ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #3 • September 2015

H U R V I L L DU BO

PÅ GAM L A

DAR?

NÄR ÄR DET DAGS?
När ska man börja planera
för ålderdomen?
Läs mer på sid. 12–13

GERT WINGÅRDH:
Så tänker jag mig
mina äldreår
Läs mer på sid. 8–10

ELISABET WRAHME:
På Liseberg handlar allt
om människan

Hem
ljuva
hem

HEIDI OCH ALLAN
tog båten till paradiset
Läs mer på sid. 24–26

Läs mer på sid. 21
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Mobil tandvård
Vi finns alltid nära dig!
Riktigt nära, riktigt riktigt bra.
Hjärtligt välkommen!
Erbjudande!
Besök en av våra
16 kliniker i Stockholm
och få en värdecheck
på 150 kronor att använda
på valfribehandling.

08-767 08 00
www.distriktstandvarden.se

Specialisttandvård • Akuttandvård • Vuxentandvård • Barntandvård

• Mobil tandvård

R

NU

-25%

+10% för
ens
Blomsterfond *
medlemmar

Tills döden skiljer oss åt
KRYSSNING I KARIBIEN
Simma med rockor på Grand Cayman, utforska El Yunique
Rain Forest i Puerto Rico och mayaruinerna i Cozumel, eller
koppla bara av Bahamas kritvita stränder.
PUERTO RICO
San Juan

•

•St. Croix •

St. Maarten

7 NÄTTERS KRYSSNING
I SÖDRA KARIBIEN

•Antigua

St. Lucia

•

Barbados

•
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FRÅN
Avresa: 10 januari 2016

Hustru idag. Änka imorgon. Här i livet kan allting 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
BECKM A N

0200 88 01 55 | ROYALCARIBBEAN.SE | KONTAKTA DIN LOKALA RESEBYRÅ

Priset gäller per person när två personar delar en innsides hytt. Alla måltider, dricks, skatter och avgifter ingår
i dessa exempel. Rabatten er avdragen. Vi reserverar oss för ev. prisförändringar. Särskilda bokningsregler gäller.
*För mer info. om erbjudanden kontakta Blomsterfonden. 10 % på Cruise faire som medlemmar hos Blomsterfonden
kan endast bokas direkt hos Royal Caribbean.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

ULFS UNDRINGAR
Trygghet är för många att få ha någon nära
Vad är det viktigaste vi har i livet?
Mat för dagen, kläder på kroppen, god hälsa, familj och vänner är vad som först fyller mina tankar.
Men utan ett hem där du kan få värme och trygghet är mycket av det andra nära nog en omöjlighet.
Alla människor behöver en säker bas att stå på. Ett eget litet universum att utgå ifrån och ständigt återvända till.
För att samla krafter, att umgås, att älska, att mysa, att skratta, att gråta i.
Ett hem kan se ut nästan hur som helst; innehålla enbart det mest basala av livets nödtorft eller flöda över av
outsäglig lyx med badkar dekorerade med briljanter och golv av alabaster.
Kan man då slå fast att den som gör sina behov i en toastol av guld per automatik är en lyckligare människa än
den som sitter och trycker på ett utedass?
Nej, jag tror inte livet är så enkelt. När man väl har uppfyllt de grundläggande behoven som består av tak över
huvudet, väggar, värme, ljus och vatten är det de rent personliga känslorna och behoven som tar över. Och de är
så olika.
Som när Robinson Crusoe spolades upp på stranden på den där öde ön. Hans första tanke var att ordna skydd
mot väder, vind och eventuella vilda djur men efterhand gjorde han sig hemmastadd på ett annat sätt. Han
byggde sig ett hem att trivas i, där han även tog in de djur han fångat, bland annat lamor och papegojor. Djuren
blev hans bästa vänner i vardagen ända tills Fredag kom.
Det handlar alltså mer om att fylla livet inom hemmets väggar med värdefullt innehåll än att fylla rummen med
prylar.
Vi på Blomsterfonden, som arbetar med hem åt äldre, gör allt för att anpassa och skräddarsy funktionslösningar
för ett bra äldreliv när vi renoverar och bygger nya bostäder. Hårdvaran ska gå i takt med samtidens behov och
vara planerad för hållbarhet i ett långt tidsperspektiv.
Men vi kan bara bygga in trygghet och trivsel till en viss gräns, individens specifika behov är alltid personstyrda.
Är du ensam, är du ensam även i den finaste lägenheten.

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

– När jag slutar jobba
kommer jag att pendla
mycket mellan Stockholm,
Värmland och fjällen. Alla
viktiga platser för mig och
hela min familj.
– Går också som bäst och
funderar på att riva vårt
gamla sommarhus och
bygga ett nytt i vårt eget lilla
paradis vid sjön Värmeln i
barndomens djupa skogar i
Värmland.

Det är därför mjukvaran är oumbärlig. Vår sociala verksamhet är mycket viktig, den ger våra boende möjligheter
att träffas, att skapa kontakter och göra saker tillsammans och kanske fylla sitt eget hem med nya vänner och
bekanta.
Ibland får jag frågan: – Ulf, hur vill du bo när du blir äldre?
Jag brukar svara: – Jag vill och hoppas få ha min fru med mig när den tiden är här. Då kan jag nog trivas på de
allra flesta ställen. Att kunna känna trygghet i varandra är viktigt för oss.
Jag vill ju också ha nära till barn och barnbarn men det är inget jag kan påverka och styra över.

Ulf Thörnevik

ALMA
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.

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.

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi 37 068 medlemmar.
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomsterfondens medlemstidning. Alma ges
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men förbehåller 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
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CHRISTELSKRÖNIKA
Boende på äldre dar
Hur kan jag bo på äldre dar i Sverige idag? Det är en fråga som jag ofta får från medlemmar, anhöriga och
besökare jag träffar dagligen på Blomsterfondens olika boenden.
Många vet inte vad som erbjuds för äldre eller vad som är skillnaden på de olika boendeformerna,
exempelvis Seniorboende (eget boende utan biståndsbeslut) eller äldreboende (vård- och omsorgsboende
med biståndsbeslut). För att möta upp alla dessa frågor startade Blomsterfonden förra året stödlinjen
”ÄldreSupport” dit du kan vända dig med frågor runt ditt boende eller stöd för äldre i stort. ÄldreSupport når
du via aldresupport@blomsterfonden.se eller telefon 08-555 94 888.
Men hur vill jag själv ha det på äldre dar? En sak som är speciellt viktig för mig är att kunna styra över mitt liv
utan att vara beroende av någon annan så långt det är möjligt. Men för att möjliggöra det vill jag planera mitt
äldreliv i tid.
Jag ser dagligen äldre som flyttar in hos oss för sent men också de som inte ens hinner flytta till ett mer
äldreanpassat boende i tid, vilket resulterar i att de blir fångar i sina egna hem. Så planera ditt äldreliv i tid så
du både orkar och kan besluta själv hur du vill ha det!

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef på
Blomsterfonden likaväl
som chefredaktör för Alma.
Christel har påbörjat
sin planering för ett
kommande äldreliv.

Tipsa gärna Almaredaktionen om ”Mitt drömboende på äldre dar” genom att skriva till: Blomsterfonden, Att:
”Hälsotips”, Alma redaktionen, Box 114, 182 05 Djursholm.

-Jag vill inte hamna
i ett läge då jag inte
själv kan styra över min
boendesituation.

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om vad stjärnarkitekten Gert Wingårdh tror och tänker om
moderna äldreboenden, se sidan 8–10. På sidan15 kan du läsa vad ni medlemmar tycker till om ”Boende på
äldre dar”.

Därför är jag själv medlem
i Blomsterfonden sedan
tolv år tillbaka.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

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 Blomsterfonden, 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 !
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.

Om tryggheten i boendet
Ett litet antal medlemmar inom Blomsterfonden
driver en fråga om en stor förändring. Under parollen
”vi behöver inga förmyndare” gör man allt för att
påverka och förändra föreningens stadgar.
Man vill få bort de utanförstående organisationer,
som nu finns med i styrelsen: Stockholms stifts
domkapitel, Stockholms läkarförening och Sveriges
advokatsamfund samt SPF-seniorerna som på
årsmötet i maj 2015 röstades in som ersättare för
Unionen, som avgått.
Dessa organisationer är helt i enlighet med Alma
Hedins idé och vilja och har tjänat föreningen väl
under de drygt nio decennier som Blomsterfonden
funnits. De bidrar till stabiliteten i föreningen och
framför allt, de har inget egenintresse vare sig
ekonomiskt eller på annat sätt, vilket säkrar tryggheten både för oss nu boende medlemmar och för
framtida hyresgäster.
Det speciella med en ideell förening är att den inte
är reglerad i lag utan är helt beroende av stadgar
och sedvänja. Att ändra i stadgarna är alltså högst
riskabelt och följderna kan vara omöjliga att förutse.

Blomsterfonden har och har haft ett gott rykte.
Det talar de många köande för och det ska vi
inte äventyra genom att ändra i stadgarna och
rösta in människor vars idéer kanske kan låta
vettiga, men som vi egentligen inte vet något
om. Dessutom kan vi inte ha boende i Blomsterfondens styrelse då det skulle betyda att vi
genom 90-kontot samlar pengar till oss själva.
Låt oss därför fortsätta att stödja Alma Hedins
idé med att skapa stabilitet i föreningen och
ha kvar de utanförstående organisationerna i
Blomsterfondens styrelse.
2015-08-23
Margareta Daram
Medlem och boende
på Ringvägens Blomstergård
118 60 Stockholm
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Smått

Blomsterfonden aktiva i Almedalen

& Gott

Blomsterfonden: 90-konto i 50 år
I år har Blomsterfonden haft sitt 90-konto i 50 år
med plusgirokonto (PG) 90 25 30-5 och bankgirokonto (BG) 902-5305 som kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka
så att insamlingar från allmänhet sker under
betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas
med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder
för insamlingskontroll utvecklas.
Blomsterfonden har sedan ett par år tillbaka
deltagit i Almedalen med en mötesplats och
monter. Syftet för i år var att sprida budskapet
om föreningens verksamhet och arbete
för äldre i samhället, träffa beslutsfattare,
medlemmar och människor i största allmänhet
och sprida information om vår förening..
Nytt för i år var att lyfta fram våra olika
stödprojekt för äldre såsom: ÄldreSupport,
ÄldrePower, ÄldreCafé och ÄldreKollo. Under
de dagarna sju som Blomsterfonden var på
plats blev det många trevliga möten med så väl
politiker, medlemmar, unga och äldre.

