekt föds ur tydliga behov 
i vardagen. De är inte svåra att upptäcka om man 
bara har lyhördheten inbyggd i systemet, örat mot 
rälsen även för det som i första stund ser litet och 
bagatellartat ut.

Det gäller att se människorna och omvandla deras 
känslor till sina egna, då kan man också hitta de 
välfungerande lösningarna.

Det är det vi håller på med, varje dag, året om 
på Blomsterfonden; omsätter känslor till praktisk 
verksamhet. Vi startar resor som tar form längs 
vägen, växer, stöts, blöts, förbättras och finslipas.

Men inget är gratis, allt kostar mycket pengar att 
forma och hålla igång. Flertalet av dessa projekt 
kommer till med hjälp från våra medlemmar, givare 

Blomsterfondens specialprojekt 
förädlar våra sinnen och verksam-
hetens övergripande funktioner

Utveck l ingsp ro jek t  fö r  ä ld re  hos  B lomste r fonden

HUR:s speciella träningsmaskiner, utvecklade för att effektivisera äldre människors träning, installeras på Körsbärsvägen. I mitten av juni drar 
verksamheten igång och inleds med en kick-off innehållande presentation, mingel och trevlig samvaro.

Lä s  m e ra  p å  n ä s t a  s i d a  . . .

GER DIG LUST FÖR LIVET
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ÖPPET HUS HOS BLOMSTERFONDEN
Vi vet att det är många av våra trettiosextusen medlemmar som känner sig osäkra inför 
det som ska komma. Hur det ska bli på äldre dagar. För egen del men också för mamma, 
pappa, mormor, morfar, farmor och farfar. Frågorna är många och svaren är inte alltid så 
lättillgängliga.

Därför öppnar vi våra dörrar för alla som vill veta lite mer om Blomsterfonden. Vi ska göra 
vårt bästa för att berätta om vår verksamhet och vårt sätt att tänka och arbeta. Med hänsyn 
till våra hyresgäster och äldreboende visar vi inte runt på våra anläggningar.

Så välkommen, kära du, till oss på söder i Stockholm. Adressen är Ringvägen 107. 

Vårt öppet-hus-tillfälle i mars var väldigt populärt och blev snabbt fullsatt så anmäl dig i god 
tid på info@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 512 och berätta att du kommer. Senast 
den 1 september. Vi bjuder på dricka och något att tugga på. Vad det kan vara får bli en 
överraskning både för dig och oss.

VÄLKOMMEN den 16 september kl. 18.00–20.00 Till Ringvägen 107 i Stockholm

ÄldreSupport, vår stödlinje för anhöriga, nära och 
kära, som behöver hjälp och stöd i arbetet med att 
hitta rätt hjälp inom omsorgen till sina sjuka äldre. 
Den inledande fasen har efter utredning blottlagt ett 
i de närmaste skriande stort behov. Det är få som är 
insatta i problematiken runt detta och när behovet 
blir akut är de flesta i behov av professionell hjälp.

ÄldreCafé är vår ständigt återkommande mötesplats 
för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet. Att bemöta 
äldre människor, och anhöriga, med helt olika liv 
och förutsättningar för kommunikation kräver en 
plattform utöver det vanliga. ÄldreCafé-verksamheten 
ger oss den stabilitet och fortlöpande kontakt vi 
behöver för att klara vardagens alla möten med 
människor.

ÄldreKollo, är en idé om att ge våra boende en chans 
att få komma iväg på sommarläger, umgås, träffa nya 
vänner, skratta och komma tillbaka till det dagliga 
med fina minnen och förnyade krafter. Just nu samlar 
vi in pengar till det här projektet. Vill du vara med 
och hjälpa de äldre att få en trevlig sommar, gå då in 
på vår hemsida och stöd den här kampanjen.

Vill du veta mer om våra stödtjänster för äldre, 
läs mer på vår hemsida eller kontakta 
Christel Haglund,  som ansvarar för projekten, via 
mejl: christel.haglund@blomsterfonden.se

ÄldreJour är vår telefonlinje som ensamma äldre 
kan ringa till för att få lite sällskap och tröst under 
storhelger. Under jul, påsk och midsommar är nöden 
som störst för den som ingen har att ty sig till. Vi 
vill vara ställföreträdande vänner och familj i de här 
situationerna.

ÄldreCafé
En mötesplats för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet

Blomsterfondens telefonjour under storhelger

ÄldreJour

Lä s  m e ra  p å  n ä s t a  s i d a  . . .

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport Stöd vår sommar-
kollokampanj!
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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@blomsterfonden.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 36 000 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 hemtjänstverksamhet 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; medlem@blomsterfonden.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

Anna Svensson svarar 
på dina frågor om 
medlemskap 
och förmåner.

Här får du kontakt

Emelie Wikstöm svarar 
på frågor om vår 
uthyrning.

Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och 
organisationer som kommer våra medlemmar till nytta. På det här 
uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. Vi arbetar ständigt 
med att knyta till oss nya partners.
När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, infor-
mation eller annat, 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

Alltid nära dig!
Distriktstandvården finns alltid nära dig. Inte bara 
Blomsterfondens medlemmar och boende är välkomna 
utan även anhöriga, barn och barnbarn samt alla 
anställda i föreningen. Vi ger er specialerbjudanden på 
specialisttandvård, allmäntandvård, akuttandvård och 
mobil tandvård.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Mobil tandvård
Vi finns alltid nära dig! 
Det är riktigt, riktigt bra.
    
    Hjärtligt välkommen!

Specialisttandvård     •     Akuttandvård     •     Vuxentandvård     •     Barntandvård      •     Mobil tandvård

Erbjudande! 
Besök en av våra

14 kliniker i Stockholm
och få en värdecheck 

på 150 kronor att använda         
           på valfri-

                    behandling. 

08-767 08 00
www.distriktstandvarden.se

VÄ R D E C H E C K  V. I . P

150sek

Per person– på valfri behandling 

– som ny kund hos alla Distriktstandvårdens kliniker.

*Säg till innan behandlingen att du är VIP.
Upplev riktigt, riktigt 

bra tandvård!

Personligt och nära.

Alla dagar, kvällar och helger. 

Välj vilken klinik som passar bäst!

