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ALMA

Läs mer på sid. 12–13

Läs mer på sid. 8–10

GLORIAS 50+DISCO
En sjuttiotaggare som får 

dansgolven att gunga

EWA SAMUELSSON
Planera i god tid. Se om 

ditt boende för äldre dar

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 •  November  2015

Läs mer på sid. 24–25

LISEBERG och SVALNÄS:
Vi vill fylla de äldres liv 
med meningsfullt innehåll

Följ med oss på hälsoresa 
till Budapest eller Gdansk
Följ med oss på hälsoresa 
till Budapest eller Gdansk

Läs mer på sid. 22

Tema: Hälsa och välbefinnande



PÅ JULAFTON KÖR VI VÅRT LILLA JULBORD 
TILL ORDINARIE PRISER BÅDE I SVALNÄS OCH I LISEBERG

www.sveacater.se

FIRA JUL HOS OSS!

PSST!
RESTAURANG ALMAS I LISEBERG HAR NU SERVERINGSTILLSTÅND

SUGEN PÅ JULCATERING?

KALL TALLRIK
KALL INKOKT LAX, GRAVAD LAX, HOVMÄSTARSÅS, SENAPSSILL, 
INLAGD SILL, SILLSALLAD, JULSKINKA, RÖDBETSSALLAD, SENAP, 
LÄCKÖKORV, ÄGGHALVOR MED SKAGENRÖRA. CHEDDAROST, 

VÖRTBRÖD, SPISBRÖD, KNÄCKEBRÖD, SMÖR.

VARM TALLRIK
JANSSONS FRESTELSE, KÖTTBULLAR, PRINSKORV, REVBENSSPJÄLL, 

KOKT POTATIS, RÖDKÅL.

KAFFE OCH PEPPARKAKA

210 KR INKL.MOMS, PER PERSON
MINSTA BESTÄLLNING 10 PERS

JULTALLRIK 
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Vi vill minska avståndet 
mellan leda och lycka

Känn på ordet ”välbefinnande”. 

Det är svårgreppat, halt som en tvål på något vis. 

Jag blundar och försöker. I det lilla kan det väl handla om att klappa sig över magen efter en god måltid 
eller att sträcka händerna i luften och glädjeskrika över en färjestadspuck i motståndarkrysset, men i ett 
större perspektiv är det svårare att få ihop. 

Vid närmare eftertanke inser jag att begreppet i det närmaste är omöjligt att omsluta. Välbefinnandet 
kanar fram och tillbaka på en yta som aldrig ligger helt i plan, mer än några få korta stunder under 
kanske en hel livstid. Lyckan är på något sätt stadd i ständig förändring. Och högst personlig.  

Ingredienserna och parametrarna för ett toppenliv är otaliga och kombinationerna så många att en 
fullträff på Lotto ter sig mycket mer trolig än en hel vecka av euforisk lycka i ett mentalt och kroppsligt 
paradis. 

I mitt eget lilla universum har jag försökt vaska fram de saker som måste vara uppfyllda för att jag ska må 
bra.

1. Tak över huvudet, kläder, mat för dagen och god hälsa. 2. Nära och kära som får vara friska och starka. 
3. Barn som hittar egna spännande stigar genom livet. 4. Ett meningsfullt arbete att gå till. 
5. En handfull goda vänner.

Men i vår lättlevda och rastlösa del av världen krävs det ofta något mer för att sätta guldkant på tillvaron: 
En del joggar medan andra yogar. Somliga åker på skidsemester, andra dyrkar solen. Någon gillar 
orientering medan en och annan söker meningen med livet.  

Själv är jag förtjust i fysiska aktiviteter som stärker både kropp och själ. Det kan vara fjällvandring, 
skidåkning, cykling eller löpning i skog och mark.

Det är så här vi tänker inom Blomsterfonden också. Vi arbetar ständigt med att uppfylla basbehoven 
men också med att erbjuda våra boende och medlemmar lite extra grädde på moset. Det är därför vi 
ständigt sjösätter och utvecklar nya stödprojekt för våra äldre. 

Vårt mest kända och omskrivna koncept, ÄldrePower, handlar om att grunden måste vara stabil. De 
äldre ska vara fysiskt och mentalt rustade för att kunna leva livet fullt ut ända in i kaklet. Därför har 
vi infört äldreträning med egna gym på våra anläggningar. I det här hänseendet har vi tagit täten inom 
äldrevården i Sverige. Vi hoppas många andra aktörer tar rygg på oss. 

Vårt allra färskaste initiativ kallar vi för ÄldreKollo, vilket syftar till att ge våra äldre en möjlighet att 
komma hemifrån några dagar och ut i naturen, få ett litet brejk från ensamheten och kanske hitta någon 
ny vän på köpet. 

Att ha en vän är för de flesta skillnaden mellan lycka och leda. Likaväl som mellan trygghet och ängslan.

Det vet alla som har en. Än mer de som är utan. 

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 38 160 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. 

Swish: 9025305

Ulf Thörnevik 

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

Snart står julen för dörren och 
den vill Ulf tillbringa i fjällen 
tillsammans med familjen 
och alla trevliga traditioner.

– Högt på min önskelista står 
också att vårt idoga arbete på 
Blomsterfonden ska bidra till 
att så få äldre som möjligt ska 
behöva känna sig ensamma 
och bortglömda under 
storhelgerna.

– Jag vill också passa på 
och skicka en julhälsning 
till alla er som läser Alma; 
boende, medlemmar och 
medarbetare.

En riktigt god jul på er 
allesammans!

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Välkommen till Glorias 
50+disco
sidan 8–10

Fira Lucia och gå på jul-
marknad i Stockholm
sidan 7

Ewa Samuelsson: Pla-
nera i god tid för dina 
äldredar
sidan 12–13

Snart kommer med-
lemsavin i din brevlåda
sidan 15

Kolla in våra nya sam-
arbetspartners
sidan 18–19

Bra drag i Prag - Repor-
tage  från medlemsresa
sidan 20–21

Vi fyller de äldres liv 
med bra innehåll

sidan 24–25

Stöd Blomsterfonden - 
Köp julkort

sidan 27

Inspirerande extra-
stämma

sidan 29

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 4. 2015 . TEMANUMMER HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

God Jul 
och  Gott Nytt År
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Hälsa = Välbefinnande?

Novembermörkret är här och vi svenskar kryper in och bonar om våra hem och rustar för jul med allt vad det 
innebär. Vad kan pigga upp oss om inte en härlig höstgryta eller en resa till värmen eller att göra något gott för 
någon annan?

Eller varför inte ta med en när och kär på spa-resa för att tillsammans få både hälsa och välbefinnande. Häng 
med på nästa medlemsresa som går till Budapest, i repris men denna gång med spa-inriktning. 

Höstens medlemsresor till Prag var mycket uppskattade av våra medlemmar och fick full pott i vår 
utvärdering. Ska dock tilläggas att Prag är en underbar stad med mer vacker arkitektur och kultur än man kan 
önska sig. Många som var med till Prag ville åka dit igen. 