Många känslor på vårt
senaste Alzheimer café
Den 3 september gästades vårt Alzheimercafe
av författaren Ulla Assarsson som berättade om
hur hennes bok kom till. Ett långsamt farväl –
om en relation i nöd och lust med Alzheimer.
Många besökare blev starkt berörda av Ulla
Assarssons gripande berättelse om vardagen
med sin Alzheimersjuka man Sven.
Sven fick sin diagnos när han var 62 år medan
Ulla själv var 58.
Några tröstande ord från Ulla under föredraget:
– Den som gråter, gråter inte för att den är
svag utan för att den varit för stark för länge.
Läs mer om Ulla Assarsson på hennes hemsida:
http://anhorig.nu/
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Besök från Taiwan
På försommaren fick Blomsterfonden långväga
gäster när Svalnäs besöktes av en grupp studerande
ledda av två professorer från fysioterapiutbildningen
i Taipei. Med på studieresan fanns även två verksamhetschefer för två rehabkliniker. Syftet var att bekanta
sig med Blomsterfondens satsning på träning för
äldre, ÄldrePower men väl på plats väcktes ett
stort intresse och beundran för Blomsterfondens
övergripande verksamhet.

Alzheimer café under hösten 2015
1 oktober • 5 november • 3 december
Våra Alzheimercaféer är kl. 18-20 i Blomsterfondens seniorboende Svalnäs i Djursholm med
adress: Svalnäs Allé 4 B i Djursholm
Anmälan sker till Blomsterfonden: info@blomsterfonden.se eller via telefon 08-555 94 512
Ta med en när och kär, patient eller närstående. Vi bjuder på kaffe med smörgås.

Varmt välkomna!

Kontakten
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” .
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.

Middagsambassador
Gillar att umgås och laga mat. Resor,
promenader och plocka svamp.
Jag kontakter dig! Skriv mejl och tel no.
”Trevlig dam”

Jag är änka och vill gärna utöka mitt
sällskap
Är intresserad av promenader, natur, resor,
god mat och goda viner samt går gärna på
bio. Vill gärna bli kontaktad på mail men
telefon går också bra.
”40-talist”

Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Ta barnbarnen med på Ronja!
I januari 2016 är det efterlängtad
nypremiär på Stockholms Stadsteaters
stora scen för Ronny Danielssons
publik- och kritikerhyllade uppsättning
av Ronja Rövardotter. En vacker och
ständigt aktuell Astrid Lindgrenklassiker i steampunk-kostym där
Rumpnissarna streetdansar, stenhårda
DJ-duon (HKOCHD) underhåller och
Ronja och Birk kämpar för sin vänskap
med näbbar och klor.

Foto:Petra Hellberg

En rövardotter! Mattis hjärta smälter när
han ser på Ronja, hans alldeles nyfödda
dotter. Nu är Mattisätten säkrad. Och Borka,
hans ärkefiende och rival, har till Mattis
stora skadeglädje inte lyckats få till någon
unge.

INFO: Spelas på Stadsteaterns stora scen med start den 23 januari 2016. Speltid:
2 timmar och 15 minuter inklusive en paus. Pris: Ordinarie–350 kr, Pensionär–305 kr,
Studerande från 26 år–240 kr, Ung t.o.m. 25 år–195 kr, Barn t.o.m. 12 år–195 kr.

Folkhemmets rum: Sovrummet

Foto: Royal foto, Nordiska Museet

Från och med 13 december visas fotoutställningen Folkhemmets rum:
Sovrummet på Nordiska museet, med ett 30-tal fotografier av bland
andra Karl Heinz Hernried och Gösta Glase. Utställningen är den fjärde
och sista delen i serien Folkhemmets rum, där vardagsrummet, köket, badrummet och sovrummet presenteras i fotoutställningar med bilder hämtade ur Nordiska museets rika bildsamling.

Men Mattis har fel. En vårdag elva år senare
följer en rödhårig figur efter Ronja i skogen
utan att hon märker det. Birk Borkason.
När Ronja räddar Birk från en säker död i
Helvetesgapet och Birk Ronja från att frysa
ihjäl i skogen är saken klar. Nu är Ronja och
Birk vänner för alltid. Oavsett vad Mattis och
Borka tycker.

Kristina från Duvemåla
är tillbaka på Cirkus
Den 12 september är det premiär för ”Kristina från Duvemåla”
av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson på
Cirkus i Stockholm. Då har det gått nästan exakt 20 år sedan ridån
gick upp för första gången. Musikalens berättelse om utvandrarna
som lämnade Sverige i mitten av 1800-talet är ständigt aktuell och
berör starkt i vår samtid då många människor är på flykt eller bryter
upp från sina hemländer av andra orsaker.
Uppsättningen kommer närmast från GöteborgsOperan, där den
har spelats 100 föreställningar för utsålda hus mellan oktober 2014
och maj 2015. Innan dess spelades musikalen på Svenska teatern
i Helsingfors från 2012 till 2013. Huvudrollerna på Cirkus görs av
samma kvartett som i Helsingfors och Göteborg som efter drygt tre
år känner sina rollfigurer väl.
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GERT
TEXT: Maja Aase
FOTO: Jacob Carström

WING

Gert Wingårdh, 64, är en av Sveriges mest kända
och prisbelönta arkitekter. Han har jobbat i över
30 år och kallats för våghalsig och kontroversiell,
och det han bygger blir ofta omtalat och omtyckt.
I våras utsågs hans blanksvarta höghus på 22
våningar vid Liljeholmen, strax utanför tullarna,
till Årets Stockholmsbyggnad 2015.
Andra kända Wingårdh-byggen är flygledartornet
på Arlanda, de svenska ambassaderna i Berlin och
Washington D.C., och Universeum i Göteborg,
Nordens största science centrum.
Själv bor Gert Wingårdh på vardagarna i en
lägenhet i Göteborg och på helgerna i ett ombyggt, falurött soldattorp från 1658, som ligger
på västkusten i närheten av Marstrand.
Hans stil som arkitekt utmärks enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin av ”både
lekfullhet och behärskning, oväntade lösningar
med tydlig miljöprofil och tekniskt kunnande i
ett brett spektrum av uttryck.”
Trots sin långa karriär har Gert Wingårdh ännu
inte byggt något senior- och äldreboende. Men
tanken lockar.
– Om vi skulle få en förfrågan om ett projekt
skulle vi självklart tacka ja, allt annat vore
kriminellt, säger Gert Wingårdh och börjar
fundera högt över inredningsarkitekturen i
60+-lägenheter:

INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Min vision
av mig själv
som äldre är
att jag bara
har några få,
utvalda ting
omkring mig

GÅRDH
Gert Wingårdh
Ålder: 64 år

Yrke: Arkitekt, med bred inriktning. Den mest
prisbelönte i Sverige med fem Kasper Salin-pris.

Tankar om ålderdomen: – Jag tycker att det är kul
att bli gammal. Allt blir bara bättre.

Stjärnarkitekten Gert Wingårdh älskar livet efter 60
– Allt blir bara bättre. Jag känner mig klokare, vitalare
och piggare. Jag tycker att det är kul att bli gammal.
Han har också klart för sig vad som utmärker riktigt bra
senior- och äldreboenden: – Att spara och bygga billigt är
väldigt dumt. Då biter man sig själv i svansen.
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GERT
WINGÅRDH

del. Och det skulle åtminstone inte bli en
flytt till en takvåning utan hiss.
Den eventuella, nya lägenhetens struktur
måste också fungera med ett ökat behov
av vård och omsorg: inga trösklar och
stora bad- och toalettutrymmen
– Jag tänker att jag vill bo någonstans där
jag kan ta hand om mig själv eller där
min fru klarar att bo kvar, om hon blir
ensam.
I Gert Wingårdhs fall har hans äldre, nära
släktingar kunnat bo kvar hemma, med
sina vänner omkring sig och utan alltför
drabbande sjukdomar.
– De 85- och 90-åringar jag känner har
inte efterfrågat äldreboenden utan har alla
velat och kunnat bo kvar i sina hem.

– Till exempel är det viktigt med
mycket ljus, eftersom vi ser sämre
med åren, säger Gert Wingårdh och
fortsätter:
– En annan sak är hörseln. Min vision
av mig själv som äldre är att jag bara
har några få, utvalda ting omkring mig.
Eftersom väggar, tak och golv dessutom
nästan alltid är hårda får man tänka
på att dämpa mycket, för att skapa en
bättre ”höruppfattning” i rummet.
Att använda smarta tekniklösningar för
att minska risken för olyckor, det är ett
annat spår Gert Wingårdh är inne på.
– Jag tänker att det vore intressant med
till exempel en toalett utrustad med
larm eller någon typ av sensor, som kan
varna om man stupar omkull. Eluttagen
kanske inte heller ska sitta nere vid
golvet utan mer lättillgängligt.
Självklart är det också enligt Gert
Wingårdh angeläget att se till att det
är lätt att arbeta i köket för dem i
rullstol. Spisar, hyllor, bänkar och alla
arbetsutrymmen måste anpassas.
Om Gert Wingårdh lämnar sin nuvarande lägenhet och flyttar ytterligare
en gång, då skulle insikten om den
kommande ålderdomen styra en hel
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Förutom tänkbara, tekniska finesser
anser inte Gert Wingårdh att framtida
senior- eller äldreboenden måste formges
på något speciellt sätt. I stort skiljer sig
nämligen inte unga människor behov från
äldres, och rummen i våra moderna hem
ser i princip ut som rummen gjorde för
flera tusen år sedan.
Som exempel nämner Gert Wingårdh
staden Ur i södra Mesopotamien, vid
floderna Eufrat och Tigris, som anses vara
en av världens äldsta städer.
Under de brittiska utgrävningarna av
Ur på 1920- och 30-talen upptäcktes
atriumhus i två våningar med rum
som enligt Gert Wingårdh skulle gå att
”möblera med Ikea-möbler”.
– Ja, de skulle mycket väl kunna fungera
som bostäder i dag. Från den tiden
har människans behov egentligen inte
förändrats så mycket.
Vid byggandet av hus, inklusive hem
för äldre, är det viktigaste att tänka på
kvaliteten och på att resultatet ska kunna
stå en väldigt lång tid. Att tänka billigt får
konsekvenser, ”det leder till väldigt höga
kostnader i efterhand.”
– De dyraste husen är de som i
förlängningen har den absolut bästa
totalekonomin. Därför är det rimligt
att lägga väldigt stor omsorg och bygga
genomtänkt för de äldre, och att tänka
på att skapa boende som präglas av
värdighet, säger Gert Wingårdh.