Hjärtligt välkommen!

Specialisttandvård  •  Akuttandvård  •  Vuxentandvård  •  Barntandvård   • Mobil tandvård

Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och information.
Gå också in på www.distriktstandvarden.se

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Juridisk hjälp när du 
behöver den som bäst!

Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik kring ett 
dödsbo och andra frågeställningar inom familjerätt, 
avtalsrätt, fastighetsrätt och skatterätt. Det är aldrig fel 
att planera, särskilt om du har barn kan det vara väldigt 
viktigt att se till att din vilja är känd — och har juridisk 
tyngd.
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Är du [ditt företag | organisation) intresserad av att bli samarbetspartner med Blomsterfonden för att ge våra medlemmar 

mervärden. Tag kontakt med vår kommunikationschef Christel Jansson per mejl christel.jansson@blomsterfonden.se

Pris inkl. flyg och
transfer 31 okt.: 8 950:-Argostoli Venedig

Venedig
Chania, 

Kreta
Kotor,

Montenegro Korfu

royalcaribbean.se

Priset gäller för avresa 31 oktober 2015 per person med Splendour of the Seas när två personar delar 
en balkonghytt. Alla måltider, dricks, skatter och avgifter ingår i dessa exempel. Vi reserverar oss för ev. 
prisförändringar. Särskilda bokningsregler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se 
royalcaribbean.se.

Våra Medelhavskryssningar ger ett stort utbud av  
destinationer. Allt du behöver göra är att packa väskan.

HØSTSEMESTER I MEDELHAVET 
- till drömpriser!

Aten

Central Europe Travel • Ring 08-441 71 98 för information om 
aktuella resmål. Gå också in på www.cetravel.se

Ring oss för bokning och information.
Gå också in på www.royalcaribbean.se.se

Res innehållsrikt 
och tryggt!

Vi är resespecialister framförallt med de forna öststaterna 
som arbetsfält men arrangerar gruppresor även till andra 
delar av världen. Följ med oss till Ungern, Polen, Tjeckien 
och Baltikum. Ring oss om vilka resmål som för tillfället 
är aktuella för Blomsterfondens medlemmar och vilka 
andra rabatter du kan få del av.

Kryssa i Medelhavet 
eller Karibien

Royal Caribbean International har världens största och 
mest innovativa kryssningsfartyg. I över 40 år har rederiet 
förvånat och imponerat sina gäster med spännande 
nyheter, utmärkt service, otaliga aktiviteter och 
underhållning i bästa klass

Ring 08-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden för 
att se aktuella medlemserbjudanden 

Brett utbud resor 
för seniorer

Reseskaparna specialiserar sig på innehållsrika resor 
för seniorer. Både längre vistelser och kortare upplevelse-
resor. Reseskaparna har lång erfarenhet av det som 
krävs för en trygg, bekväm och inte minst spännande 
reseupplevelse.

Den som har en oläst bok 
är aldrig ensam

Pagina är ett fristående förlag specialiserat på kost-, 
hälso-, fack-, foto- och databöcker. Förlaget har en om-
fattande utgivning med många nya titlar varje månad. 
Besök hemsidan www.pagina.se för mer information om 
nyheter, kommande utgivningar och befintliga böcker.

U t n y t t j a  d i n a  m e d l e m s f ö r m å n e r
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Många motioner och 
gubbvarning på stämman 

Den 25 maj var det dags för sedvanlig 
föreningsstämma i Blomsterfonden. 
Mötet hölls i Näringslivets Hus på 
Östermalm i Stockholm. Hörsalen var 
fullsatt, 264 personer var på plats när 
föreningens VD, Ulf Thörnevik, hälsade 
välkommen. 

Om alla medlemmar hade kommit 
hade mötet dock fått flyttas till Friends 
Arena. Idag är vi nämligen över 36 000 
medlemmar i Blomsterfonden. 

Alla skulle naturligtvis tagit sig tid att 
komma, de hade inte enbart fått vara 
med om en intressant stämma utan 
också haft nöjet att skratta läppen av sig 
åt Lennie Normans inledande stå-upp-
nummer ”Gubbvarning”. 

Lennie funderade, bland annat, runt det 
där med att bli pappa på gamla dar och 

illustrerade sina tankar med att berätta om 
konsekvenserna av att Julio Iglesias, den 
äldre, avlade barn i nittioårsåldern.  

Efter Lennies skrattkavalkad följde 
ordförandes, Lennart Francke, välkomst-
tal som bland annat handlade om en 
förening stadd i ständig utveckling med 
hållbarhet som ledstjärna. Därav också det 
viktiga i att vara en attraktiv arbetsgivare 
som kan och vill utveckla sin personal och 
fastigheter i en ständigt positiv riktning för 
alla medlemmar och boende.  

Ordförande betonade också vikten av 
att kommunicera, att hålla god ton i det 
man vill säga och debattera i föreningens 
gemensamma rum och kanaler.

Lennart Francke var också stolt och glad 
över alla de utvecklingsprojekt som drivs 
inom Blomsterfonden. Han tog upp 

träningskonceptet ÄldrePower som ett 
exempel där man tagit på sig ledartröjan 
inom äldrevård och omsorg. Ordförande 
betonade dessutom det viktiga i att 
fortsätta arbeta med samarbetsprojekt som 
ger medlemmarna förmåner utöver det 
som finns i den dagliga verksamheten.

Efter detta drog den ordinarie stämman 
igång under ledning av Laila Abdallah, 
en i blomsterfonden-sammanhang helt ny 
mötesordförande.

Laila inledde med att gå igenom och 
tydliggöra det viktiga i att man håller sig 
till mötesordningen. Vilket också skedde, 
med smärre avvikelser. 

Kvällens program avhandlades som reg-
lerna föreskriver; upprättande av röstlängd, 
godkännande av föredragningslista,val 
av justeringspersoner, prövning av stäm-
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Blomsterfondens ordförande Lennart Francke i 
talarstolen. Samtliga anförande rösttextades.

Stämmans sekreterare, mötesordförande och 
Blomsterfondens ordförande lyssnar till VD:s 
redogörelse över det gångna året.

Efter en lång  och inten-
siv föreningsstämma 
smakade det bra att få 
lite i magen innan det 
var dags för deltagarna 
att ge sig av hemåt.