Under storhelger, när ensamheten är som störst, är Blomsterfondens sociala verksamhet extra viktig för 
våra boende. Verksamheten möjliggör trevlig samvaro i våra bibliotek, salonger mm. Har du ingen familj 
behöver du inte känna dig ensam utan kan få en meningsfull tillvaro utifrån dina egna önskemål på våra olika 
seniorboenden.

Hjälp oss hjälpa äldre till ett tryggt liv och skänk en gåva till vår insamlingskampanj: ”ÄldreSupport” som 
ger stöd och råd för äldrelivet. Sätt in din gåva på PG 90 25 30-5 och märk talongen ”Äldresupport”. Eller 
SWISHA direkt till vårt 90-konto: 90 25 305 och ange ”Äldresupport”. Läs mer om vår pågående kampanj på 
sida 16.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om vårt första ÄldreKollo på Gålö som var mycket uppskattat av alla 
som deltog, läs mer på sidan 28–29. Läs även om vårt nya seniorboende i Liseberg, Älvsjö på sidan 11 och 
intervjun med Ewa Samuelsson om regeringens utredning om bostäder för äldre på sidan 12–13. 
  
 

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

Christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

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

För Christel är det viktigt 
att ta hand om sig själv 
och leva så sunt som 
möjligt. 

– Då är det också möjligt 
att fånga välbefinnandet 
i vardagen. Det är ofta 
de små sakerna som gör 
skillnad; en god espresso 
eller kanske att göra en 
vän en liten tjänst som 
hen kanske har stor nytta 
av.

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 nöd-
vändigtvis 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 !

 

Välbesökt monter för Blomsterfonden på Seniormässan

Under dagarna tre i oktober fanns Blomsterfonden med på Seniormässan i Älvsjö, precis som 
tidigare år. Många besökare kom till vår monter och visade stort intresse för vårt tema ”Planera 
för ett gott Seniorliv”. Många ville veta hur man kan se om sitt hus inför seniorlivet. 
Blomsterfondens insamlings-  och kommunikationschef Christel Jansson föreläste också om 
detta på seminariescenen där hon delade med sig av goda råd och smarta tips till den intres-
serade publiken. Du kan gå in och skriva ut en lathund om detta på Blomsterfondens hemsida: 
www.blomsterfonden.se
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Smått & Gott

Vill du träffa någon för sällskap, dela din 
vardag med eller bara få 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.

Kontakten

Blomsterfondens höstbasarer är ständigt återkommande succéer

Folk hängde i klasar på låset när Blomsterfonden slog upp dörrarna till sin höstbasar på Ring-
vägen. Det var trångt i korridorerna och viljan att fynda framkom med all önskvärd tydlighet.

Jag söker dig kvinna, 60–65 år, som vill 
uppleva sinnerlighet och romantik då 
och då

Jag är en fullvuxen man med intressen av 
kultur och ovanstående.

Känner du för detta, skriv då en rad med 
telefonnummer och märk kuvertet med 
Nisse_B

Ha det bra!
Nisse

Våra Alzheimer-caféer är välbesökta, 
uppskattade och inspirerande

                                                                                                                                                      
                                                                                                               

Vårt senaste café gästades av Jannika Häggström 
som höll ett mycket inspirerande föredrag som 
kryddades extra med fin sång.

Aktiv manlig 62-åring söker kvinnlig 
kontakt!

Jag har många intressen och är aktiv på 
min fritid – konst, kultur, litteratur, museer, 
utställningar, resor, tennis, ridning, schack, 
växter, motorcyklar, heminredning, bilar 
och fotografering.

Jag är livsnjutare och levnadskonstnär, är 
186 cm, väger 80 kg och har många både 
barn och barnbarn och söker nu kontakt 
med en kvinna för en positiv och trevlig 
ålderdom.

Jag är allmänbildad, samhällsintresserad, 
hjälpsam, seriös, bra på att lösa problem, 
gillar att diskutera och gillar även ömhet 
och närhet samt anser att kommunikation 
är mycket viktig i en relation. För närvar-
ande bor jag i Sundbyberg men ska så 
småningom flytta till Blomsterfonden i 
Danderyd.

Allmänbildad levnadskonstnär

Även på Svalnäs var basaren  
mycket välbesökt, både prylar, 
lotter, kaffet och bullarna hade 
strykande åtgång.

Julsakerna hade, naturligt nog 
så här inför den kommande 
högtiden, en strykande åtgång.

Blomsterfondens VD - Ulf Thörnevik -krängde på sig förklädet och krängde dessutom, tillsammans 
med andra basarentusiaster från Blomsterfonden, gammalt fint bruksporslin till hugade spekulanter. 
Chefen för vård och omsorg, Christel Haglund, lyste upp lampavdelningen iklädd reflexväst.

Ännu ett fullsatt testaments-
seminarium har hållits 
hos Blomsterfonden.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  

Det är tydligt att många förstår vikten av att 
skriva testamente och våra seminarier på 
ämnet är alltid väldigt populära. 

Fler seminarier kommer framöver. Vi aviserar 
i god tid i förväg på hemsidan, i nyhetsbrev 
eller här i Alma. 
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Fira Lucia och gå på julmarknad i Stockholm
Konserter i Stockholm:

Luciakonsert i Storkyrkan
11–13 dec
Köp biljetter på ticnet.se 

Lucia på Nyloftet, Skansen, 
12–13 dec

Luciakonsert i Oscarskyrkan
13 dec 
Köp biljetter på ticnet.se 
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Skansen: Lördag–Söndag under advent (28 nov - 20 dec )  

På Bollnästorget i Skansen hittar du ca 70 marknadsställen och 
hantverkare. Allt från mat till julsaker.

Lördagar och söndagar kl 10-16.

Mer information: Skansens julmarknad

Gamla Stan (Stortorget): Dagligen 21 nov - 23 dec 

Julmarknad på Stortorget i Gamla Stan är en gammal tradition. 
Redan 1523 bestämde Gustav Vasa att det skulle vara julmarknad 
på Stortorget. Sedan 1961 har marknaden i stort sätt sett likadan 
ut. Här hittar du godsaker, korv, fisk, glögg, pepparkakor, mössor, 
vantar, hantverk, ostar, kryddor, smide, smycken m.m.

Alla dagar kl. 11-18

Mer information: Stortorgets julmarknad

Kungsträdgården: Dagligen 27 nov - 22 dec  

I Kungsträdgårdens trevliga bodar kan du hitta julklappar som 
textil- och trähantverk, korv, fisk, mössor, vantar m.m. Här finns 
också mycket gott att äta och dricka. Strax intill kan du åka skridskor 
till ljudet av musik.

Alla dagar kl. 11.00 - 18.00. 

Mer information: Kungsträdgårdens julmarknad

Firandet som vi är vana vid,  med 
Luciatåg, tärnor, stjärngossar, sång och 
lussebullar kommer från tidigt 1900-tal. 
I den mörka december kommer Lucia 
och lyser upp en liten stund i mörkret. 

