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Så här berättar Birgitta Strand, seniorboende på 
Liseberg om ÄldrePower:
– Jag känner lycka över att träningen med 
ÄldrePower ger ny energi som får mig att göra 
sånt som jag inte orkade med innan.

Våra utvecklingskoncept får verksamhetens 
hjärta att slå lite snabbare

ÄldrePower-träningskoncept för 
äldre ger ett starkare, friskare, 
rikare och tryggare liv

Så här uttrycker sig Eva, 55 år om ÄldreSupport:
– Sirpa på hemtjänsten visste vem hon skulle 
skicka mig till för att jag skulle få få hjälp och hon 
visade mig till Blomsterfondens stöd- och råd-
service, ÄldreSupport.
Jag hade mycket stor behållning av att få prata om 
mammas demenssjukdom, vilket jag, konstigt 
nog, inte haft möjligheter till tidigare.
På ÄldreSupport hade man verkligen kunskaper 
att förstå mina upplevelser och de gav mig stöd 
och verktyg för att hantera situationen.
 

En viktig stödlinje för nära och kära 
som vill hitta rätt hjälp inom om-
sorgen till sina sjuka äldre

ÄldreSupport

Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet går som en röd tråd genom seniorboendet, hemtjänsten och 
äldreomsorgen. Därför utvecklar vi olika koncept för att förstärka vårt samspel med hyresgäster på våra 
senior- och äldreboenden, anhöriga, intresseföreningar och medlemmar.

Vår träningssatsning ÄldrePower är ett av dessa lyckade koncept. ÄldreSupport, ÄldreJour, ÄldreCafé och 
ÄldreKollo är andra som för vår verksamhet framåt i takt med tiden till nytta för våra boende, anhöriga, 
medlemmar och alla som arbetar i organisationen. 



– Många äldre lever ensamma och har inte fysisk 
eller ekonomisk möjlighet att komma bort från 
vardagens inrutade liv ett tag och träffa andra 
människor.
Därför väcktes tanken att starta ett sommarkollo 
för de som bor hos oss. Vår enkla önskan och 
förhoppning är att erbjuda en chans till möten 
med andra människor, gemenskap och skratt 
under några trevliga dagar i sommarsverige.

Ett sätt att hjälpa våra äldre att 
komma ut på ett spännande 
sommaräventyr

– Etik och bemötande är saker som aldrig 
någonstans är lika viktiga som just inom vård och 
omsorg.
Därför är det viktigt att det finns ett forum, en 
plattform för diskussioner om detta, på alla plan 
och där alla sidor är representerade.
Därför har vi inom Blomsterfonden utvecklat en 
mötesplats där vi under trevliga och kontinuerliga 
former kan mötas i dessa viktiga ärenden. 
 

En återkommande mötesplats 
för att diskussion om etik- och
bemötandefrågor

– Det blev tydligare för varje år. Vi såg att 
storhelgerna var en smärtsam påminnelse om 
avsaknaden av familj och vänner för så många 
att det inte gick att blunda längre. Vid jul, påsk 
och midsommar är nöden som störst och därför 
har vi upprättat en telefonjour dit våra ensamma 
äldre kan ringa och prata bort en stund. 
 

Telefonjour under storhelger gör 
ensamheten lite mer överkomlig

ÄldreCafé
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www.blomsterfonden.se

Vill du veta mer om våra utvecklingsprojekt för äldre, ta 
kontakt med Blomsterfonden.
Vill du veta mer om hur vi arbetar med våra utvecklingsprojekt går det bra att mejla till 
christel.haglund@blomsterfonden.se eller christel.jansson”blomsterfonden.se.

Stöd oss i vårt arbete genom att bli medlem i 
Blomsterfonden.
Att bli medlem hos Blomsterfonden innebär att du stödjer Blomsterfondens grundläggande idé och 
ändamål: ”Hem och vård åt äldre”. Du får också vår medlemstidning, Alma, fyra gånger per år med 
information om Blomsterfonden och vår verksamhet.
Det finns två sorters medlemskap: enskilt eller för familjen. 
Det enskilda medlemsskapet gäller för en person, 300 kronor per år, och familjemedlemskapet omfattar 
två personer, 450 kronor per år. Medlemsavgifterna bestäms varje år av föreningsstämman.

Hur gör jag för att bli medlem?

Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se och registrera dig.  
Som medlem i Blomsterfonden bidrar du till vårt arbete med att verka för hem och vård åt äldre. Du får 
också ta del av våra medlemsförmåner och har möjlighet att ställa dig i kö till våra olika seniorboenden.

Kötiden för våra seniorboenden varierar stort utifrån tillgång och efterfrågan samt omsättning och 
produktion av nya lägenheter.

Vem frågar jag?
Blomsterfondens medlemsservice svarar på frågor om medlemskap och medlemsförmåner. Som 
medlem kan du kontakta medlemsservice genom e-post: medlem@blomsterfonden.se och telefon: 
08-555 94 751. 
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