Många motioner och 
gubbvarning på stämman 

mans sammankallande, årsredovisning, 
revisionsberättelse, val av styrelse, val av 
valberedning osv. 

I samband med detta presenterade Lennart 
Francke även samtliga på plats varande 
styrelseledamöter.

I vanlig ordning höll även Blomsterfondens 
VD Ulf Thörnevik sin redogörelse över 
verksamheten för det gångna året samt det 
ekonomiska utfallet för perioden. Thörnevik 
passade på att tacka alla privatpersoner, 
organisationer och myndigheter som valt att 
stödja Blomsterfondens projekt under det 
gångna året. Ett stor eloge fick också alla de 
anställda.

De inlämnade motionerna var många, 15 st, 
och diskussionens vågor gick ibland höga 
vilket gjorde att mötet gick en hel del över 
tiden.

Efter det att allting stötts och blötts i veder-
tagen ordning kunde man konstatera att 
stämman bifallit styrelsens förslag i så gott 
som samtliga fall.

Timmen blev sen och magarna började 
kurra. Som tur var fanns det kaffe och te 
med gott tilltugg att förse sig med innan 
mötesdeltagarna styrde stegen hemåt efter en 
välförrättad föreningsstämma. 

Protokoll från stämman kommer inom kort 
att finnas på Blomsterfondens hemsida för den 
som vill ta del av allting lite mer ingående.
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Tillsammans med CE Travel arrangerade 
Blomsterfonden två medlemsresor i slutet 
på mars till Kraków, en pärla i centraleuropas 
hjärta. 

Resorna blev mycket lyckade och gav 
resenärerna både en försmak på våren så väl 
som mersmak på både Kraków och Polen. 
Med på varsin resa var förutom medlemmar 
också Blomsterfondens representanter 
Christel Jansson och Åsa Formo samt 
Svetlana Gyukin från CE-travel. Totalt åkte 
53 personer mellan 44 och 82 år med, varav 
fyra också är boende i Blomsterfonden. 

Krakóws historia 

Många av oss resenärer hade länge velat 
besöka Kraków efter att ha hört så mycket 

om den pittoreska och historieomspunna 
staden och väl där blev ingen av oss 
besviken. 

Första dagen fick vi en rundtur i Krakóws 
underbart vackra stadsdel Stare Miasto 
(gamla staden), klassat som ett av Unescos 
världsarv. 

Vårt hotell låg praktiskt beläget precis vid 
slutet av den stora shopping- och gågatan 
Florianska som går rätt igenom Stare Miasto 
vilket gjorde det enkelt att ta sig fram till 
fots.

Stadsdelen omgärdas av en vacker park 
och i södra änden finns slottet Wavel 
och katedralen som högt upp på en kulle 
överblickar staden och floden Wisla. 

Åsa Formo och Christel Jansson 

Här finns prov på praktfull byggnadskonst 
och sevärdheter från olika perioder varav 
det anrika Jagellonska universitetet 
(grundat 1364), den gotiska Mariakyrkan 
och Saluhallen Sukiennice (Klädeshallen) 
belägna vid det stora medeltida torget 
Rynek Główny, bara är några av dem. Runt 
om i stadsdelen skvallrar också namn på 
platser och byggnader om våra länders 
gemensamma, spektakulära och bitvis 
blodiga förflutna. Inte minst syns spår av 
Wasa-ätten och Sigismund, sonson till 
Gustav Wasa och kung i både Sverige och 
det polsk-litauiska samväldet i slutet på 
1500-talet. 

Efter rundturen och lite vila vankades 
en uppsluppen trerättersmiddag i ett 

Krokusar och kultur i 
ett blomstrande Kraków



befolkningen kom att spela en viktig roll i 
Krakóws regionala ekonomi. 

I stadsdelen Kazimierz där den judiska 
befolkningen bodde fram till tvångs-
förflyttningen 1941, intogs också den andra 
gemensamma middagen med gruppen. 
Stadsdelen där filmen Schindlers list till 
stora delar spelades in är idag den hippaste 
stadsdelen i Kraków. Där finner man många 
boutiquer med hantverk, designprylar och 
kläder, så väl som ett pulserande nattliv 
med restauranger, klubbar och barer. 
Restaurangen vi besökte var inredd i judisk 
förkrigsstil och kändes som ett vardagsrum 
i ett gammalt judiskt hem. Här serverades 
vi mycket god, traditionell judisk cuisine 
samtidigt som en trio spelade vacker och 
stundtals vemodig judisk Klezmer-musik. 

Slutligen kan sägas att Kraków lämpade 
sig synnerligen väl för ett citybreak och 
inte minst tidigt på vårkanten eftersom 
våren kommer dit tidigare än i Sverige med 
efterlängtad värme och sköna blommande 
rabatter. Det finns mycket att se, ett rikt 
kulturliv och staden är lagom stor och 
synnerligen vacker och trevlig att flanera 
runt i. Som sjudande universitetsstad fanns 
en internationell, livlig men också gemytlig 
atmosfär och för den som gillar shopping 
erbjöd Kraków egna lokala specialiteter 
såsom bärnstenssmycken, skinnhantverk, 
choklad och alkohol. De vanliga kedjorna 
som vi känner igen hemifrån fanns också 
att tillgå men med något lägre priser än i 
Sverige. Väl hemma på Arlanda konstaterade 
många av oss att vi hoppas och ser fram 
emot att ses igen på framtida resor, men 
också på att själva snart åka tillbaka och 
utforska mer av Kraków. 

Vi vill slutligen framföra ett stort tack till 
våra medresenärer. Det var en härlig tur och 
att åka tillsammans med er gjorde besöket 
till Kraków extra trevligt och lyckat. Hoppas 
vi ses snart igen!

mysigt källarvalv på en restaurang i gamla 
staden.  Där fick vi möjlighet att bekanta 
oss närmare med varandra och efter den 
innehållsrika dagen behövde ingen vaggas 
till sömns när vi väl kröp till kojs på hotellet.