Hovstallet: 27 - 29 nov 

Traditionsenlig julmarknad i Kungliga Hovstallet. Under julmark-
naden deltar utställare från hela landet som saluför hantverk av 
finaste kvalité, ekologiska livsmedel, hemslöjdsprodukter och mycket 
mer. Dessutom håller stall, paradselkammare och vagnshallar öppet 
under hela helgen.

Fredag 27 nov kl. 12–19. Lördag 28 nov kl. 10–18. 
Söndag 29 nov kl. 10–17. 

Mer information: Hovstallet julmarknad

Julen är marknadernas tid och i Stockholm hittar du dem på flera ställen

Sitt inte ensam på julaftonen – fira på Skansen
• Seglora kyrka håller öppet kl 10–14

• Lill-Skansen kl 10–14  

• Lill-Skansenbutiken och Skansenbutiken i Logen vid Bollnästorget  
  har öppet kl 10–14

• Gubbhyllan bullar upp med julfika och sopplunch kl 10-15  (Det är  
  inte möjligt att boka bord).

• Gamla krogen på Bollnästorget kl 10–14

• Lappugglorna får mat kl 12 och sälarna äter julströmming kl 13.00

• Julbön i Seglora kyrka kl 13–13.30

Fri entré hela dagen. Separat entré till Akvariet.
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INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

VÄLKOMMEN PÅ 50+ DISCO MED

Stockholms seniorer svänger sina lurviga mer 
än någonsin. En del på nattklubben Pure, andra 
kastar loss med kryssningsfartyget Birka för att 
komma upp på dansgolvet. 

Det är inte precis hambo och knätofs det handlar 
om, här är det helt andra toner som får pulsen att 
slå och svetten att lacka.

Femtio- och sextiotalshits, sjuttiotalsdisko och 
allt annat ända fram till dagens höftsvängande 
housebeats stänker ur högtalarna när Sveriges 
äldsta deejay, Madelein Gloria Månsson, släpper 
loss vid mixerbordet.

Det var ungefär så mycket vi på Alma kände till 
om denna diskjockande seniorkvinna när vi ringde 
upp henne för att få till en intervju.

–Visst, det går bra. Jag håller ett inspirationsföre-
drag imorgon för folk som funderar på att starta 
eget. Du får gärna komma och lyssna, så kan vi 
prata efteråt.

TEXT: Magnus Nordström  FOTO: Theresia Köhlin

GL    RIA
GLÖM INTE ATT TA MED LEGITIMATION

På avtalad tid, en kvart innan start, dök hon upp 
och hade jag inte googlat, varit inne på hennes 
hemsida och sett bilder hade jag nog missat henne. 

Jag hade ju bestämt möte med en kvinna jag 
visste var sjuttioett år fyllda och så knallar det in 
en människa som på ett naturligt sätt ser ut som 
en femtioplussare. På sin höjd. Nog för att sjuttio 
sägs vara det nya femtio, men ändå. 

Som att gå på en Jerry Williams-konsert och så 
är det Brolle Jr som står där och ”That’s alright 
mama”, liksom. Ja, ni förstår. Förvirrande.

Jag tar plats i en mer eller mindre fullsatt hörsal 
där Madelein inleder seminariet för att sedan 
följas av representanter för Arbetsförmedlingen, 
Bolagsverket, PRV, Försäkringskassan och andra 
myndigheter som vet vad som är viktigt att kunna 
när man driver företag. 

Publiken blir snabbt på det klara med att det inte 
enbart är utsidan som är ungdomlig hos den här 
kvinnan, innanmätet verkar vara kalibrerat på 
precis samma sätt. 
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Madelein Gloria Månsson

Ålder: 71år

Yrke: Discjockey/entreprenör, 
gyminstruktör, vandringsledare, 
föredragshållare och pensionär.

Familj:  Dotter och hund

Bor:  Seniorlägenhet på Reimersholme

Aktuell med: Glorias 50+ Disco 
på nattklubben Pure och 
kryssningsfartyget Birka

Mer info: www.glorias .nu 

VÄLKOMMEN PÅ 50+ DISCO MED

GL    RIA
GLÖM INTE ATT TA MED LEGITIMATION
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Efter ett väldigt inspirerande och under-
hållande föredrag och en kortare teknisk 
dust med en månlandarlik kaffeautomat 
sätter vi oss tillrätta i den intilliggande 
restaurangen för ett samtal.

Det visar sig att livet inte alltid varit en 
dans för Madelein, snarare tvärtom.

– När jag var runt sextio var tillvaron 
förfärlig, berättar Madelein, jag var 
deprimerad och i det närmaste utbränd 
efter att jag under många år vårdat min 
sjuke man, samtidigt som både mamma 
och pappa var gamla och skröpliga och 
behövde min hjälp.

Tiden som följde efter sextiostrecket var 
fylld av sorg, först gick maken bort och 
en tid efter även mamma och pappa. 
Luften gick ur både vardagen och 
Madelein.

– Jag mådde pyton, var helt slut och 
kände mig som en urvriden disktrasa. 
Frågorna trängde sig på. Vad ska jag 
göra nu, vad vill jag och vad kan jag göra 
med mitt återstående liv? Och jag kom 
fram till att ”I will survive”, precis som 
min namne Gloria Gaynor sjunger i sin 
diskodänga.

Alla år med stress och slit hade tärt på 
hälsan, så Madelein bestämde sig för att 
åtgärda den saken först innan något annat 
kom på fråga.

Nu började jakten på ett bra gym och 
träningsmetoder som skulle passa en 
blivande pensionär utan några som helst 
tidigare erfarenheter från den här världen.

Detta visade sig vara lättare sagt än gjort. 
Det fanns helt enkelt inget sådant att få 
så långt ögat nådde.

– Det var totalt hopplöst, antingen 
hamnade jag på ställen där uppumpade 
tjugoåriga tjejer med tatueringar på 
rumpan studsade upp och ner samtidigt 
som de vrålade: – Mår ni braaa? 
eller så var det pensionärsgympa till 
marschmusik och en och annan julsång. 
Hej tomtegubbar, hur kul är det?

I det här läget fick Madelein sin första 
lidnerska knäpp; hon skulle dra igång 
egen seniorgympaverksamhet. Hon 
kollade vad det fanns för utbildningar 
och slog fast att hon skulle satsa på att 
bli aerobicinstruktör. 

Efter mycket svett, möda och ett antal 
förlorade tånaglar hade hon pappren i 
sin hand. Nu var det bara att dra igång.

– Det tog mig ett år att få jobb. Jag gick 
runt till alla gymägare och presenterade 
min affärsidé; seniorgym med sting, rätt 
känsla, rätt musik och framförallt med 
mig som tränare och instruktör.

Alla tyckte det var en ”cool” idé  och 
Saga vid Mariatorget nappade.