– I STORT
SKILJER SIG
INTE UNGA
MÄNNISKORS
BEHOV FRÅN
ÄLDRES OCH
RUMMEN I
VÅRA HEM
HAR SETT LIKA
UT I TUSEN ÅR

ÄLDREKOLLO på Gålö Havsbad
Tack vare alla givmilda människor som omfamnade vår kampanj och skänkte pengar kan vi
nu anordna ett kollo för äldre som behöver komma ifrån och få lite miljöombyte ett tag. Vi
siktade på ett sommarkollo men nu blir det höstkollo i stället.
I början av oktober åker vi tillsammans med våra boende till Gålö Havsbad för några
spännande och uppfriskande dagar tillsammans.
Gålö ligger i ett vackert naturreservat nära till både skog och hav. Här finns bland annat
en av skärgårdens längsta och vackraste sandstränder liksom sköna vandringsleder mitt i
naturområdet. Tack, ännu en gång, alla givare som har gjort detta möjligt.
Har du frågor om Äldrekollot, kontakta christel.haglund@blomsterfonden.se

Hej alla blomsterfondare som är trädgårdsfantaster. Nu kan ni vinna en härlig bok
om hur man sköter sina äppelträd på bästa sätt
Varför ska du ha äppelträd i trädgården när det finns äpplen att köpa i varje butik. Jo, därför att
hemodlade äpplen skänker dig en så stor njutning. Och tala om ekoäpplen! De har inte rest en endaste
mil. De finns där intill dig, bara att plocka från trädet.
Ett äppelträd ger mycket mer än vackra och goda frukter. På våren blommar trädet överdådigt och
sommartid gör det tjänst som klätterträd, samtidigt som det bjuder en svalkande skugga.
Görel Kristina Näslund är en av landets kunnigaste pomologer. Hon ger dig alla råd du behöver; om hur
träden ska stöttas, beskäras och gallras och om hur de ska skyddas mot skadedjur och sjukdomar. Ju
mer du vet om de svårigheter som kan uppstå, desto bättre kan du mota dem.
Görel Kristina Näslund är psykolog och medicine doktor. Hon är också en av landets kunnigaste
pomologer. Sedan 30 år har äpplen varit författarens största fritidsintresse och trädgården i Sigtuna
rymmer 12 äppelträd med tillsammans 40 äppelsorter. Görel Kristina Näslund har tidigare gett ut flera
äppelböcker.

Enbart för Blomsterfondens
medlemmar och Almas läsare:
Du kan köpa boken direkt
hos förlaget till rabatterat
Blomsterfondenpris.
Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden

Här är ni som vann en bok i senaste Alma

Grattis!
Irma Walles, TäbyTuula Nässert, Hägersten
Siri Kuylenstierna Wrede, Älta
Barbro Flodström, Stockholm
Isobel Josefsson, Stockholm
Lillian jacobsson, Stockholm

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 ”Äppelträd”.

Om du inte hade turen att vinna en god-gärning-bok ...

... så kan du gå direkt in på förlagets hemsida och köpa den till rabatterat pris: www.pagina.se/blomsterfonden
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När ska du börja fundera på hur du vill bo och
ha det på äldre dar?

När bör man börja fundera på hur man vill bo på äldre dar?
Det är en av de vanligaste frågorna vi får från medlemmar,
anhöriga och besökare på våra boende? Det är också en
fråga som berör många, förr eller senare på något sätt. För
att få mer information i frågan kommer Almaredaktionen till
nästa nummer att intervjua Ewa Samuelsson, regeringens
särskilda utredare i ”Utredningen om bostäder för äldre”.
Utredningen är nu i sitt slutskede och beräknas vara klar i
mitten av oktober 2015.
Är du intresserad att redan nu följa utredningen om bostäder
för äldre kan du enkelt gå in på länken till utredningen
nedan:
http://www.sou.gov.se/bostader-for-aldre/rapporter/
Har du funderingar och tips rörande Boende på äldre dar
skriv gärna till Almaredaktionen och dela med dig:
alma@blomsterfonden.se.
Stort tack på förhand för ditt bidrag!
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Tips från Almaredaktionen
Ta kontakt med ÄldreSupport
För allmänheten erbjuder Blomsterfonden stöd och råd
för äldrelivet via ”ÄldreSupport”. Om du exempelvis är
i behov av mer vård och omsorg, men inte vet vart du
ska vända dig. Då kan ÄldreSupport hjälpa dig att hitta
rätt. Ring eller mejla ÄlreSupport på telefonnummer:
08-555 94 888 och aldresupport@blomsterfonden.se.

Artikel i DN 2015-08-11
”Gemenskap gör Japanerna äldst”, se länk:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/gemenskap-gorjapanerna-aldst/

Tankarna är många och förutsättningarna individuella när det kommer till planeringen för äldrelivet. En del har stora
familjer att ta hänsyn till, andra behöver enbart tänka på sig själv och sina egna behov. En del är sjuka medan andra är
friska och alerta. En del är rika och andra har mindre kassa att röra sig med. Men tankarna och drömmarna finns hos alla.
Nedan kan du läsa vad Thobbe Rexréuz, medlem i Blomsterfonden, tänker om sitt stundande äldreliv:

Visioner och tankar kring mitt boende efter pensionen
I många år har jag fantiserat/haft visionen att när jag går i
pension, om inte tidigare, kommer jag bosätta mig i värmen
för gott. Hade dock inte bestämt var. Grekland var mitt
favoritresmål under många år, men även Italien och England.
Eftersom inget av dessa länder är speciellt varma på vintern, har
tanken på att bosätta mig just där inte lockat fullt ut. Det är ju
liksom värmen jag vill åt.
För något år sedan, åkte jag med en god vän till Playa del Ingles
på Gran Canaria för första gången i mitt liv. Det var ingen större
upplevelse tyckte jag då, det var som vilket medelhavsland som
helst, fast det inte ligger vid Medelhavet. Av någon anledning
hamnade jag där igen efter två år, på en egen resa. Jag valde
hotellet, där utomhusscenerna till Sällskapsresan är inspelade.
Det blev en upplevelse som väckte min längtan fullt ut. Nu
visste jag var jag ville bo om än inte på just det lägenhetshotellet.
Det var ett perfekt klimat, ingen tryckande fuktig värme utan
behaglig sval även om det var uppåt 30 grader vissa dagar. Det
var sköna fläktande vindar som smekte min kropp, vilket passade
mig perfekt.
Året efter var jag där fyra veckor över jul och nyår och jag
kunde stannat längre utan problem. Det var också en upplevelse
i sig, då jag oftast blir rastlös efter 7-10 dagar i värmen. Här var
det perfekt och hit ska jag flytta förr eller senare, bestämde jag
mig för. Det har blivit fler resor med eller utan ressällskap och
jag har njutit fullt ut av att bara få vara, utan en massa måsten.
Firade min 60 års-dag där bland annat. Helt underbart.
I år när sommaren varit både kall och regnig har längtan varit
stor att flytta igen. Men en av de soliga dagarna nu i augusti,
slogs jag av hur vacker den nordiska naturen och klimatet ändå
är. Det finns så mycket att njuta av, alla växter och träd, alla
oändliga varianter av den gröna nyansen som finns omkring oss
och som vi kanske tar för givet.
Det är inte ofta som jag själv stannar upp och njuter av detta.
Det har ju alltid funnits där och är något självklart. Intressant att
få insikten att bara för att det är självklart, njuter jag inte. Varför
fungerar jag på det sättet? Det går att njuta fast det är självklart
att det finns runt omkring oss.
I och med den insikten började andra tankar ta plats i mitt
huvud. Tänk om jag skulle göra som så många andra gör, bo
utomlands under vintern och här hemma under sena våren och
sommaren fram till den tidiga hösten. Säg mitten/slutet av april
till och med sept kanske mitten av okt. Därefter kan jag göra

som flyttfåglarna och dra ner till värmen. Hmm, det var en
intressant tanke ändå. Vilken lyx det skulle vara om det var
praktiskt genomförbart.
Sen kommer alla motargument, har jag ekonomi att ha
dubbelt boende, kommer jag trivas så långt bort från mina
vänner osv osv. Nu kommer nästa insikt, detta är bara
tankar för att jag ska slippa ta tag i mig själv, att se till att
jag mår bra även vad gäller boendet.
Vännerna kan faktiskt komma och hälsa på under
vintern, sen ses vi här hemma under sommaren. Visst kan
det bli dyrt med dubbelt boende, men det går också att
lösa om viljan verkligen finns förankrat hos mig själv. Å
andra sidan kan jag, om jag bosätter mig där för gott, åka
hem till Sverige och njuta under någon vecka då och då
som turist. Det är inte helt förkastligt det heller.
Min hjärna är nu fullt upptagen med att visualisera mig
själv på Gran Canaria, där jag har en liten men trevlig
bostad, där jag kan vara mig själv och göra det som är bra
för mig på alla plan. Jag kan ge mina healingbehandlingar
till de som vill ha dem, jag kan sitta och författa, jag
kan skriva mina inspirationsmail, jag kan hålla kurser i
dessa ämnen och andra områden. Att hjälpa andra att
få möjlighet till en kurs i värmen under vintern, är jag
övertygad om att det skulle vara av stor betydelse för
vem som helst som behöver komma ner i varv och hämta
kraften.
Allt är möjligt, säger många som håller på med självutveckling och självförtroendeträning. Låter som en klyscha,
men känn efter en stund, smaka på orden. Tänk så skönt
det vore om vi kunde ta till oss denna devis och se till att
förverkliga våra visioner och drömmar. Det är ju bara jag
själv som stoppar mig egentligen, genom de val jag gör
hela tiden. Finns viljan, finns lösningen.
Kan även se mig själv ta morgondopp varje dag i
poolen, dagliga promenader, äta massor av nyttig och god
mat men framför allt känna en enorm livskvalitet och lyx
genom denna möjlighet. Efter ett långt arbetsliv är det väl
OK att unna sig detta på ålderns höst. Förresten, vem ska
avgöra detta om det är OK för mig eller ej? Det ligger väl
hos mig och ingen annan, det är ju mitt liv det handlar
om.
Unna dig att må bra, är min ledstjärna nu för tiden. Det
hoppas jag fler lever efter, det är vi värda.
Blomsterfonden
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Medlemsinformation
Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell
värdegrund och föreningens sociala verksamhet
finansieras genom insamlade gåvor och
medlemsavgifter

Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden,
ditt medlemskap och förmåner:

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och
vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 37 068 medlemmar
runt om i Sverige och ett par hundra utomlands.

08-555 947 51
Måndag–Fredag: 09.00–16.00.

medlem@blomsterfonden.se
Vad är Blomsterfonden?

Hem och vård åt äldre sedan 1921
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).
Medlemstidningen Alma samt vårt nyhetsbrev förmedlar
nyheter och information om föreningens verksamhet

Hit ringer eller mejlar du
angående frågor
som rör våra olika seniorboenden
och uthyrning av lägenheter:

08-555 945 27

Medlemstidningen Alma kommer
i din brevlåda fyra gånger om året.
Som medlem får du ta del av de
medlemserbjudanden som föreningen
erbjuder. Nyhetsbrev skickas ut med
regelbundna mellanrum.
Som betalande medlem är du med och
stödjer en verksamhet som gör stor
nytta i det samhälle du lever i.

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Hit ringer eller mejlar du
när du vill stödja Blomsterfonden
med en gåva eller bidra på något
annat sätt till vår verksamhet

Vill du beställa en minnes-eller grattishyllning,
gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
Där kan du se vilka varianter som finns, vilka
motiv som pryder korten och vad det kostar.
VÄLKOMMEN!
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08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–16.00.

medlem@blomsterfonden.se

Rapport medlemsenkät - Bo på äldre dar
Blomsterfonden genomförde under sommaren
en webbenkät via vårt nyhetsbrev med frågor
kring boende på äldre dar. Allt för att ringa in
våra medlemmars behov och önskemål för oss
att använda när vi planerar nya bostäder och
vår verksamhet för framtiden.
Här nedan en kort resumé och medlemscitat.
Varsågod!
Av sju alternativ som deltagarna fick välja på
tyckte en stor majoritet att tillgång till trygghet,
hjälp och omsorg var det viktigaste kriteriet för
ett bra boende på äldre dar.
Som extra funktioner/tjänster för seniorboende
ser man gärna att det finns bredband och
möjlighet att köpa till tilläggstjänster såsom
fönsterputsning och städning.
Parkeringsmöjligheter eller närhet till
grönområden låg inte särskilt högt på
önskelistan men däremot svarade många i de
egna skrivna svaren att balkong eller möjlighet
att ha en egen odlingslåda på gården var något
man gärna vill ha tillgång till.
Nästan en tredjedel stod i kö till flera
seniorboenden och lika många angav att man
trodde att man (om möjlighet fanns) skulle flytta
till seniorboende den dag kroppen sa ifrån och
man kände mer behov av hjälp och trygghet.

”Har sett på nära håll hur ENSAMHETEN tagit livet
av all livsglädje, fruktansvärt! Kommunen har
inte haft något alternativ till att bo kvar ensam
hemma och få ”snabbhjälp” morgon och kväll
i hemmet. Även gamla människor behöver ett
socialt umgänge!”
”Eftersom mitt eget och min hustrus vårdbehov
skiljer sig mycket åt (min hustru drabbades av
stroke för 5,5 år sedan) har vi haft svårt att finna
ett adekvat boende som ger oss möjlighet att ändå
bo tillsammans.”
Ett rum och pentry/kokvrå samt egen dusch/
toalett med varmvatten och dessutom tillgång
till tvättstuga i samma hus. Helst vill jag bo
kvar i den stadsdel där jag bott sedan början
av 1970-talet.och där jag hittar trots att synen
sviktar.Internetuppkoppling år viktigare än TV.
Att ha tillgång till hjälp vid behov med städning
etc. Än så länge klarar jag mig utan hemtjänst
men anlitar Veterankraft för tillfälliga insatser.
Står i kö hos blomsterfonden.

Slutligen visade enkäten att det för många
är svårt att få tillgång till passande boende
utifrån vad samhället kan erbjuda idag. Vad som
efterfrågas är:
- Ett boende när man behöver mer hjälp men
inte anses tillräckligt dålig för att få tillgång till
äldreboende
- Ett boende där man i ett förhållande har en
person med stora behov medan den andra inte
har det.
- Ett boende där man inte har något direkt
vårdbehov men vill slippa vara ensam, få en
social tillvaro och känna sig mer trygg .
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Vi finns alltid nära dig!
Det är riktigt, riktigt bra.
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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.
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Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och information.

Specialisttandvård • Akuttandvård • Vuxentandvård • Barntandvård
• Mobil tandvård
Gå också in på www.distriktstandvarden.se

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, information 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!

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.

BECKM A N
Är du [ditt företag | organisation) intresserad av att bli samarbetspartner med Blomsterfonden för att ge våra medlemmar
mervärden och synlighet för din verksamhet?
Tag kontakt med vår kommunikationschef Christel Jansson per
mejl christel.jansson@blomsterfonden.se

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Planera för ett gott seniorliv hos Blomsterfonden.
Besök oss under Seniormässan, 20–22 oktober!
Besök vår monter, C08:49
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 under en förhoppningsvis
välbesökt seniormässa. Välkommen!
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Venedig

Kotor,
Montenegro

Res innehållsrikt
och Argostoli
tryggt! Venedig

Korfu

Aten

Chania,
Kreta

Kryssa i Medelhavet
eller
Pris inkl. flyg
och Karibien
8 950:transfer 31 okt.:

Royal Caribbean International har världens största och mest
Vi är resespecialister framförallt med de forna öststaterna som
innovativa kryssningsfartyg. I över 40 år har rederiet förvånat
arbetsfält men arrangerar gruppresor även till andra delar av
Priset
gäller
för
avresa
31
oktober
2015
per
person
Splendour
of themed
Seas
när två nyheter,
personarutmärkt
delar
ochmed
imponerat
sina gäster
spännande
världen. Följ med oss till Ungern, Polen, Tjeckien och Baltikum.
en
balkonghytt.
Alla
måltider,
dricks,
skatter
och
avgifter
ingår
i
dessa
exempel.
Vi
reserverar
oss
för
service, otaliga aktiviteter och underhållning i bästa klassev.
Ring oss om vilka resmål som är aktuella för Blomsterfondens
prisförändringar.
Särskilda
medlemmar och vilka andra
rabatter du kan
få del av.bokningsregler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se

royalcaribbean.se.

royalcaribbean.se
Ring oss för bokning och information.

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

Gå också in på www.royalcaribbean.se.se

Brett utbud resor
för seniorer

Den som har en oläst bok
är aldrig ensam

Reseskaparna specialiserar 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.

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.

Ring o8-94 40 40 för bokning och information.

Gå in på www.pagina.se/blomsterfonden

Gå också in på www.reseskaparna.se

för att se aktuella medlemserbjudanden

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 på Seniormässan 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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Kallelse till extra föreningsstämma
Alla medlemmar hälsas varmt
välkomna till Blomsterfondens
extra föreningsstämma 2015.

DATUM:
Den 8 oktober kl. 17.00

LOKAL:

Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Närmaste T-station är
Östermalmstorg, uppgång mot Östermalmstorg/Sibyllegatan.

UNDERHÅLLNING:
Vi bjuder på inspirationsföreläsningar, se text nedan från
Blomsterfondens styrelseordförande.

ANMÄLAN:
Anmäl dig gärna direkt via e-post: info@blomsterfonden.se eller
till Måniqua Lövegard på telefonnummer 08-555 94 512. Vänligen
uppge ditt namn och personnummer när du anmäler dig.

Bra boende i Blomsterfonden
Styrelsen i Blomsterfonden har beslutat kalla till extra föreningsstämma den 8 oktober. På
föredragningslistan finns endast en beslutspunkt, nämligen att med kvalificerad majoritet
(minst två tredjedelar av närvarande medlemmar) bekräfta det beslut som fattades redan
vid den ordinarie föreningsstämman den 25 maj 2015 om ändring av stadgarnas sjunde
och åttonde paragrafer. Styrelsen har efter att ha konsulterat advokat kommit till slutsatsen
att årets ordinarie föreningsstämma antog styrelsens förslag med erforderlig majoritet,
vilket också framgår av stämmoprotokollet. Beslut om stadgeändring måste dock enligt
stadgarna ske vid två på varandra följande stämmor. Den extra stämman avses alltså vara
den andra av dessa.
Vid den extra föreningsstämman kommer också vår styrelseledamot Ewa Samuelsson,
tidigare äldreborgarråd i Stockholms stad, att informera om den utredning om bostäder för
äldre som hon har genomfört på uppdrag av regeringen. Hennes presentation har rubriken
”Bättre bostäder för äldre”. Dessutom kommer arkitekten Jacob Haas från ÅWL Arkitekter
att presentera nya trender vad gäller inredning av seniorbostäder och visa bilder av hur
lägenheterna i Blomsterfondens nya seniorboende i Liseberg, Älvsjö, kan komma att vara
inredda.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till den extra stämman och den intressanta
informationen om seniorboende. Vi hoppas på god uppslutning för att stadgebeslutet, som
säkerställer att Blomsterfonden kan arbeta vidare i väl fungerande former, ska bli tydligt
bekräftat.