Saltgruvan i Wielizcka 

Ett riktigt uppskattat utflyktsmål var 
saltgruvan i Wieliczka strax utanför Kraków. 
Gruvan, idag bland annat museum och 
sanatorium för personer med astma och 
andra andningsbesvär tack vare den salta 
och fuktiga luften, var i drift i över 800 
år fram till mitten på 1990-talet. Den är 
hela 30 mil lång och 300 meter djup och 
imponerade på oss med sina stora höga salar, 
statyer och takkronor - allt gjort i salt. I en 
av salarna som fungerar som både konsertsal 
och kyrka fick gruppen genom en kort 
musik- och ljusshow också ett smakprov på 
den fantastiska akustik och effektfulla fond 
som bergrummet erbjuder. Trots en del 
gående (bra att känna till om man planerar 
ett besök) var det mödan väl värt tyckte 
resenärerna. 

Mörker och ljus, förtvivlan och hopp

Utmärkande för resan var kanske de tvära 
kasten mellan olika sevärdheter och mellan 
ljus och mörker. Ena dagen såg vi historiska 
monument och pittoreska gågator, nästa dag 
var vi nere på över 100 meters djup i berget, 
tredje dagen bevistade vi museet Auschwitz-
Birkenau.

Besöket i det nazistiska förintelselägret 
från andra världskriget, var nog det som 
tog tag i oss resande allra mest. Vikten av 
hur nödvändig platsen är att bevara för 
eftervärlden för att inte glömma och inte 
återupprepa de ohyggligheter som försiggick 
där, var något flera tog upp i samtal efter 
besöket. Den judiska befolkningens historia 
och påverkan på Kraków var för övrigt något 
som avtecknade sig under resan. Kraków var 
helt sedan 1200-talet en fristad för judar när 
de inte var välkomna någon annanstans, och 
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Snabbfakta 
Kraków

Funnits som stad i över 1000 år men platsen 
har varit bebodd ända sedan äldre stenåldern. 
Cirka 1 miljon invånare varav drygt 170 000 
är studenter från hela världen som läser vid 
något av de 24 högre lärosätena i staden. 

Känt för bland annat: Den gamla staden - Stare 
Miasto, det judiska stadsdelen Kazimierz, 
Påven Johannes Paulus II som föddes i 
närheten och verkade länge i staden innan 
påveämbetet, Copernicus som studerade vid 
Jaggelonska universitetet. 

Andra intressanta resmål i närheten av Kraków: 
Saltgruvan i Wieliczka, det tidigare nazistiska 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau, den 
anrika skidorten Zakopane. 

Temperatur: Inlandsklimat med kallt på 
vintern, ner till -15-20 grader och upp till 30-35 
grader varmt på sommaren. 

Slående : Väldigt ren och vacker stad med en 
välkomnande atmosfär, stort kulturellt utbud 
och förvånansvärt få som pillade på sina 
mobiltelefoner -  istället pratade man med 
varandra!

Läs mer på nästa sida
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– Tempot väl snabbt för en höftopererad 

82:åring.

– Den guidade rundturen första dagen 

blev lite väl lång. 

– Vi saknade en bar eller typ säll-

skapsrum på hotellet.

– Mycket bra och trevlig och kunnig 

guide. BF:s representant var toppen!

– Arrangemanget, besöket i Auschwitz, 

utflykten till saltgruvan var bra.

– Välordnad resa, bra hotell med 

jättebra läge.

– Kul med nya kontakter, alla glada och 

utåtriktade resenärer.

– Precis lagom fördelning mellan 

program och egen tid.

– Fint att få resa till Krakow på ett 

bekvämt och tryggt sätt.

– Hela programmet var bra. Antal 

dagar bra så man hann med sevärdheter 

och att njuta av god mat, musik och 

flanera runt i den rena, fina och trevliga 

staden.

S å här tycker vi som reste. 
Nästa gång vill  vi att du hänger med!

På våra frågor om vart man vill resa nästa gång blev svaret följande: 71% vill åka till städer, gärna i öst med stort kulturarv.
18 % önskar sig temaresor; typ vinprovning eller blommor. 11 % vill komma närmare solen. Budapest, Berlin, Prag, Amsterdam, Rom, 
Venedig och Wien är samtliga efterlängtade städer att resa till.
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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

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. 08-640 48 40

S å här tycker vi som reste. 
Nästa gång vill  vi att du hänger med!

Pris inkl. flyg och
transfer 31 okt.: 8 950:-Argostoli Venedig

Venedig
Chania, 

Kreta
Kotor,

Montenegro Korfu

royalcaribbean.se

Priset gäller för avresa 31 oktober 2015 per person med Splendour of the Seas när två personar delar 
en balkonghytt. Alla måltider, dricks, skatter och avgifter ingår i dessa exempel. Vi reserverar oss för ev. 
prisförändringar. Särskilda bokningsregler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se 
royalcaribbean.se.

Våra Medelhavskryssningar ger ett stort utbud av  
destinationer. Allt du behöver göra är att packa väskan.

HØSTSEMESTER I MEDELHAVET 
- till drömpriser!

Aten

Seniorbotorget

• På Seniorbotorget kan du enkelt starta en prenumeration och få 
erbjudanden som matchar dina önskemål mejlat till dig. Tills idag 
har 2063 medlemmar startat en prenumeration.

• Av dessa medlemmar är 418 inte än 60 år fyllda och kan inte 
intresseanmäla sig till en bostad (d.v.s. uppfyller ej kravet för att 
tilldelas en lägenhet på grund av ålder). 

• 2/3 delar av våra medlemmar och boköande är 60 år och äldre 
och kan intresseanmäla sig till en seniorlägenhet idag. Ca 1/3 del 
är under 60 år och har mellan 1-59 år tills de kan intresseanmäla 
sig till en seniorlägenhet.

Ködatum för de so senast flyttade in hos oss:
Område   Ködatum

Ringvägen  2001-11-27

Liseberg   2003-03-25 

Svalnäs   1996-10-29 

Rödabergsgatan  2000-07-21

Körsbärsvägen  2001-11-27

Exempelvis gjordes det 134 intresseanmälningar på en 2:a på 
Ringvägen nyligen och 95 intresseanmälningar på en 2:a på 
Körsbärsvägen. Fr.o.m. 1 januari 2015 har 52 lägenheter blivit 
förmedlade:

6 lägenheter, Liseberg

5 lägenheter, Körsbärsvägen

25 lägenheter, Ringvägen

8 lägenheter, Rödaberget

8 lägenheter, Svalnäs.