Det har de aldrig behövt ångra. I sju års 
tid har de haft fullt hus under Madeleins 
styrketräningspass. Utöver detta har 
Madelein gjort ett antal tränings-
dvd:er för M-magasin och är numera 
tidningens speciella träningsexpert. 

– Vi har en otroligt skön stämning när 
vi tränar på Saga men jag skulle gärna 
önska att det kom fler män. Karlar är 
överlag lite latare när det kommer till 
sånt här, varför vet jag inte men det är 
synd.

Sin andra snilleblixt fick Madelein när 
hon kom på att hon skulle bli DJ. Folk 
tittade lite tyst och hålögt på henne när 
hon berättade om sina planer. Ingen 
förstod riktigt det briljanta i det hela.

Men Madelein hade sett samma sak 
här som hon hade upptäckt med 
gymmen. Ett stort svart hål där den 
mogna publiken skulle vara. Det fanns 
helt enkelt inget bra ställe för alla 

femtioplussare som vill svänga loss med 
stil till bra musik. En plats att gå till 
där man kan dansa, trivas, umgås och 
kanske hitta en ny vän. Ett disko där de 
som är under femtio får vända i dörren.

– Och DJ? Så jädrans svårt kan det 
inte vara att spela plattor, jag är ju en 
riktig musiknörd, tänkte jag, berättar 
Madelein. Men ack så fel jag hade, 
det tog minst fem år innan jag förstod 
vad det hela gick ut på. Det handlar 
om att vara lyhörd, se saker och ha 
fingertoppskänsla för vad folk vill ha 
varje enskild kväll. Jag har aldrig några 
fasta spellistor, jag känner mig för och 
har blivit en mästare på att taktmixa, 
när händerna är i luften är jag som 
nöjdast. När livet leker för de som är på 
dansgolvet leker det för mig också.

– Det är framförallt på den egna klub-
ben Glorias 50+disco på Pure i Stock-
holm som Madelein får dansgolvet att 
koka, men en gång i månaden lättar hon 
ankar och ger sig ut på Östersjön med 
kryssningsfartyget Birka.

– Det är en helt otrolig stämning på den 
här roliga båten, berättar Madelein, den 
har ju inga reguljära resenärer, bildäck 
och sådant, den är enbart till för nöje 
och hålligång. När jag kör disko är folk 
precis så långt från vardagen de vill 
komma.

Men vardag, det har ju Madelein 
också. Då lyssnar hon på jazz, som hon 
alltid gjort, just nu är det unga nya 
stjärnskottet Isabella Lundgren ofta i 
hörlurarna.

– Jag tar mig också gärna en rejäl 
powerwalk runt Reimers med kära 
ridgebacken Elsa som sällskap. Jag drar 
mig för hopp och spring för att undvika 
onödiga skador, förklarar Madlein.

– Om jag till sist får rekommendera 
Blomsterfondens medlemmar och 
boende någonting så är det att våga 
tänka nytt och framförallt att börja 
styrketräna. 

Kroppen och kraften sätter ribban för 
allt man gör och utan styrka står man sig 
slätt. Det spelar ingen roll hur gamla ni 
är, kära blomsterfondare, man kan börja 
träna och få bra resultat hur långt upp i 
åren man än befinner sig.   

Madelein
Gloria
Månsson
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I Supersmoothies lär du dig hur du kan skapa detoxprogram som 
passar just dina behov. 

Du får upptäcka nya frukter, grönsaker och nötter samt nyupptäcka 
användningsområden för sådana du redan väl känner till. 

Boken innehåller 12 stycken detoxprogam, ett för varje månad. 
Alla program är lätta att följa och i boken finns många värdefulla tips 
som kommer att göra dig till en riktig smoothieexpert. 

Nu är det bara att sätta i gång! 

Här är ni som vann en bok i senaste Alma

Grattis!
Anna-Karin Cederlid, Saltsjö-Boo
Ulf Eriksson, Spånga
A-M Pettersson, Stockholm
Tuula Laiho, Stockholm
Jan-Rune Lidén, Stockholm

Supersmoothies - 12 detoxprogram som stärker din hälsa

Om du inte hade turen att vinna en äppelträdsbok ...
  ... 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 ”Smoothies”.  

Enbart för Blomsterfondens 
medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 
hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.

Gå in på www.pagina.se/
blomsterfonden

Liseberg Blomsterfonden



  

Liseberg Blomsterfonden



  

Liseberg Blomsterfonden



  

Nu bygger vi nya seniorlägenheter i Liseberg

Just nu, när den här tidningen går i tryck, sätter vi igång med 
markarbeten för den nya gata som ska hysa våra planerade 
seniorlägenheter i Liseberg, Älvsjö. Projektet omfattar 140 
hyreslägenheter med seniorbostäder som blir en del av 
Blomsterfondens koncept för seniorboende.

Lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta 
våningar och innebär att Annebodavägen förlängs och får ett 
nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras. 

De nya husen ligger i nära anslutning till Blomsterfondens 
befintliga anläggning.

Själva byggstarten sker i december och allt beräknas vara klart 
hösten 2017.

Blomsterfonden har även under året renoverat avdelningen 
Sylvester på Lisebergs äldreboende som nu står fin och klar att tas 
i användning.



12  Blomsterfonden

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 boenden? 

Det är en fråga som berör oss alla, förr eller senare på sätt eller 
annat.

För att få mer information i frågan passade Almaredaktionen på 
att intervjua Ewa Samuelsson ,  regeringens särskilda utredare i 
”Utredningen om bostäder för äldre” .  Utredningen är nu klar 
och överlämnades till bostadsminister Mehmet Kaplan den 
5 oktober 2015. 

Bostäder för äldre – En rykande färsk utredning 
ligger nu på bostadsministerns bord

• Planera ditt boende så mycket du kan, gör det i god tid

• Se över tillgängligheten i ditt boende 

• Om det behövs: Flytta tidigare än du tänkt! 

Betänkandet har fått namnet ”Bostäder att bo kvar i”.  

Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. 

Är du intresserad att läsa detta så kan du enkelt gå 
in på länken till nedan: 

www.sou.gov.se/bostader-for-aldre/

Ewa tipsar om hur du kan planera för ditt 
boende som äldre:

Vad har äldre för möjligheter att antingen bo kvar i sin bostad 
eller att flytta till en bostad som passar bättre att bo i på äldre 
dar? 

Hur är bostäderna utformade med tanke på tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörlighet och hur ser det ut med närhet 
till service och kommunikationer, går det att ha samvaro och 
gemensamma aktiviteter med andra människor? 

Vad finns det för möjligheter till bostadsanpassning, hemtjänst 
och teknikstöd i bostaden? 

Detta är punkter och problemställningar som utredningen 
lyfter fram och till vilka man föreslår effektiva åtgärder.

Ekonomin styr möjligheterna att välja

En nyckelfråga i utredningen är vilka ekonomiska förut-
sättningar äldre personer har och kommer att få i förhållande 
till vilka valmöjligheter som utbudet på den lokala bostads-
marknaden erbjuder. 