Lennart Francke
Styrelsens ordförande

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i stämman!
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Det var livat i holken när RHI fyllde trettiofem
Den 3 juni firade RHI (Ringvägen Hyresgästers Intresseförening) 35 årsjubileum och det bjöds på god mat och trevlig underhållning både ute i trädgården mellan husen, samt i samlingslokalen på Ringvägen 107.
Många hyresgäster och personal var på plats och firade tillsammans. Blomsterfondens ledning delade ut en present till
intresseföreningen i form av ett partytält att använda för framtida firande bland hyresgästerna på Ringvägen.

Tolv fina förkläden syddes av Anna-Lisa Danvall, Monika Hellman,
Ruth Isaksson, Inger Klingenstierna och Astrid Stenport

Intresseföreningens ordförande Anders Runelund

Mingel på gång i partytältet

Schkålll gott folk!

Terminsavslutning för första volontärkullen
Det blev en på alla sätt solig
tillställning när Blomsterfondens
vård- och omsorgschef, Christel
Haglund, avtackade den första
kullen volontärer för deras värdefulla
insatser under vinterhalvåret.
Volontärverksamheten har fungerat
mycket bra och kommer att
vidareutvecklas och byggas ut på
bästa tänkbara sätt.

Smakar gott men luktar illa är betydligt
bättre än luktar gott men smakar illa
På Ringvägen händer
det mycket.
Den årligen
återkommande
surströmmingsskivan
är en uppskattad
begivenhet som
många av de boende
ser fram emot med
stor glädje.

Handledaren Liselott Berg omgiven av
glada och nöjda volontärer. Med på bild
är Birgitta Diddi, Monika Eklund, Olle
Vinelund och Eva Malmström.
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Vilken lyx att få gå ner när man vill och
droppa in utan att boka tid

Nu kan jag säga upp mitt dyra gymkort och
göra något annat för pengarna i stället

KickOff för körsbären
Jag har en rygg som krånglar men nu
ska det bli ordning på den

Helt fantastisk med ett eget
inprogrammerat träningsprogram

SÅ KOM DÅ TUREN TILL KÖRSBÄRSVÄGEN ATT FÅ SITT EFTERLÄNGTADE ÄLDREPOWER-GYM MED DATORSTYRDA HUR-MASKINER
Det var fullsatt i samlingslokalen när chefen för vård och social omsorg, Christel Haglund, hälsade välkommen, höll föredrag, klippte band
och sparkade igång seniorträningen på Körsbärsvägen. Det skålades i bubbel och maskinerna förevisades av Blomsterfondens sjukgymnast
och värdinnor. Det var fritt fram för alla att testa och ställa frågor. I ett senare skede får alla som vill träna en personlig genomgång och ett
individuellt utformat träningsprogram som styrs och regleras av en dator kopplad till maskinerna.

Hans Larsson bygger skepp och mår bra av det

Hans Larsson, snart 90 år, änkeman och boende på Ringvägen sedan 16 år,
bygger skepp för att motverka ledan som kommit på äldre dar.
– Det gäller att fylla livet med innehåll, säger Hans, som tidigare var aktiv både
i snickarboan och med arbetet runt basarerna på Ringvägen. Jag är gammal
konstruktör som ritat broar och annat så jag bestämde mig för att bygga
miniatyrskepp, fortsätter Hans och förevisar en skapelse i skala 1:200 med
regalskeppet Wasa som förebild.
Alla måttangivelser har Hans läst sig till i en bok om Wasaskeppet och allt
byggmaterial är återvunnet. Endast några tuber Karlssons klister har inhandlats
i butik.
– Själva skrovet är byggt av papp från kartonger som jag får från sjukvården,
utsmyckningen runt aktern är uttjänta batterier från min hörapparat och
kanonrören är tillklippta kateter berättar Hans och skrattar.
Det här skeppet har jag lovat skänka till Blomsterfonden att pryda sällskapsrummet med. Man kan ju inte bygga båtar bara för att fylla lägenheten, det
måste finnas en avsättning för dem också.
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– På Liseberg handlar allt
om människan.
Om våra boende och om
oss själva.
Svårare än så får det
aldrig vara.
Elisabet Wrahme, verksamhetschef
på Lisebergs äldreboende

Alma besökte Blomsterfondens äldreboende i Liseberg i Älvsjö
för att få sig en pratstund med verksamhetschefen Elisabet
Wrahme om boendecentrerad vård, inställning till sitt jobb och
hur det enkla tenderar att bli svårt när man arbetar med äldre.
– Tempot är högt och arbetsdagen består av ett otal hinder som
måste elimineras om och om igen för att de så ofta tar sig nya och
annorlunda uttryck och former, förklarar Elisabet där vi sitter i
hennes tjänsterum med en ständigt ringande telefon på bordet.
Liseberg är den första enheten inom Blomsterfonden som är en
god bit på väg i övergången från en tidigare traditionell uppgiftscentrerad vård till en mer människoanpassad dito där allt som sker,
alla insatser som sätts in utgår från individens egna önskningar och
behov. Det kan till exempel handla om hur man vill duscha; en
gång i veckan eller varje dag, före eller efter frukost, svalt eller rejält
varmt? Det är den boende som bestämmer, precis som hen gjort
under hela sitt tidigare vuxna liv. Enkelt och logiskt i grunden.
– Det handlar mycket om attityder, om att gilla det man jobbar
med, vi behöver helt enkelt tycka om att göra livet bra, innehållsrikt
och så roligt som möjligt för de människor vi arbetar för. Men vi ska
också hitta egen tillfredsställelse i den arbetsinsats vi gör. Känna att
vi bidrar med något viktigt som dessutom ger god nattsömn efter
en hård arbetsdag. Att uppnå positiv samklang och en skapande
gemenskap med de boende är själva kärnan, essensen, i det vi strävar
efter, berättar Elisabet.
För ett drygt år sedan fick all personal, inklusive gruppchefer, på
den somatiska avdelningen Ekbacken möjligheten att delta i ett
utvecklingsprojekt i FAMNA:s regi som gick ut på att förbättra den
boendes egentid.
– Projektet initierades av vår vård- och omsorgschef, Christel
Haglund, förklarar Elisabet. Den halvårslånga processen gjorde
verkligen mycket gott för oss alla, både boende och personal. Allt
avslutades med en omfattande analys och ingående, belysande
presentation av resultatet.
Arbetet gick ut på att upptäcka och lista onödiga hinder under
arbetsdagen, eliminera dem och ersätta den vunna tiden med
kvalitetstid för de boende. Det är sedan den boendes eget val vad
hen vill fylla de här timmarna och minuterna med. En kanske
vill gå och träna i vårt ÄldrePower-gym med sin kontaktman, en
annan kanske vill åka iväg till något shoppingcenter och handla,
en tredje kanske föredrar ett stilla samtal om livet i fred och ro på
tumanhand.

– Resultatet är väldigt påtagligt, säger Elisabet, vi känner att vi
uppnått något nytt och bra. Stämningen på avdelningen har
förändrats stort i positiv riktning sedan det nya arbetssättet införts.
Ekbackens gruppchef, Tarja Pulkki, har dessutom infört ett
boenderåd en gång i månaden där alla i rent demokratisk
ordning får komma till tals och med förslag om förbättringar
och nya aktiviteter. Alla har blivit delaktiga i sin vardag vilket lyft
verksamheten på alla sätt och vis.
– Vi har väldigt bra personal och Tarja är en mycket kompetent
gruppchef som bygger vidare på den värdegrund som finns inom
hela Blomsterfonden. ”Delaktighet” är ett mycket viktigt ord i den.
Vi ska inte göra skillnad på någon, autonomin är viktig, alla ska ha
rätten till sin egen värdighet. Spelar ingen roll vad det gäller.
Allt är på god väg på Liseberg, arbetssättet som inletts på Ekbacken
ska effektivt och målmedvetet implementeras vidare ut på alla
avdelningar.
– Det är en daglig process, det enkla får inte bli svårt längre, slår
Elisabet fast, men det krävs ständig utbildning och handledning.
Men vi har duktiga gruppledare och en specifik handledare,
Liselott Berg, som är dedikerade sina uppgifter och tar oss envist
målmedvetet och framgångsrikt framåt.

Vård och omsorg tar ett stort kliv
framåt med nytt värdegrundsarbete
Alma ringer upp chefen för vård och social omsorg, Christel
Haglund, som berättar att speciella kunskapsavdelningar kommer
att införas på samtliga äldreboenden för att vidareutveckla
Blomsterfondens lärande organisation. Alla nyanställda ska från
första dagen skolas in av speciella utbildare och handledare för
att bli delaktiga i föreningens sätt att arbeta. Vi vill slå fast en
värdegrundsgaranti som ska bli den mest orubbliga inom vår sektor.
– Det sätt att arbeta som nu visas upp av pionjärerna på Ekbacken
ska föras in i Blomsterfonden hela blodomlopp när tiden är mogen
för detta, berättar Christel Haglund.
En omfattande ombyggnation pågår för fullt på både Liseberg och
Svalnäs för att anpassa föreningens anläggningar efter nya krav och
våra boendes uttryckliga behov. En god miljö är viktig för både
boende och medarbetare inom Blomsterfonden.
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Söker du bostad nu? Så här går du tillväga!

SeniorboTorget

I årets första nummer av Alma beskrev vi hur du loggar in och startar en prenumeration på SeniorboTorget - vår nya
webbtjänst för förmedling av seniorbostäder till våra köande medlemmar. Denna gång förklarar vi hur du går till
väga när du aktivt söker bostad, från intresseanmälan till erbjudande om lägenhet. De här stegen följer du den dag
det börjar bli aktuellt att flytta. Så länge du betalar medlemsavgiften står du alltid kvar i kön.