Köstatistik till 
Blomster fondens 

seniorbostäder

Köstatistik till Blomsterfondens fem olika seniorbostäder hittar du 
sedan i mars 2015 enklast på SeniorboTorget som finns tillgänglig 
på Blomsterfondens hemsida.
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Hit vill våra medlemmar 
helst av allt resa

ROM

Över vägande de len  av  vå ra 
med lemmar  ä r  g i f ta

Över  80% är  me l lan  51 och 80 å r,  men 
g ruppen mel lan  41 och 50 å r  ökar  s tad ig t

Resu l ta t  av  med lemsenkäte r

Vad tycker ni om vår nya satsning 

SeniorboTorget?
 

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

BRA

INTE SÅ BRA

VET INTE

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

JA

JA,  I  STORT

NEJ

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

JA

NEJ

VET INTE

Vad tycker du om tjänsten?

Är tjänsten användarvänlig och lätt att förstå sig på?

Bör köreglerna skärpas?



 Blomsterfonden  23

Hit vill våra medlemmar 
helst av allt resa

Blomsterfonden har gjort en webbenkät och frågat medlemmarna vart de vill resa. Vi fick in 531 svar som gav 
resultatet som du kan se i staplarna här ovan. Italien och Rom är klar etta med Berlin på en säker andraplats, 
vilket också bekräftades av den lilla uppföljnings-, utvärderingsenkät vi gjorde med grupperna som nyligen 
reste med Blomsterfonden till Krakow.

I den fria texten kom också fram att man gärna ser att Blomsterfonden ordnar gruppresor med olika tema-
innehåll samt resor till storstäder i Europa. Då ser man ofta Italien i sina resedrömmar - Toscana, Gardasjön. 
Hit vill man åka på temaresor med fokus på kultur, vin, mat och hälsa.

Många drömmer också om att kryssa i turkosblå vatten eller att sitta under en palm i solnedgången.

Vi på Blomsterfonden gör allt för att dra vårt strå till stacken för att allas drömmar ska gå i uppfyllelse genom 
att knyta till oss samarbetspartners som hjälper oss med detta. 

ROM BERLIN PARIS PRAG BUDAPEST

62% är  kv innor  och  res ten  män De a l l ra  f l es ta  bo r  i  en  hy res - ,  e l l e r 
bos tads rä t t  i  S tockho lms län . 
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När ni vill kryssa iväg och låta era fantasier 
sätta gränserna för vad ni vill uppleva
Royal Caribbean är vår nya samarbets-
partner för den som vill ge sig iväg lite 
längre, som vill känna att det endast är 
den egna fantasin som sätter gränserna.

Royal Caribbean International har 
världens största och mest innovativa 
kryssningsfartyg. I över 40 år har rederiet 
förvånat och imponerat sina gäster med 
spännande nyheter, utmärkt service, 
otaliga aktiviteter och underhållning i 
bästa klass. Ombord på Royal Caribbean 
Internationals fartyg finns dessutom ett 
av branschens största barnprogram och 
stora spa-, sport- och gymfaciliteter.

Ombord på fartygen väntar attraktioner 
som du inte trodde var möjligt till havs så 
som klättervägg, zip line, surf-simulator, 
minigolf och basketplan. Utbudet varierar 
från fartyg till fartyg – men du kan vara 
säker på att hitta något som överraskar 
dig!

Oavsett om du söker actionfyllda adre-
nalinkickar eller bara vill njuta av lugn 
och ro så finns det något för alla hos 
Royal Caribbean International.

Royal Caribbean International kryssar till 
över 240 hamnar i 72 olika länder, på sex 

olika kontinenter. Flertalet kryssningar 
erbjuds i Karibien och Medelhavet men 
du kan också uppleva Australien och Nya 
Zeeland, Sydamerika eller kryssa längs 
Alaskas imponerande kust. Möjligheterna 
är många och du väljer själv vart din nästa 
kryssning skall ta dig.

Ombord på kryssningsfartygen finns ett 
stort utbud av restauranger och matstäl-
len – ett för varje smak! Prova allt från 
cupcakes till sushi och från tapas till 

femrätters måltider. Efter middagen kan 
du sedan smälta maten i teatern under en 
show i bästa Broadwaystil, med en isshow 
eller varför inte pröva lyckan i kasinot?

Vill du veta mer vad Royal Caribbean har 
att erbjuda kan du ringa 020-088 01 55 
eller läsa mera på hemsidan 
www.royalcaribbean.se

Pris inkl. flyg och
transfer 31 okt.: 8 950:-Argostoli Venedig

Venedig
Chania, 

Kreta
Kotor,

Montenegro Korfu

royalcaribbean.se

Priset gäller för avresa 31 oktober 2015 per person med Splendour of the Seas när två personar delar 
en balkonghytt. Alla måltider, dricks, skatter och avgifter ingår i dessa exempel. Vi reserverar oss för ev. 
prisförändringar. Särskilda bokningsregler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se 
royalcaribbean.se.

Våra Medelhavskryssningar ger ett stort utbud av  
destinationer. Allt du behöver göra är att packa väskan.

HØSTSEMESTER I MEDELHAVET 
- till drömpriser!

Aten

Obs! Blomsterfonden presenterar två nya samarbetspartners inom resor och kultur:

Planera för ett gott seniorliv hos Blomsterfonden. 
Besök oss i Almedalen!
I Almedalen finns vi på Cramérgatan, plats 311 

Besök oss så berättar vi om våra olika utvecklingsprojekt för 
äldre. Är du inte redan medlem så kan du lätt bli det genom 
att fylla i talongen till höger på nästa sida och lämna in den till 
oss på plats.

Vi ser fram emot att få träffa dig i ett förhoppningsvis riktigt 
sommarvarmt Visby. Välkommen!
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Omtanke och kvalitet för den som är intresserad 
av innehållsrika kulturupplevelser

Blomsterfonden arbetar med att skapa ett brett, kvalitativt 
reseutbud där alla kan välja och hitta det som passar bäst för stun-
den. Vår nya samarbetspartner, Reseskaparna, har specialiserat sig 
på innehållsrika resor för seniorer. 