Syftet med utredningen är att undersöka om det går att till-
godose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostads-
marknaden i alla delar av landet.

Almaredaktionen träffade regeringens särskilda utredare 
Ewa Samuelsson på Ringvägens Seniorboende en solig 
eftermiddag i augusti. Ewa är före detta äldreborgarråd i 
Stockholms stad för Kristdemokraterna, styrelseordförande 
i Svenskt Demenscentrum samt styrelseledamot (suppleant) 
i Blomsterfondens styrelse och har många års erfarenhet av 
äldrefrågor.

Vilka hinder står i vägen för de äldre?

– Vårt uppdrag med utredningen var att se över vilka hinder 

Ewa Samuelsson: Planera i så god 
tid som möjligt, vad än du vill göra 
med ditt boende på äldre dar
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det finns för äldre att bo kvar och vilka hinder det finns 
för äldre att flytta, berättar Ewa Samuelsson. Utredningen 
ska däremot inte beröra skattefrågor och inte heller 
biståndsbedömda äldreboenden.

En förbättrad bostadssituation för äldre ställer flera krav 
på en mängd samhällsaktörer och det behövs attityd-
förändringar samt ökad kunskap i alla led. Kommunerna 
har enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar, men det 
ser väldigt olika ut runt om i landet. En stor utmaning 
är att väldigt många äldre har en bostad som det blir 
svårt att bo kvar i om hälsan sviktar eller om man får en 
funktionsnedsättning.

– Flera tidigare utredningar, som till exempel Äldreboende-
delegationen, har bland annat kommit med förslag om 
trygghetsbostäder för äldre, säger Ewa. 

Den demografiska kurvan är inte gynnsam 

I olika sammanhang nämns den demografiska utvecklingen 
som vi står inför, men inte alla har varit tydliga och talat om 
att inom 15 år kommer antalet 75-plussare öka i antal med 
ca 450 000 personer. 

Det lyfts ofta fram ett behov av bostäder för den unga 
befolkningen och så är det naturligtvis, men tittar vi på 
kommande demografiska utveckling så minskar antalet 
ungdomar medan antalet äldre över 75 år går upp.

– I utredningen har vi tittat på åtgärder inom fyra områden 
berättar Ewa: 

1. Förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet. 

2. Ta fram fler nya bostäder som passar äldre. 

3. Underlätta för seniorer på bostadsmarknaden. 

4. Utvärdera, forska och utveckla.

– De flesta äldre har redan en bostad, så den största 
utmaningen för att klara den framtida demografiska utveck-
lingen är att bygga fler bostäder som är anpassade för äldre 
med bra tillgänglighetsanpassning.

– Det vi bygger nytt i dag är tillgängligt, säger Ewa och 
tillägger att många äldre önskar möjlighet till gemenskap i 
närhet till bostaden.

Många äldre bor i dag i miljonprogramsområden med 
trevåningshus utan hiss. Men de allra flesta äldre, om man 
ser till hela landet, bor i småhus ofta med sovrum och 
badrum på övervåningen, d.v.s. de bor otillgängligt om det 
händer dem något.

Flyttkedja för tillgängligt boende

– Det vi behöver göra är att försöka få igång en flyttkedja, 

att äldre som bor otillgängligt ges möjlighet att flytta till 
tillgängligt, säger Ewa. 

Här kommer frågan om den äldres ekonomi in. Allt fler har 
fått bättre ekonomi men inte alla. Många äldre har endast 
garantipension. Det gäller i hög grad kvinnor och de som är 
utrikesfödda, har kommit hit sent och därför inte har hunnit 
arbeta upp ett pensionsunderlag. Dessa grupper har det 
naturligtvis svårare att flytta då ett byte till tillgängligt ofta är 
dyrare. Det blir också i slutänden en fråga om jämställdhet.

– I dag kan man endast få bostadstillägg på 95 % av en hyra 
upp till 5000 kr, berättar Ewa. Vi kommer därför föreslå en 
höjning av hyrestaket med intentionen att du som äldre ska 
ha möjlighet att flytta till en tillgänglig bostad och ha råd med 
det. 

Förändringar är ett måste

Några andra förslag på förändringar som utredningen 
kommer att föreslå:

• Investeringsstöd för trygghetsbostäder ska finnas kvar för      
  ombyggnad och nybyggnad.

• Startbidrag för bygg-gemenskaper

• Höjt hyrestak för bostadstillägg

• Bidrag för flytt till annan bostad

• Stöd till hissinstallation

REFERENSER:

www.sou.gov.se

Rapporter:

• Inventering av miljöhinder och tillgänglighetsproblem för 
  äldre i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden

• Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

• Äldres bostadsval och preferenser – en sammanställning 
  av aktuell forskning

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!

TEXT: Christel Jansson FOTO: Scharlotte Peppare
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Vad är Blomsterfonden? 

M e d l e m s i n f o r m a t i o n

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell 
värdegrund och föreningens sociala verksamhet 
finansieras genom insamlade gåvor och 
medlemsavgifter

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!

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 

om Blomsterfonden, 
ditt medlemskap och förmåner:

08-555 947 51
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00.

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor 

som rör våra olika seniorboenden 
och uthyrning av lägenheter:

08-555 945 27
emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Hit ringer eller mejlar du 
när du vill stödja Blomsterfonden 
med en gåva eller bidra på något 

annat sätt till vår verksamhet

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 38 160 medlemmar 
runt om i Sverige och ett par hundra utomlands.

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 hjälpverk-
samheten finansieras med hjälp av gåvor och donationer till vårt 
90-konto (PG 90 25 30-5), Swish:9025305.

Medlemstidningen Alma samt vårt nyhetsbrev förmedlar 
nyheter och information om föreningens verksamhet

Medlemstidningen Alma 
kommer i din brevlåda 
fyra gånger om året. Som 
medlem får du ta del av 
de medlemserbjudanden 
som föreningen erbjuder. 
Vi skickar också ut 
nyhetsbrev via e-post 
med jämna mellanrum 
mellanrum. 

Som betalande medlem 
är du med och stödjer en 
verksamhet som gör stor 
nytta i det samhälle du 
lever i. 
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OBSERVERA att det skett en höjning av avgiften. 

Denna röstades fram av er medlemmar på föreningens 
ordinarie stämma i maj 2015. 

Avgiften stiger från 250 kr till 300 kr för enskild medlem och 
från 375 kr till 450 kr för familjemedlemskap.

Medlemsavgift via autogiro:

Du vet väl om att du också kan betala medlemsavgiften 
via autogiro. Ansökan om autogiro hittar du enkelt på vår 
hemsida under ”Om oss” och medlemskapsfliken.

Nytt för 2016 är också att du som autogiromedlem kan 
”runda uppåt” när du betalar din medlemsavgift med en 
årlig gåva på valfri summa som går direkt till vår sociala 
verksamhet.