1
2
3
4
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Sök lediga lägenheter
Börja med att logga in på SeniorboTorget via vår
hemsida www.blomsterfonden.se. Gå därefter in på
Lediga lägenheter i vänstermenyn. Finns det lediga
lägenheter läggs de ut på SeniorboTorget måndagar
innan kl.17:00 och ligger uppe för intresseanmälan i
åtta dagar. För att läsa mer om en specifik lägenhet
och eventuellt lämna en intresseanmälan, klicka på
lägenhetens rubrik (se bild).

Intresseanmälan
Är du intresserad av att flytta till lägenheten klickar du
på knappen ”Intresseanmäl” (se bild). Nu ser du vilken
köplats du har just nu till lägenheten. Observera att din
köplats kan kommas att ändras om någon med längre
kötid gör en intresseanmälan innan publiceringstidens
slut. Du kan se dina aktuella intresseanmälningar under
Mina sidor.

Erbjudande om visning
Kort efter publiceringstidens slut kommer de 20 personer som gjort en intresseanmälan och som har
längst kötid att få erbjudande om visning. Erbjudandet kommer att visas på SeniorboTorget under Mina
sidor. Har du en registerad e-postadress hos oss får du även erbjudande om visning via e-post.
Du behöver inte anmäla att du kommer till visningen. Har du inte fått något erbjudande inom en vecka
efter publiceringstidens slut hade du inte tillräckligt med lång kötid till lägenheten.

Tacka ja/nej till erbjudande om lägenhet
När du har varit på visning ska du lämna besked
senast dagen efter visningen före kl. 11.00. Knappen
”Tacka ja” kommer endast upp efter visningstillfället.
Obs! Du måste alltid tacka ja eller nej om du fått ett
erbjudande för att inte riskera att få en spärr i bokön.
Den som har längst kötid får lägenheten och blir
kontaktad av Blomsterfonden. När lägenheten har
blivit förmedlad kommer ködatumet för den som fick
lägenheten att synas på SeniorboTorget.

Vanliga frågor om SeniorboTorget
Vad kan man göra här?
Se alla Blomsterfondens lediga seniorbostäder, söka bostad i alla områden, se köstatistik och egen kötid, ta del av köregler
och ändra sina kontaktuppgifter. Du finner SeniorboTorget på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
Välj Seniorboende och sedan SeniorboTorget.

Hur lång är publiceringstiden av en ledig lägenhet?
När det finns lediga lägenheter så publiceras de på SeniorboTorget på måndagar innan kl 17.00. De är tillgängliga för
intresseanmälan i åtta dagar fram till tisdagar kl 11.00.

Vad är en prenumeration?
Med en prenumeration får du information om lediga lägenheter via e-post. Du kan starta en e-postprenumeration
på SeniorboTorget. När det finns lediga lägenheter som matchar dina önskemål i din prenumeration skickas ett
e-postmeddelande tisdagar kl. 08:00.

Vad är en intresseanmälan?
Med en intresseanmälan visar du att du är intresserad av en specifik bostad som är ledig och som du vill komma på visning
till. De 20 personer som har längst kötid kallas därefter till en visning.

Vad är ett erbjudande?
Efter publiceringstidens slut kallar vi de 20 personer som har längst kötid (och som gjort en intresseanmälan) till visning.
Att du har fått ett erbjudande innebär alltså att du är kallad till visning. Det är alltid den med längst kötid och som tackar ja
som får lägenheten.

Vad gör jag om jag inte har tillgång till Internet?
De som tidigare anmält att de inte har tillgång till internt, som har lång kötid och som är intresserade av bostad kan under
en övergångsperiod fram till februari 2016 får kallelse via brev. Vi återkommer under hösten med vidare information till de
berörda.

Har du fler frågor?
Kontakta medlemservice på tel. 08- 555 94 751 (måndag-fredag kl. 9-16) eller mejla oss på medlem@blomsterfonden.se
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TEXT: Magnus Nordström FOTON: Privata

Den sanna lyckan är att få
vara fri som en fågel:

Heidi och Allan tog båten till paradiset
Blomsterfondarna Heidi och Allan Linder gjorde det alla någon gång talar och drömmer om, men som så
få har mod och beslutsamhet nog att förverkliga. De sålde allt de ägde och gav sig av på sitt livs äventyr
i en egenhändigt renoverad segelbåt. Byggd i stål för att tåla tuffa tag under en resa som kom att sträcka
sig över tolv fantastiska år.

24   Blomsterfonden

B

åde Heidi, född och uppvuxen i södra Tyskland, och
Allan, norrlandssonen som i barndomen byggde flottar,
riggade segel gjorda av mammas lakan och gav sig i
kast med Vindelälven är båda urtypen för äventyrare. Orädda,
praktiskt lagda och nyfikna på vad som finns på den andra
stranden.
Paret Linder beslöt sig för att göra verklighet av sina planer när
de började närma sig pensionsåldern och barnen, en son och en
dotter, var vuxna nog att klara sig utan föräldrarna.
Förberedelserna och planeringsfasen tog många år. Allan lånade
en motorbåt och sedan hyrde han en annan med segel för
att känna skillnaden. Valet föll på segel och Allan byggde en
skärgårdskryssare, en RJ 85:a, som blev parets övningsbåt med
många spännande seglatser i de svenska farvattnen.
Därefter inköptes den båt som skulle bli deras hem under
så många år på världshaven. Båten var begagnad och Allan
renoverade och anpassade varje detalj inför det kommande stora
äventyret. Året innan avfärden slutade även Heidi på sitt jobb för
att på heltid kunna hjälpa sin man med att få båten klar i tid.
– När man ger sig ut på de stora haven är det viktigt att komma
iväg i rätt tid, när vädret tillåter och vindarna är gynnsamma och
går att bemästra, förklarar Heidi, det går inte att kasta sig iväg när
och hur som helst.
Villan i Trollbäcken på Tyresö såldes liksom alla andra ägodelar
innan avfärden som spikades till den 2 augusti 1997. Man
utgick från Gustavsberg där båten legat under renoveringsfasen.
Paret Linder var också noga med att gå med som medlemmar i
Blomsterfonden innan man gav sig iväg.
Alla nära och kära hade samlats på bryggan för att vinka av det
lyckligt förväntansfulla paret när de kastade loss och styrde iväg
mot det väntande äventyret.
– Det var så många känslor som for omkring i oss just då, berättar
Heidi, det var en blandning av vemod och en fantastisk frihet som
ingen av oss känt tidigare. Vi blev så trötta av hela avskedsceremonin
och alla förväntningarna att första etappen inte blev särskilt lång.
Första bästa obebodda ö som dök upp tog vi iland på, stannade där
och andades ut och tog in allt över natten.

reparera motorfelet och annat smått som vi upptäckt efter hand. I
Tyskland var det lätt att få tag på både reservdelar och kompetent
hjälp. Vi gick igenom totalt 215 slussar på nervägen skrattar Heidi
när hon läser ur sin resedagbok.
Under resans gång stötte Heidi och Allan på många likasinnade
som slog följe mot nästa mål. En amerikansk, en australiensisk,
en israelisk och paret Linders båt utgjorde en liten armada med
kurs på Madeira. I Frankrike stod dock julen för dörren och de
andra beslöt sig för att flyga hem för att fira med sina familjer.
– Vi ville inte bli kvar när alla andra försvann så vi firade också
julhelgen hemma det där första året.
Väl tillbaka tog sig seglarna vidare till Spanien och runt Gibraltar
vilket var en riktig pärs. På grund av ebb och flod var det som
om vattnet bubblade och kokade, båtarna studsade hit och
dit och farten framåt var mer än dålig. Efter dagar av seglats
skymtades dock Porto Santo, en liten ö nordöst om Madeira.
– På Madeira hyrde vi bil i fyra dagar och utforskade ön innan
vår lilla grupp skiljdes åt och gav sig av åt olika håll. Vi tog oss via
Kanarieöarna till Kap Verde varifrån vi skulle göra vårt avstamp
över det stora havet med sikte på Barbados.
Seglatsen till Kap Verde bjöd på många utmaningar. Vatten tog
sig in i bensintanken, spirbommen brast rakt av på mitten och
seglen revs sönder. Goda råd var dyra och Allan, som var en
mycket händig man, fixade så att bränsleförsörjningen gick direkt
från några reservdunkar som han riggade upp i båten.
– Väl framme på Kap Verde fick vi kunnig hjälp med att lappa våra
segel och separera oljan från vattnet, det finns få platser i världen
som har så vänlig befolkning som just de här öarna, förklarar Heidi
och skrattar åt minnena som kommer upp under intervjun.
– Vi fick tag i en gammal farbror i ett litet skjul, han var egentligen
en skräddare som sydde kostymer och andra grejer men han ryggade
inte för våra segel utan tog sig an jobbet med glädje. Han hade ett
så litet rum där han arbetade att vi fick ta ut seglen på gatan för att
kunna vika dem. Vi stoppade upp all trafik men alla var bara glada
och hejade på oss där vi vek för glatta livet.

Första målet för paret Linder var England och man hade planerat
att ta sig ner över havet, men efter en provtur märkte man vissa
problem med motorn samt en läckande vattentank. Efter ett kort
rådslag kom man fram till att gå via Danmark och vidare genom
kanalerna genom Europa.

Nyårsdagen var det sedan dags att ta det stora klivet över atlanten
och efter en lång färd nådde svenskbåten, som för övrigt hette
Ahnri, Barbados mitt i beckmörka natten. Det slumpade sig
glädjande så att en av de båtar de seglat ihop med tidigare under
resan låg förtöjd precis där de tog iland. Återseendets glädje
var stor och välkomstdrinkar plockades fram och det skålades
hjärtligt under den karibiska stjärnhimlen.