Både längre vistelser och kortare upplevelseresor. Reseskaparna 
har lång erfarenhet av det som krävs för en trygg, bekväm och inte 
minst spännande reseupplevelse. Vi känner att de har den kunskap 
och servicevilja som våra medlemmar efterfrågar.

Så här beskriver Reseskaparna sig själva:

Våra ledord är omtanke och kvalité. Vi passar Dig som är nyfiken 
och intresserad av lite mer innehållsrika kulturupplevelser, samti-
digt som du vill att det ska vara tryggt och bekvämt. Vi älskar vårt 
jobb och genom vår långa erfarenhet kan vi garantera lyckade 
researrangemang. 

Våra reseledares kompetens och kunskap gör att de kan förmedla 
en djupare lokal kännedom, som ger dig ett nära och mer person-
ligt möte med kulturen på resmålet. Du är den viktigaste ingredi-
ensen när du väljer att resa med oss, eftersom din upplevelse är 
vår inspiration.

Resmål – Person mer än destination

Vi har med tiden breddat vårt utbud av resmål, men vi väljer oftast 
bara de resmål där vi kan erbjuda en färdledare som dels verkligen 
kan sitt resmål, dels förmedlar sin kunskap på ett intressant och 
underhållande sätt samt har en omtänksam personlighet.

Vill du veta mer vad Reseskaparna har att erbjuda kan du ringa 
08-94 40 40 eller läsa mera på hemsidan www.reseskaparna.se

Obs! Blomsterfonden presenterar två nya samarbetspartners inom resor och kultur:

Bli medlem nu - ta del av Blomsterfondens alla 
förmåner:
Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Fyll i och klipp ur talongen, lämna in den på plats i Almedalen eller lägg den i ett kuvert och skicka till: 
Blomsterfonden “Medlem”, Box 114, 182 05 Djursholm. Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se
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Följ med Blomsterfonden till

PRAG
M e d l e m s r e s a  1 4 – 1 8  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Flygresa till Prag:

NORWEGIAN AIR FRÅN ARLANDA
14.09.2015  Stockholm–Prag   kl. 09:25–11:20
18.09.2015  Prag–Stockholm   kl. 11:50–13:45

Övernattning:

HOTEL RAMADA CITY CENTRE****, Vaclavske 
namesti 41, Prag 1. Fyrstjärnigt hotell centralt 
beläget direkt på Vaclavplatsen – själva centrum.

Alla rum har  dusch eller badkar, wc, satellit- platt- 
TV, telefon, minibar, safe,internet wifi. Hotellet har 
2 meeting lounges, restaurang och bar.

Prag – den gyllene staden, den magiska staden, 
städernas moder, de ett hundra spirornas 
stad – ja, kärt barn har många namn. Sagolik 
arkitektur, street piano konserter, provokativ 
konst och det tjeckiska ölet… Gotiska kyrkor, 
renässansslott och palats från barocken finns här 
nästan i överflöd men Prag bjuder också på ett 
rikt musikliv, intressanta museer, god mat och en 
välkomnande atmosfär. 

Dag 1, måndag 14 september:
Ankomst till Prag kl.11.20, transfer till hotellet med buss och svensktalande guide.  Ca 13:00 välkomst-
lunch på hotellet. kl. 15.00–17.30 Stadsvandring med svensktalande guide, ca  2,5 timme och ca 
4 km i lugnt tempo. Stadsvandring: Innehåller bl. a. det världsberömda Astrologiska uret. Torget 
med intressant historia genom århundraden. Den Judiska staden, synagoger och stor kyrkogård. 
Klementinum, Nationalbibliotek och Spegelkapell där W.A.Mozart spelade orgel under sitt besök i 
staden. Karlsbron, upptagen på Unescos Världsarvslista . 

Dag 2, tisdag 15  september:
Frukost på hotellet kl. 08.30 transfer med buss och guide till Prag-borgen, t/r  ca 3 timmar och ca 
4 km i lugnt tempo. Promenad från Prags Borg förbi Kungsträdgården till Norra porten och Andra 
borggården. St. Vitus katedral , den Tredje borggården och Gamla Kungapalatset .Gamla slottstrappan 
och stadsdelen Lillsidan ( Malá strana ). 

Dag 3, onsdag 16  september : Extraprogram med pristillägg.
Frukost på hotellet. kl. 09.00 – 15.00  tur till Slottet Melnik med svensktalande guide , visning, 
vinprovning och lunch. Melnik: ligger 33 kilometer norr om Prag i hjärtat av Böhmens 
vinodlingsdistrikt. Stadens historia går tillbaka till 800-talet. Stadens slott är placerat på en höjd och 
tillhör sedan 1700-talet familjen Lobkowicz. 

Dag 4, torsdag 17  september : 
Dagen fri för egna strövtåg och shopping. kl. 19.00-22.00 – Avskedsmiddag / Båttur med 
middagsbuffe & musik. Busstransfer t/r.

Dag 5, fredag 18  september :
Kl. 09.15  transfer från hotellet till flygplatsen i Prag med svensktalande guide  avresa kl. 11.50 med 
Norwegian till Stockholm.

OBS!  Under vandringarna stannar vi till för förfriskningar ca 30 minuter mitt i programmet.  Detta  är 
på egen bekostnad. 

I priset ingår enligt programmet:
Flygbiljetter med Norwegian till Prag t/r inkl.1 handbagage och 1 incheckat väska. • Boende i 4 nätter i dubbelrum med frukostbuffé på 4* hotell i Prag 
Gamla Stan.• Transfer från flygplatsen till hotellet med en svenskguide t/r • Stadsrundtur dag 1 och dag 2 enligt programmet • 1 lunch • 1 avskeds-
middag/Båttur med middagsbuffe & musik /inkl. busstransfer • Alla transfers under vistelsen i Prag • Svensktalande guide under alla dagar i Prag.  
Paketpris: 5395 sek per person i dubbelrum med frukost  vid min. 25 personer • Enkelrumstillägg: 2240 sek för hela vistelsen. 
Extraprogram i Prag mot tillägg : Tur till Slottet Melnik , visning, vinprovning, lunch 775 sek per person • Sista anmälningsdag 15 juli 2015,  anmäl 
dig till Central Europe Travel, tel 08-441 71 90. Uppge att du tillhör Blomsterfonden. Anmälningsavgift på 1500 sek till flygbolaget Norwegian - obs ! ej 
återbetalningsbar/skall betalas inom en vecka efter anmälningen.