S n a r t  k o m m e r  m e d l e m s a v i n  f ö r  2 0 1 6

Under januari månad 2016 kommer den årliga medlemsavin att ramla ned i era brevlådor

Tänk på att anmäla din nya e-postadress till 
oss om du byter adress. VI skickar mycket 
information till våra medlemmar via e-post 
rörande vad som är på gång i föreningen 
samt olika medlemserbjudande som bokö, 
seminarier, nyhetsbrev mm. Anmäl ändrad 
e-postadress till medlem@blomsterfonden.
se eller 08-555 94 751.

OBS! Kom ihåg att meddela oss 
om du byter e-postadress!

Nu kan du swisha din gåva 
direkt till Blomsterfondens
90-konto: 9025305

Blomsterfonden nu 
med på Givarguidens 
Gröna Lista
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Alltid nära dig!
Distriktstandvården finns alltid nära dig. Inte bara Blomster-
fondens medlemmar och boende är välkomna utan även 
anhöriga, barn och barnbarn samt alla anställda i föreningen. 
Vi ger er specialerbjudanden på specialisttandvård, allmän-
tandvård, akuttandvård och mobil tandvård.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

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 döds-
bo och andra frågeställningar inom familjerätt, avtalsrätt, 
fastighetsrätt och skatterätt. Det är aldrig fel att planera.

Va r  s m a r t . 
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

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 Blomster-
fonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din 
omtanke!

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

Nu har även Röda bergen fått sitt Äldrepower-gym
Sedan senaste numret av Alma har vi 
tagit nästa steg i utvecklingen för effektivt 
äldreträning på samtliga våra anläggningar 
tagits.

Nu är det Röda bergens boende som kan 
kavla upp ärmarna och lägga sig i träning 
för ett starkt, friskt och roligt äldreliv.

Kick-offen är gjord med introduktions-
föredrag, bandklippning, skumpa och 
första prova-på-tillfälle.

– Det är jättehärligt att även vi har fått ett eget 
Äldrepowergym i våra lokaler. Nu är det nära  och 
bekvämt. Det finns inget att skylla på längre säger 
Madeleine Alrutz, blomsterfondare och boende 
på Röda bergen
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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 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

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 upplevelseresor. 
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.

Ring o8-94 40 40 för bokning och information.

Gå också in på www.reseskaparna.se

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

ALLAINSAMLINGAR.SE

Gör gott utan 
onödiga utgifter

När en person skänker pengar till välgörenhet med mobilen 
har det hittills försvunnit upp till 10 procent i avgifter innan 
gåvan kommit in på organisationens mottagarkonto. Genom 
Allainsamlingar.se är mobilgåvor helt avgiftsfria och varenda 
krona går direkt in på välgörenhetsorganisationernas insam-
lingskonto. Inga mellanhänder. Inga transaktionsavgifter. Inga 
avgifter.

Gå in på www.allainsamlingar.se och läs mer om hur du ska göra 

Ta del av exklusiva
 förmåner varje vecka

Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar och får då ta del av samt-
liga exklusiva förmåner som presenteras varje vecka. Erbjudan-
den, specialrabatter och annat som gör att du kan spara stora 
pengar på dina inköp.

Gå in på www.allainsamlingar.se och läs mer om hur du ska göra 
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Alla 55-plussare kan ta del av nya exklusiva 
förmåner varje vecka
Blomsterfonden har ingått ett samar-
bete med Seniordeal, Sveriges största 
webbaserade helt digitala förmånssida 
för landets seniorer.

Du kan helt kostnadsfritt ansluta dig till 
Seniordel som idag har över 160 000 
medlemmar. 

Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar 
och får då ta del av samtliga exklusiva 
förmåner som presenteras varje vecka. 
Erbjudanden, specialrabatter och annat 
som gör att du kan spara stora pengar på 
dina inköp.

Blomsterfonden ser Seniordeal som en 
intressant samarbetspartner som bidrar 
till att öka föreningens medlemsförmåner.

Gå in på www.seniordeal.se så ser du 
hur det hela fungerar 

Obs! Blomsterfonden presenterar två nya samarbetspartners till nytta för föreningen och våra medlemmar:

Rabatter för dig 55+

SENIORDEALSENIORDEAL

Stöd vår kampanj 
för ÄldreSupport!

Just nu pågår vår kampanj ”ÄldreSupport” för 
att finansiera vår öppna linje för stöd och råd till 
äldre och deras anhöriga i viktiga frågor som rör 
äldrelivet.  

Vill du bidra till att fler får hjälp? Stöd oss då 
med en gåva till ÄldreSupport!

Gör det enkelt via vårt 90-kontonummer 
BG 902-5305 eller Swisha till vårt 
90-kontonummer: 9025305.
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Det ska vara enkelt att stödja Blomsterfondens 
verksamhet utan att betala onödiga avgifter

Hur startade Allainsamlingar.se?

– Konsumenter gjorde oss medvetna om att det var krångligt och dyrt att skänka pengar till 
välgörenhet. Vi bestämde oss för att ändra på saken. Resultatet blev Allainsamlingar.se, en 
plattform för hjälporganisationer – helt utan mellanhänder och avgifter, där alla pengar går 
fram till din organisation. 

Hur gör man för att skänka pengar till Blomsterfonden via SEQR?

Ladda ner SEQR-appen (finns gratis i App Store, Google Play eller Windows Phone Store). Från 
appen kan du antingen ge en gåva direkt eller så går du in på Alla insamlingar.se, skannar 
organisationens QR-kod, väljer belopp och godkänner transaktionen.

Finns det några fördelar med att donera pengar via SEQR?

Om du skänker en hundralapp idag via sms försvinner cirka 10 kronor på vägen.
Om du istället skänker pengar till välgörenhet via Allainsamlingar.se blir din gåva helt avgiftsfri 
och går direkt in på din organisations insamlingskonto. Transaktionskostnaden är 0 kr och 
organisationen får allt du ger.

Hur kommer det sig att det inte kostar någonting att ge ett bidrag via SEQR?

Allainsamlingar.se är ett samarbete där vi och organisationerna hjälps åt och har allt att vinna 
– tillsammans ger vi mer. Det är ett komplement till vår verksamhet. SEQR:s huvudaffär är han-
deln där vi erbjuder handlarna halva transaktionsavgiften vid kontokortbetalningar. Vi tjänar 
inget på Allainsamlingar.se, det är ett renodlat välgörenhetsinitiativ. 

Många stora välgörenhetsorganisationer är idag anslutna. Vilka organisationer kan 
ansluta sig till Allainsamlingar.se?

Alla som har ett 90-konto och är medlemmar i Frii eller motsvarande internationell organisa-
tion är välkomna att kostnadsfritt ansluta sig till Allainsamlingar.se.

Obs! Blomsterfonden presenterar två nya samarbetspartners till nytta för föreningen och våra medlemmar:

Blomsterfonden startar nu ett samarbete med Allain-

samlingar.se, en organisation som ser till att varenda 

stödkrona når vår förening utan att krympa på vägen.