– Det var ett bra beslut, vi såg så mycket under den resan som vi
aldrig fått uppleva om vi gått över öppet hav. Vi tog god tid på oss,
att segla längs Mosel var helt fantastiskt. Vi gjorde strandhugg när
och var vi ville och stannade kvar i Tyskland en dryg månad för att

– Vår son och sonson hade för övrig varit med på resan från
Kanarieöarna och när vi sedan kom till Martinique var det dags
att börja i skolan igen. Det var med visst motstånd de två bordade
flygplanet som skulle ta dem hem till Stockholm.
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Fortsättning från föregående sida

Allan och Heidi fortsatte sin resa och besökte varenda ö i
Karibien upp till Bahamas och vidare över till Florida och den
amerikanska sidan. Infärden gick via Key West och varsin väl
kyld öl avnjöts på Hemmingways stamhak Sloppy Joe’s Bar.

Släkt och vänner samlade, den 2 augusti 1997, på bryggan i Gustavsberg för
att vinka av de två äventyrarna Heidi och Allan Linder när de gav sig ut på en
äventyrsresa som skulle komma att vara i drygt tolv år.

– I Amerika använde vi oss av Intracoastal Waterway som går längs
kusten och där man kan ta sig in och ut i atlanten mycket flexibelt
och bra. Det gjorde att vi såg väldigt mycket av Amerika innan
orkansäsongen drog igång och vi blev tvungna att ställa båten. Vi
fick, som tur var, ett årslångt uppehållstillstånd som gjorde att vi
bestämde oss för att se mer av det stora landet.
Paret Linder hälsade på hos goda vänner i Boston, parkerade
båten i Deltaville i Virginia, köpte en husbil i Washington, D.C.
och gav sig ut på vägarna kors och tvärs över USA.
– Vi ville se och uppleva allt, berättar Heidi, vi undvek de stora
vägarna och gav oss iväg dit folk normalt inte reser. Vi åkte genom
Grand Canyon, besökte Niagarafallen och allt sådant men lika ofta
hittade vi någon liten dammig oansenlig håla att tycka om längs
vägen.
Orkansäsongen kom och gick, man sålde bilen och bordade sitt
flytande hem igen och gav sig iväg med fören mot Colombia.
Innan avfärd hade man, för dyra pengar, låtit se över och serva
det hydrauliska styrsystemet. När båten låg en bit utanför
Colombias kust hände, trots all översyn, det som inte fick hända.
Styrningen slutade fungera i dåligt väder, mitt i mörka natten.
– Det blev kaotiskt, vi måste få ner seglen. Allan var i sittbrunnen
och jobbade med bommen och jag fanns på fördäck för att reva när
jag såg att min man inte längre syntes till där han nyss befunnit sig.
Heidi hittade sin Allan halvt medvetslös och blodig liggande
dubbelvikt i sittbrunnen. Han hade träffats av bommen som
slagit upp ett jättesår i hans huvud. Att stoppa blodflödet var
i det närmaste omöjligt. Efter att ha fått ned sin man under
däck beslöt sig Heidi för att starta båtens EPIRB, nödsändaren
för satellitmottagning genom vilken man kan fastställa den
nödställdes position.
Efter lång och förtvivlad väntan dök det första spaningsplanet
upp och efter det en öppen räddningsbåt som dock inte var
dimensionerad för att klara bogseringen av en så pass stor båt
som Ahnri i så dåligt väder. Man bestämde att Heidi skulle
stanna kvar för att säkra båten och invänta en större bogserare
medan Allan transporterades till sjukhus i Santa Marta.
– När de väl hade försvunnit ur siktet med Allan, tände jag alla
lyktor vi hade, gick ned under däck, sa att ´Käre Gud, nu är jag
trött, ta hand om mig och båten´, sedan somnade jag.
Efter ytterligare väntan kom även Heidi till Santa Marta där
hon förhördes av polis och fick fylla i en faslig mängd papper
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och blanketter innan hon kunde ta sig till sjukhuset och Allan.
Där sov hon på en liten soffa tills hennes man skrevs ut tre dagar
senare.
– Det var ett fasligt ståhej, press och TV var på plats och intervjuade.
Varenda sköterska på hela sjukhuset var runt Allan och ville vara
med på bild.
Allans skada behandlades fel och han led av sviterna efter
olyckan. Tiden hade också gått. Allan var sextio år när de gav sig
av från Sverige och Heidi femtiosju. Tolv år hade förflutit och de
var inte några ungdomar längre. De beslöt att återvända hemåt,
där en lägenhet hos Blomsterfonden på Röda bergen väntade på
dem.
De fick kontakt med några ungdomar som åtog sig uppdraget
att segla upp båten till Amsterdam där den parkerades under
några år. Heidi och Allan åkte sedan ner några gånger under
sommarhalvåret för att bo i den.
Men allt har sin tid, så även äventyr. Allans olycka hade satt sina
spår och var en starkt bidragande orsak till den Alzheimer som
han idag bär på.
Båten såldes och idag har Heidi bytt till en mindre lägenhet på
Röda bergen sedan Allan flyttat till ett demensboende i närheten.
Heidi besöker sin man i stort sett varje dag, men alla fina
fantastiska gemensamma minnen är numera endast hennes egna.

Låt Reseskaparna ta dig med på ett äventyr inför jul!
Konst, opera och jul
på Tivoli i Köpenhamn

Advent med julmarknad
i Dublin och Belfast

Julmarknad i en stad
som har allt – Berlin

Fira in det nya året
ordentligt i Budapest

En upplevelserik kulturresa till ”dejliga”
Köpenhamn med god mat, musik,
glittrande julstämning och möjlighet
shoppa inför jul.

Irland erbjuder vacker orörd natur,
spännande miljöer, intressant historia
och trevliga människor. Upplev Irlands
två huvudstäder, musik, mat och dryck.

Berlin är en av Europas mest kända
och besökta metropoler tack vare sin
kulturella och historiska bakgrund.
Staden har skön puls och shopping.

Passa på att fira in det nya året i staden
som kallas för ”Donaus Drottning” .
I december är staden klädd i sin allra
vackraste vinterskrud.

Blomsterfondens pris: 6 150:-

Blomsterfondens pris: 9 790:-

29 november
– 3 december
Blomsterfondens pris: 7 750:-

Blomsterfondens pris: 6 490:Ordinarie pris: 6 790:-

Ordinarie pris: 8 450:-

Ordinarie pris: 6 500:-

Ordinarie pris: 9 990:-

Avresa: 28 nov – 3 dagar

Avresa: 29 nov – 5 dagar

Avresa: 6 dec – 4 dagar

Avresa: 6 dec – 4 dagar

• Bussresa • Del i dubbelrum med frukost 2 nätter • 2 middagar • Guidad
rundtur med buss • Visning av nya
operahuset • Operabiljett • Musikkunnig
reseledares tjänster • Besök och inträden enligt program

• Flyg Arlanda-Dublin t/r • Del i dubbelrum med frukost Belfast 2 nätter, Dublin
2 nätter • 3 måltider• Stadsrundturer i
Dublin & Belfast • Entré på Titanicmuseet • Entré Battle of the Boyne
museum • Besök på Old Jameson distillery • Svensk reseledare • Buss, besök
och entréer enligt program

• Flyg Stockholm–Berlin t/r
• Transfer Berlins flygplatshotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 stadsrundturer med lokalguide
• 2 middagar på lokal restaurang
• Reseledares tjänster • Utfärd Potsdam

• Flyg Stockholm–Berlin t/r
• Transfer Berlins flygplatshotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 stadsrundturer med lokalguide
• 2 middagar på lokal restaurang
• Reseledares tjänster • Utfärd Potsdam

Möjliga tillägg: Enkelrum: 800 kr

Möjliga tillägg: Enkelrum: 1 850 kr

Möjliga tillägg: Enkelrum: 1 050 kr

Tillägg: Enkelrum: 1150 kr
Vill du veta mer om vårt reseutbud, mejla till info@reseskaparna.se eller ring 08-94 40 40. www.reseskaparna.se

Blomsterfonden arrangerar

Basar
till förmån för medmänniskor på flykt

Blomsterfonden är en förening som verkar för humanism, medmänsklighet
och alla människors lika värde.
Som en del av vårt dagliga arbete, utanför vår vanliga basarverksamhet,
kommer vår personal under hösten att samla in saker, kläder och annat
som går att sälja på en speciell basar till förmån för flyktingar. Alla pengar
som kommer in vidarebefordras till Radiohjälpen som stöd i deras viktiga
arbete i en för många mycket mörk och svår tid.
Våra återkommande basarer till stöd för de äldre arrangeras i vanlig ordning.
Se information om Ringvägens höstbasar på nästa sida.

Information om tid och plats skickas till alla våra medlemmar under hösten
genom våra nyhetsbrev. Resultatet av vår insamling kan du läsa om i kommande
nummer av Alma.

Hjälp oss
hjälpa
du också!

Alla är välkomna att bidra med saker som kan generera medel till flyktinghjälpen.
Kontakta oss om detta genom att mejla till flykting@blomsterfonden. se
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Planera för ett
gott seniorliv

Besök Blomsterfondens monter under
Seniormässan, 20–22 oktober!
Här får du all information du vill ha om
föreningen, vår verksamhet och aktuella
utvecklingsprojekt.
Är du inte redan medlem går det bra att
anmäla sig direkt på plats.

Välkommen till vår monter C08:49!

NU ÄR DET DAGS IGEN!
VÄLKOMMEN KÄRA DU
TILL EN HEJDUNDRANDE
HÖSTBASAR PÅ RINGVÄGEN!

Sätt klockan på ringning, skriv upp i boken, tatuera in
det på armen - det här är inget som du för allt smör i
Småland vill missa.
Ta på dig bekväma skor, vässa armbågarna, töm shoppingväskan och fyll plånboken för snart smäller det:

LÖRDAGEN DEN 24 OKTOBER
klockan 10.00 slår vi upp portarna och 15.00 bommar
vi igen. Däremellan är det bara att njuta.