Resan är ett samarbete mellan Blomsterfonden och Central Europe Travel
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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 de äldre genom 
Blomsterfonden.
Bli månadsgivare!

Följ med Blomsterfonden till

PRAG
Bästa hälsningar

Christel Jansson / Insamlingchef

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 Bloms-
terfonden 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.

Vi är tacksamma för alla gåvor. Dina pengar går till de äldres bästa!

Belopp
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Föreningen Blomsterfondens verksamhet vilar på en trygg ideell grund, varför vi har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräf-
telse 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
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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 inte haft några höga löner 
men vi har varit skötsamma och sparsamma. När vår 
hyreslägenhet ombildades till bostadsrätter  2005 
satsade vi alla våra sparade medel och köpte vår 
lägenhet. Nu har bostadsrätten stigit i värde och jag 
oroar mig för vad som kan hända den dag jag eller min 
make går bort, vi hade båda barn när vi träffades.

Orolig Ingegerd

Hej Ingegerd!

Din oro är befogad och det är ett stort problem du 
beskriver. Även om man har upprättat ett testamente 
så ska barnen få ut sin laglott och den kan uppgå till 
stora belopp med tanke på priserna på Stockholms 
bostadsmarknad. Om då tillgångarna är uppbundna 
i lägenheten så finns det kanske inte tillräckligt med 
likvida medel för att lösa ut barnen. Bankernas ovilja 
att låna ut pengar till äldre sätter ofta käppar i hjulet 
och säljer man lägenheten kan det vara lika svårt att få 
tillräckligt med pengar till en ny lägenhet. Detta med 
tanke på att lånen skall betalas, särkullsbarnen lösas ut 
och så har vi kapitalvinstskatten.

Vissa skriver ett testamente där man försöker styra 
barnen att avstå. Ett exempel är att om barnen kräver 
ut sin laglott får de inget mer i arv,  ett annat är att 
barnen avstår från kontanter för att i stället få ut sin 
laglott i form av ett skuldebrev som förfaller när 
lägenheten säljs. De får då ut resterande del av sitt arv 
då båda makarna gått bort.  Annars får de endast sin 
laglott.

Man ska komma ihåg att särkullsbarn alltid har rätt 
att kräva sin laglott och kan göra det även i de fall 
jag angett . Om man funderar på att upprätta ett 
testamente för att styra barnen bör man fråga sig om 
man vill att de ska förlora halva arvet om de kräver ut 
sin laglott och vem som ska få resterande i sådana fall. 
Seniorlån brukar vara en sista utväg för den efter-
levande att lösa ut särkullsb arn och bo kvar. 

Med vänlig hälsning
Anna Ek
Jur. kand.

Nu bjuder vi in till våra populära 
testamentsseminarier
Seminarierna behandlar problematiken kring hur du kan planera 
och bestämma vad som ska hända efter din bortgång genom att 
skriva ditt testamente. Och vad som sker i det fall det inte finns ett 
testamente?

Seminarierna är kostnadsfria och sker i samarbete med Beckmans ju-
ridik som står för den juridiska sakkunskapen. Blomsterfonden bjuder 
på kaffe med tilltugg. 

Mitt testamente 
till de äldre

Blomsterfondens testamentshjälp

BLOMSTER
FONDEN

Blomsterfonden har tagit fram en testamentsfolder i samarbete med Beckmans 
juridik. Skicka gärna efter den kostnadsfritt. Mejla till medlem@blomsterfonden.se

Har du egna erfarenheter av det här 
numrets juridikfråga?

Anmäl dig till medlem@blomsterfonden.se 
Du kan också ringa till 08-555 94 751 
Telefontid måndag–fredag 09.00–11.00
 

Anmäl dig redan idag till höstens seminarier! 
Det är först till kvarn som gäller

12 oktober kl. 13.00–15.00. Ringvägen 107, 1 tr ned
12 november kl. 13.00–15.00. Ringvägen 107, 1 tr ned

Den här gångens fråga till juristen reder ut problematiken kring särkull-
barn och testamenten. 

Det som beskrivs i texten här bredvid är ett problem som framförallt 
många äldre kvinnor råkar ut för. Speciellt efter att maken gått bort och 
arvet ska fördelas.

För många går det bra att i samförstånd komma överens men för andra 
slutar det med en total livskatastrof på gamla dar.

Har du egna erfarenheter, som faller inom ramen för det här ämnet, som 
du vill dela med dig eller ge tips om så skriv till Alma. Du får naturligtvis 
vara anonym i tidningen.

Mejla till alma@blomsterfonden.se eller skicka ett brev till almaredaktionen: 
Blomsterfonden, Alma-redaktionen, Box 114, 182 05 Djursholm.

V I L L K O R  F Ö R  A U T O G I R O
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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 4/2014
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Inger Sandberg, Huddinge
Carina Engman, Gällivare

Göran Hanson, Ekerö
Lisbeth Öhrling, Tullinge

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 2/2015
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 2/2015  ska vara oss tillhanda senast den  15 augusti 2015. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



32  Blomsterfonden

Snabbfrågan
Vad vill du att 

Blomsterfonden är 
om 20 år?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Roland Bengtsson
–  En förening med betydligt fler 
seniorlägenheter i förhållande till 
äldreboenden. Jag hoppas också 
se en ännu mer levande förening 
med mer utvecklad kontaktyta 
med medlemmarna där man 
träffas och fångar upp stämningar 
och behov som finns. 

Hanna Seing
–  Att Blomsterfonden fortsätter 
på samma väg som vi går nu. Jag 
gillar att Blomsterfonden har kvar 
en fot i det gamla samtidigt som de 
blivit mer moderna.

Mona Utas
– Det jag sett av Blomsterfonden 
uppskattar jag, så jag hoppas att 
man erbjuder ungefär samma 
saker som idag men med större 
bredd. Kanske finnas på fler 
ställen. Varför inte utomlands? 