SEQR startade hösten 2013 Alla insamlingar, samlings-

platsen för alla välgörenhetsorganisationer där det är 

gratis att både ge och ta emot en gåva.

Olivera Andersson, kommunikationschef på SEQR 

och ansvarig för Allainsamlingar berättar hur vi enkelt 

kan skänka pengar utan att betala onödiga avgifter.

Vill du kontakta ÄldreSupport ring 08-555 94 888 
eller mejla: aldresupport@blomsterfonden.se

Blomsterfonden möter äldre och anhöriga varje dag som inte vet var 
de kan få stöd. Bland andra Kim 29 år med en demenssjuk farmor:

”Jag kände mig hjälplös när jag inte visst hur jag skulle ta mig an 
farmors omsorg. Så fick jag ett tips av en bekant om ÄldreSupport. 
Det var så skönt att tala med någon som kunde ge mig stöd och 
vägledning i de svåra frågorna. Jag fick helt enkelt hjälp så jag 
kunde hjälpa min farmor. Hon har i alla lägen funnits där för mig, 
 så det kändes bra.

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

ÄldreSupport
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Under september och oktober 
månad arrangerades två fullbokade 
medlemsresor till Prag i samarbete 
med CE Travel. 

Den första resan gick av stapeln 14 till 
18 september och den andra mellan 
28 september och 2 oktober. Med på 
varsin resa förutom medlemmar var 
Blomsterfondens representanter Marlen 
Wedin (värdinna på Svalnäs) samt 
Christel Jansson (Chefredaktör för 
Alma). 

Totalt deltog 58 medlemmar i åldrarna 
44 till 92 år. Även några hyresgäster 
från Liseberg och Ringvägen var med på 
resorna.

Första dagen var fylld av trevligheter, 
börjande med välkomstlunch på hotellet 
och avslutande med rundtur i Prag.

Under nästkommande dagar avlöste 
aktiviteterna varandra; guidad tur till 
Prag-borgen, vinprovning och rundtur 
i slottet Melnik och båttur längs floden 
Molnau samt flera trevliga middagar 
tillsammans.

Av de medlemmar som svarat på vår 
uppföljande reseenkät framkommer 
en hundraprocentig nöjdhet, vilket är 
det bästa resultat vi fått på alla våra 
medlemsresor hittills. 

Överlag var deltagarna glada och nöjda 
med resan och vill gärna åka på fler 
äventyr med Blomsterfonden. Speciellt 
stadsresorna lockar.  

Se några citat här nedan från våra 
resenärer om resan:

– Trevlig resebyrå, bra upplägg, bra pris

 – Arrangemanget var jättebra, rese-
ledaren toppen

– Välordnat. Representanter på plats 
från Blomsterfonden och resebyrå. 
Bra hotell med sköna sängar, trevliga 
medresenärer

– Resan fungerade bra, hotellet var ok 
men inte mer. Rummet väldigt trångt

– Resan, hotellet, reseledare och 
Blomsterfondens representant var 
fantastiska

– Bra pris och trevlig stad

– Vi blev bra omhändertagna

BRA DRAG I PRAG!
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– Guiden Henry var bäst. Han gav oss många     
glada skratt och kunde mycket om Prag

– Allt var intressant med Prag. Det goda     
omhändertagandet. Bra guide

– Gemenskapen. Dom guidade turerna samt     
sällskapet på middagarna 

– Mycket bra guide och reseledare

– Allt var bra. Tryggt att en representant från 
Blomsterfonden är med på resan hela tiden

– Guiden Henry var bara så härlig

– En deltagarförteckning vore bra och skulle under-
lätta umgänget. Man bör också kunna betala resan 
med kort

Flera av våra resenärer träffade nya vänner på resan 
(90% )vilket var extra kul. 

Andra resmål som våra medlemmar önskar besöka är: 
Krakow, Wien, Berlin och London.

Jag vill avsluta med ett stort tack till er alla som 
hängde med Blomsterfonden till Prag. Jag hoppas få 
se er igen på framtida resor. 

Se våra kommande resor, i april 2016, med Spa- och 
hälsonriktning, sida 22.

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
Christel.jansson@blomsterfonden.se

En uppskattad utflykt var slottsturen till Melnik med vinprovning 
och härlig slottslunch samt trevlig rundtur i slottet.  På bilden 
äter gruppen lunch med den väldigt omtyckte guiden Henry i 
högsätet.

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

Ja

Nej

Var du nöjd med researrangemanget till Prag?

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

Ja

Nej

Uppfyllde resan dina förväntningar?

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

Ja

Nej

Träffade du några nya vänner på resan ?

Nedan några grafer ur vår uppföljningsenkät för Prag-resorna
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Följ med Blomsterfonden på en härlig SPA-resa till

BUDAPEST eller GDANSK 
B u d a p e s t  3 – 6  a p r i l  2 0 1 6    •    G d a n s k  2 5 – 2 8  a p r i l  2 0 1 6 

Blomsterfonden tillsammans med vår samarbetspartner CE Travel 
bjuder in till två nya, spännande och avkopplande medlemsresor. 
Nu med SPA-tema, vilket väldigt många önskat sig i våra 
återkommande enkäter och uppföljningsintervjuer.

Den ena resan går till en favorit i repris, Budapest, ett resmål som 
uppskattades stort vid vårt förra besök i staden. Den här gången 
kommer vi att bo på ett utpräglat SPA-hotell som erbjuder alla 
faciliteter och behandlingar som man drömmer om.

Vi kommer att ha ett mycket spännande program. Utöver härliga 
termalbad kommer vi att uppleva en vacker huvudstad, vindistrikt 
med vinprovning samt Pustan med hästuppvisning.

Gå in på vår hemsida och läs mer om vad resorna innehåller:www.blomsterfonden.se

Resan är ett samarbete mellan Blomsterfonden och Central Europe Travel

Möt våren – njut av varma bad, natur och kultur i en skön blandning
Den andra resan går till kurorterna Sopot/Gdansk, ljuvligt vackra 
ställen där hälsa, natur och kultur förenas i en stor sagolik 
totalupplevelse.

På vår hemsida hittar du all information om båda resorna; vad det 
kostar, hur vi reser, var vi bor och alla dagsprogrammen.

Har du ytterligare frågor eller vill anmäla ditt intresse är det bara 
att ringa Central Europe Travel, telefon 08-44 171 90. 

Uppge att du är medlem i Blomsterfonden.
 

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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Fokusgruppsamtal: 
Er farenheter, attityder 
och visioner kring 
boende på äldre dar

B u d a p e s t  3 – 6  a p r i l  2 0 1 6    •    G d a n s k  2 5 – 2 8  a p r i l  2 0 1 6 

Runt kaffekannan och med smörgåsar och bullar som tilltugg 
samlades grupper om sex till åtta engagerade och pratglada 
personer några höstkvällar i oktober. Anledningen var att diskutera 
boende på äldre dar, temat som Blomsterfonden hade i förra 
numret av Alma. Som en följd av en enkät vi hade i juni kring 
ämnet, där det blev tydligt att frågan är angelägen för många, 
beslutade Blomsterfonden sig för att anordna fokusgruppsamtal 
och efterlyste deltagare via hemsidan och epost. Tre möten ägde 
så småningom rum i Blomsterfondens lokaler på Körsbärsvägens 
seniorboende på Östermalm. 