Informationsträff för alla som
är intresserade av långresor
Blomsterfonden inbjuder, i samarbete med våra resepartners - Reseskaparna och Royal
Caribbean, till informationsträff om lång- och kryssningsresor.
Träffen arrangeras den 15 oktober mellan 13.00 och 15.00 på Ringvägen 107, en trappa ned.
Anmäler dig gör du lämpligast till vår medlemsservice, medlem@blomsterfonden.se samt på
vår medlemsservicetelefon: 08-555 94751. Först till kvarn gäller!
Vi bjuder på kaffe med kaka. VÄLKOMMEN!

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.
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FRÅGA JURISTEN

Adventsre(s)a till Krakow
29 november – 3 december

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.

Hej Alma!
Jag och min make har sedan några år en lägenhet i Marbella där vi
bor stora delar av året men vi har också en fastighet i Dalarna där vi är
under somrarna och vi har kvar vår bostad i Stockholm. Vi har tre barn
tillsammans. Jag har hört talas om att det är några nya arvsregler och
undrar om det påverkar min och min makes situation?
Undrar Ulla
Hej Ulla!
Vi har fått en ny EU-lagstiftning i år som heter arvsförordningen. I
arvsförordningen samordnas lagvalsreglerna för länderna i EU avseende
vilket lands lagar som skall vara tillämpliga vid ett dödsfall. Det finns
också en möjlighet att välja vilket lands lagar man vill ska vara tillämpliga
men den möjligheten är begränsad till ett val mellan det land man har
hemvist i och medborgarskap i.

Följ med oss till staden som lyser och glittrar i juletid
Krakow tillhör gräddan av Centraleuropas kulturstäder. En borg,
en flod, ett storslaget torg, vackra kyrkor, kultur, historia samt en av
Europas bästa julmarknader. Krakow har allt.

I din fråga förstår jag att ni är mycket i er bostad i Spanien och då bedöms
det som ni har er hemvist i Spanien och det blir spansk arvslagstiftning
som är tillämplig den dag du eller din make avlider.

Fakta om resan: Direktflyg med Norwegian Arlanda – Krakow tur
och retur • Fyra nätter på Hotel BW Old Town i Gamla Stan inklusive
frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till hotellet tur och retur •
Stadsrundtur med svensktalande guide

Om ni vill ändra på det kan ni i ett testamente välja att ni vill att det ska
vara svensk lagstiftning som skall vara tillämpligt under förutsättning att
ni är svenska medborgare.

Paketpris per person del i dubbelrum: Fr. 3960:Enkelrumstillägg 975:-. Minst 20 deltagare krävs för att resan ska
genomföras.

Besök Europas bästa julmarknader på egen hand
Hej Alma!
Min sambo HC avled för drygt fem år sedan och vi hade ett inbördes
testamente (se bilaga).
Tyvärr respekterade inte HC:s döttrar vår vilja utan krävde sin laglott, som
de förklarat sig nöjda med efter arvskiftet. Huvudvärdet av tillgångarna
var vår gemensamma bostadsrätt med ett marknadsvärde på tre
miljoner kronor. Jag har tillskiftats hela bostadsrätten och har övertagit
alla bolån.
Min fråga är nu: Kan HC:s döttrar komma att ärva något efter min död
eller tillfaller alla mina tillgångar mina bröstarvingar?
Eva

PRAG
Från

RIGA
Från

BERLIN
Från

BUDAPEST
Från

1.675:- 1.820:- 1.550:- 1.990:Anmäl intresse till Central Europe Travel
tel 08-441 71 90, mail info@cetravel.se
Vi är samarbetspartner och ordnar gruppresor till Blomsterfondens medlemmar!

Hej Eva!
För att ge ett korrekt svar skulle jag behöva se det arvskifte som ni
upprättade men som svar på din fråga utifrån det underlag som finns
tillgängligt.
Enligt 1§ ärvde du med fri förfoganderätt.
Enligt 3§ i testamentet skall dottern MO enbart erhålla sin laglott medan
dottern MC skall erhålla resterande del som anses härröra från din sambo
efter bådas bortgång.
Det innebär att den dag du går bort har MO inte rätt till något däremot
har MC rätt till resterande del av det som kan anses härröra från din
sambo med undantag för hans royalties. Man gör en kvotberäkning med
utgångspunkt i era ekonomiska förhållanden per hans dödsdag för att
fastställa storleken på hennes arv.

Låt en liten, liten del
testamente gå till de

av ditt
äldre!

Skänk en procent av det som blir kvar efter dig till de äldre, och du skapar
hundra procent glädje och trygghet för många medmänniskor.

Att de förklarat sig nöjda med arvskiftet är inte detsamma som att MC
avsagt sig rätten till sitt efterarv.

Med vänlig hälsning
Anna Ek - Jur. kand.

Mer information hittar du på www.blomsterfonden.se
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

Så här löser du ett sudoku-kryss:

Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur innehåller 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.

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 2/2015
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr,
Maria Tjernlund, Älvsjö
Leif lindberg, Skärholmen
Tommy Olsson, Bandhagen
Gerd Lanner Berg, Lidingö
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 3/2015
Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 3/2015 ska vara oss tillhanda senast den 1 november 2015. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Stolmognad

Snabbfrågan
Hur vill du bo
på äldre dar?

Varje vecka tränar jag ryggymnastik tillsammans med andra äldre damer och en och annan
ambitiös karl (alltid i minoritet) som vrider
och vänder och tänjer och töjer i otakt med
musiken. Det kallas ”lättgympa” men jag vet
inte riktigt vari det lätta består. Jag tror att det
gör gott. Det gör mig lätt till sinnes.

Martina Larsson

– Jag vill bo där jag har människor
omkring mig som är empatiska,
som intresserar sig för mig och min
historia.

Erik Simons

– Jag vill ha musik där jag
bor. Jag kommer att fortsätta
renovera och stämma dragspel
och så försöker jag nog få med
mig mina grannar i en riktig
dragspelsorkester.

Oavsett vem jag träffar eller ringer till
nuförtiden får jag höra att personen ifråga
har ont i ryggen. En del får nya leder på olika
ställen och säger att de blir som nya människor
efteråt - tills någon annan del börjar strejka.
Min syster har berättat hur hon råkade stöta till
en äldre kvinna som varnade: ”Var försiktig! Jag
består bara av reservdelar.”
En god vän kom på idén att grunda ett nytt
politiskt parti, ”Ryggpartiet”, övertygad
om att en majoritet av befolkningen skulle
ansluta sig till detta och att det skulle vinna en
jordskredsseger vid nästa riksdagsval.
Det sägs att vi lever ett för stillasittande liv,
men sittandet i sig kan väl inte vara skadligt.
(Vid vilken tidpunkt i evolutionen började vi
förresten sitta?) Tvärtom är ju sittandet det
centrala till exempel i zenmeditationen som ska
leda oss till den högsta formen av upplysning.
Då räcker det inte med lättgympa:
”Sitt antingen i hel- eller halvlotusställning.
För full lotusställning, placera först höger fot på
vänster lår, sedan vänster fot på höger lår. För
halvlotusställning, placera vänster fot på höger
lår ...... Placera sedan höger handflata uppåt på
vänster fot, och den vänstra handen på höger, så
att tummarnas ändor lätt berör varandra.” (fri
övers. ur Zen Master Dogen: Beyond Thinking:
A Guide to Zen Meditation, 2004).
Gör den som kan.

Peter Lindqvist

– Nära till naturen och lugn och
ro är viktigt för mig men äldrelivet
behöver också innehålla en lagom
dos gemenskap, fest och glädje så
att ledan inte smyger sig på.
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Är det stolen som är boven i dramat? Försök en
gång observera hur barn i olika åldrar sitter och
du kommer osökt att fråga dig om vi är skapta
till att sitta på stolar. Nu tänker jag inte bara
på de minsta som sitter med näsan knappt över
bordskanten utan också på de yngsta skolbarnen
som vrider fötterna kring stolsbenen, lyfter dem
upp under sig o.s.v.
Vem var det som uppfann stolen? De kloka
gamla grekerna som kom på så mycket påstås
ju ha legat till bords. Jag har svårt att tro
att slavarna gjorde likadant, men de kan väl
knappast ha haft stolar heller. Vi däremot sitter
vid bordet, i skolan, framför TV:n och datorn, i
bilen och på tåget, då vi kopplar av, umgås, roar
oss. Kort sagt, stolen har blivit vår hemvist.
Få saker har i historisk tid visat så stor variation
och fantasirikedom som stolen både vad gäller
estetiska och ergonomiska kvaliteter. Väl
medveten om den underbara känslan då man
sjunker ned i en skön fåtölj vill jag ändå utmana
samtidens stolskonstruktörer och ställa frågan:
Är människan verkligen stolmogen?
Till nittioåtta procent är vi fortfarande
schimpanser och Ryggpartiet skulle nog inte
ha någon större framgång om vi begrep att
hellre springa och klättra och röra oss än sitta
på stol. Jag har läst någonstans att människan i
jämförelse med andra arter har mer utvecklade
sätesmuskler vilket gör oss speciellt lämpade
för att springa. Nu använder vi i stället våra
oöverträffade gluteus maximus som sittdyna.
”Sitt så litet som möjligt” var det kloka råd jag
fick av min sjukgymnast en gång. Aldrig hade
jag anat att det rådet skulle vara så svårt att följa.
Ulla Sirén, medlem i Blomsterfonden

Vill du skriva ett kåseri / en krönika i Alma? Fatta pennan och skicka in ditt bidrag. Nästa nummer, som kommer ut
i slutet av november, handlar om ”Hälsa och välbefinnande”. Kanske är du den som får din text publicerad i Alma.
Vi behöver ditt bidrag senast den 20 oktober.
Texten ska vara 5 000 tecken lång, inklusive mellanslag och det är viktigt att du håller dig till utgåvans tema. Vi får in
väldigt många bra, roliga och spirituella texter som vi inte kan ta in för att de är alldeles för långa eller allt för korta och
som handlar om allt mellan himmel och jord.
Vi vill ha din text i word- eller något annat öppet skrivformat. Skicka inte låsta pdf-filer, då är risken stor att ditt bidrag
utesluts.