En rese-episod

Jag flög hem från Sydamerika–Montevideo–till 
Stockholm via Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris. Där 
skulle jag byta flyg från Air France till SAS och alltså 
checka in på nytt.
Jag hade tre timmar på mig för detta.
Det började bra. Inför landningen i Paris konfirmerade 
en flygvärdinna att jag skulle få rullsstolshjälp. Jag och 
tre andra passagerare slussades över till en minibuss för 
transport från Aerogare 2 (enorm) till Aerogare 1. 
Vi åkte och åkte och slutligen kom vi fram till samma 
Aerogare 2 men i en annan avdelning än därifrån vi 
startade. Efter ett tag uppmanades mina tre medpassa-
gerare att gå igenom en säkerhetskontroll en bit ifrån. 
”Jag då” utropade jag. Lugn Monsieur blev svaret. 
Just då kom en större grupp ledda av en imposant orto-
dox prelat och satte sig runtom mig. En bastant kvinnlig 
funktionär visade sig och samlade ihop gruppens 
boardingcards, var är ert frågade hon mig. Jag svarade att 
jag inget hade eftersom jag skulle checka in på nytt. Men 
ert gamla frågade hon. Motvilligt lämnade jag ifrån mig 
detta, eftersom det var försett med min bagagetag (väskan 
var polletterad direkt). 
Kvinnan tog mitt card och gick in i ett kontor, som jag 
kunde se genom en glasruta. Där skrev hon något på 
samtliga boardingcards, vilket tog avsevärd tid. Samtidigt 
kom ytterligare ett antal personer och slog sig ner bredvid 
mig. Även deras cards samlades in och införlivades med 
de andra, en hel kortlek däribland mitt card. 
Nytt antecknande. 
Slutligen kom kvinnan ut och uppmanade hopen med 
anhängare samt de övriga passagerarna att passera säker-
hetskontrollen, varvid de återfick sina cards kollektivt. 
Av en lycklig slump lyckades jag grabba åt mig mitt kort, 
annars hade det åkt vidare till Georgien. Nu var jag arg 
men damen sa: Ni får vänta!
Så kom då en annan handikappfunktionär - också en dam 
- och började rulla i väg mig. ”Vart skall vi”, frågade jag.
”till en elbil som tar Er till Aerogare 1”. ”Utmärkt, men 
det var på tiden” svarade jag. Hon - ganska sur - körde 
mig genom korridorer fram och tillbaka, hissar upp 
och ner, i vad jag tyckte all oändlighet. Jag blev alldeles 
vimmelkantig.
Till slut kom vi fram, inte till en elbil, utan till en infor-
mationsdisk - fortfarande i Aerogare 2, där det stod 
en färgad dam, som tydligen var vän till min rullstols-
körare. Det föreföll som om de två damerna inte setts på 
länge för de pussades och kramades och satte i gång en 
vad jag uppfattade privat konversation.
Så småningom utvidgades gruppen bakom disken 
med två andra funktionärer inom handikappservicen 
som också livligt deltog i det allmänna pratet. När jag 
visade mitt missnöje började alla samtidigt att ringa i 

sina mobiltelefoner men det föreföll inte som om någon 
svarade i andra änden för inget hände. 
Där satt jag nära en halvtimme men plötsligt utan 
förgående varning satte min rullstolsdam igång igen för att 
åka till elbilen. Återigen ett evigt upp och ner, fram och 
tillbaka men så kom vi fram till elbilen. 
I den satt en kvinna med fem väskor. Chauffören steg 
ut och en konversation eller snarare en dispyt uppstod 
mellan honom och min transportör. Jag förstod att de 
inte var överens, chauffören ville inte ta emot mig men 
rullstolsdamen vann och den stackars kvinnan med 
väskorna fick stiga av och jag klev in, vinkade adjö till 
den inte särskilt empatiska rullstolsdamen och bilen satte 
igång. I tio minuter cirklade vi runt på flygplatsen med 
alla dess byggnader och tarmacs. 
Så kom vi fram till UTGÅNGSPUNKTEN !
Va, sa jag. ”Jag är ledsen, sa chauffören, men jag var 
tvungen att återvända för att hämta upp en annan 
passagerare”. 
Denne tog mycket riktigt plats bredvid mig och en ny 
rundtur startade. Nu hade det gått 1 1/2 timme från det 
att mitt plan landade. Slutligen kom vi fram till Aero-
gare 1 och där till en ny informationsdisk. Här skulle man 
hjälpa mig med incheckningen men min medpassagerare 
i bussen trängde sig före och hans ärende var tydligen så 
komplicerat att alla fyra tjänstemännen bakom disken 
engagerades, det ringdes och mejlades medan jag vackert 
fick sitta och vänta. 
Jag behöver gå på toaletten ropade jag. Den är vid Sortie 
10 blev svaret, man hade tydligen glömt bort att jag var 
handikappad. 
Jag lämnade rullstolen och gick och gick för Sortie10 var 
riktigt långt bort. Efter uträttat ärende möttes jag av en 
ny person med min rullstol, han var missnöjd med att jag 
lämnat den. Vid det här laget var jag dödstrött - flygresan 
hade varat 12 timmar non stop - och dessutom dödstrött 
på den franska bristen på coordination och effektivitet.
Tack och lov hade den besvärlige medpassageraren för-
svunnit vid min återkomst till informationsdisken och 
äntligen fick jag mitt nya boardingcard och rullstolsresan 
startade på nytt. Jag kom fram till gaten i samma ögon-
blick påstigning ropades ut.
Det hela hade tagit mer än två timmar, något som borde 
ha kunnat klaras av på en halvtimme.
När jag kom fram till Arlanda var jag givetvis rädd att min 
väska försvunnit men det första jag såg på rullbandet var 
den. Slutet gott  allting gott. Men tänk Er för hur det kan 
gå med handikappservice.
Annars var resan till Sydamerika mycket lyckad.

En Svalnäsbo

Vill du skriva ett kåseri / en krönika i Alma?  Fatta pennan och skicka in ditt bidrag. Nästa nummer, som kommer ut 
i slutet av september, handlar om att ”Bo på äldre dar”. Kanske är du den som får din text publicerad i Alma. 
Vi behöver ditt bidrag senast den 15 augusti.

eller hur det kan gå när man beställer handikappservice på flygplatser