Deltagarna var mellan 38 och 77 år, somliga förvärvsarbetande, 
andra hade en fot i arbetslivet och en i pensionärslivet medan resten 
var pensionärer på heltid. En av de medverkande var också boende 
inom Blomsterfonden sedan några år tillbaka. Moderator var Åsa 
Formo, socialantropolog och medarbetare på Blomsterfondens 
avdelning för medlems- och insamlingsfrågor.

Samtalen rörde sig kring alltifrån vad det innebär att vara äldre, 
möten man haft med hemtjänst och äldreboende som anhörig, 
vikten av att mer seniora medborgare får en starkare röst i 
samhällsdebatten och, inte minst, funderingar och förhoppningar 
kring sitt eget framtida boende. Skratt och allvar blandades, 
diskussionerna var livliga och erfarenheterna skilde sig åt liksom 
önskemålen. Inte minst fanns många spännande idéer om olika, nya 
typer av boendeformer man önskade se framöver.  

Vi återkommer med en uppföljning kring det som framkom vid 
samtalen i ett senare nummer av Alma när materialet sammanställts. 
Underlaget kommer vidare ligga till grund för utformningen av 
Blomsterfondens medlemsenkät, samt fungera som tankegods för 
hur Blomsterfonden som organisation skall utvecklas framöver. 
Några tendenser som redan nu kunnat skönjas var att trygghet är en 
viktig faktor i deltagarnas tankar kring boende. Innebörden av ordet 
trygghet varierade, men att bli sedd, ha mer kontakt med grannar 
och att kunna hjälpas åt återkom ofta i samtalen. Individualiseringen 
som Sverige genomgått de senaste årtiondena verkade också av-
speglas i de medverkandes resonemang kring boende. De vill själva 
bestämma boendeform, var de ska bo och hur boendet skall se ut 
på ett helt annat sätt än deras äldre anhöriga. Slutligen befarade 
samtliga att kollektivets behov och önskemål inte kommer kunna 
tillgodoses av samhället framöver, nu när vi blir allt fler som blir 
äldre. Vi måste var och en se om vårt hus själva och det i god tid. 

Här följer några citat från samtalskvällarna. Stort tack till alla som 
anmälde sig och som deltog i fokusgrupperna!

Rigmor, 73 år: Seniorboende innebär för mig trygghet för mig själv 
och för mina anhöriga. Någon som ser mig, att man blir bekräftad. 
Även om man har barn och barnbarn, de är ju mitt uppe i livet. Jag 
känner att det skulle vara mysigt att ha gemenskap i ett slags mindre 
kollektiv, där man hjälper varandra, äter och gör saker tillsammans. 
Jag bor bra nu, men grannar kommer och går. 

Christina, 55 år: Min mamma är 88 år och har bott på ett 
äldreboende i två år. Innan har hon lagat mat, städat, strukit och 
tvättat i hela sitt liv och trivts väldigt bra med det. Sen flyttar hon 
in i ett äldreboende och allt det försvinner och det gör att mamma 
inte har något att göra och åldras jättefort. Man flyttar mamma för 
sent och tar bort allt det som ger värde i livet. Hon kan väl bryta 
servetter, någon annan hjälpa till att skala potatis eller städa sitt rum, 
men det är inte uppbyggt på det sättet. Det skall personalen göra. 

Jenny, 38 år: Jag och mina vänner, vi kommer inte att ha jobbat 
på samma ställe i 40 år, ha frilansat mest, tjänat mycket pengar 
en stund, lite pengar ibland. Vi är jätteröriga på många sätt och 
vis och lägenheten är vår grundplåt, vår pensionsförsäkring. Om 
inte allt går åt pipan så kommer vi gemensamt gå ihop och skapa 
något eget, men Blomsterfonden är också ett alternativ. Är jag 
ensamstående och inte får några barn då har jag istället en annan typ 
familjebildning omkring mig. 

Karin, 69 år: Jag önskar det fanns en plats jag kan ringa och be att 
”kan ni ta hand om min man en vecka”? Inte vård men det skall 
finnas tillsyn och vara tryggt - ett slags ”trygghetskorttidsboende”. 
Man skall veta att alla är inne och har gått och lagt sig och att de får 
mat. Tänk vad många barn eller makar som skulle känna trygghet 
och våga åka iväg någon gång. Det saknar jag: En avlastning utan 
biståndsbedömning.

Roland, 72 år: Jag tror att man måste ha ett mycket längre 
perspektiv när man bygger seniorboende idag med den teknik 
som behövs för att kunna ha larm, kameror och andra hjälpmedel 
framöver. Har man flyttat till seniorboende så vill man inte flytta en 
gång till. Inte heller kommer kommunerna klara av att ta hand om 
alla äldre i den takt som de behöver. De kommer vilja vårda en där 
man bor till livets slutskede.

En av de engagerad fokusgrupperna  som samlades under oktobermånad och 
diskuterade ”boende på äldre dar”.

Möt våren – njut av varma bad, natur och kultur i en skön blandning
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Det kanske viktigaste vi gör om dagarna är att ge de 
äldres liv ett meningsfullt och roligt innehåll
Det är torsdag, stämningen är hög i samlingssalen på 
Lisebergs äldreboende, det pratas, diskuteras och fikas. En av 
alla naturliga stunder för gemenskap och trevlig samvaro som 
återkommer dagligen och sätter guldkant på tillvaron för de boende 
likaväl som för personalen.

Almas reporter får en liten stund över med aktivitetsledaren, tillika 
handledaren i etik- och bemötande, Liselott Berg och Christina 
Jonsson, anhörig vars mamma bor på Liseberg.

Vi sätter oss några ostörda minuter i Liselotts arbetsrum där vi 
bland annat diskuterar aktiviteternas betydelse för äldre människors 
livskvalitet. På Liseberg har man minst en schemalagd aktivitet 
om dagen. Det är allt från allsång, skivor till kaffet och dans till 
herrklubbar och trevliga besök från kyrkan.

– Just nu är vi extra på hugget och har nästan alltid två aktiviteter 
per dag, berättar Liselott, det ökar valfriheten, om man inte orkar på 
morgonen så kanske man är pigg längre fram på dagen. Vi har haft 
möjligheten att ansöka om pengar från staten och blivit beviljade 
medel för aktiviteter, jag hoppas vi kan få fortsätta med det.

Christina Jonsson besöker Liseberg i stort sett varannan dag. Nu är 
det mamma Birgit som bor här men även Christinas mormor och 
farmor var blomsterfondare.

– För mig är det som att komma hem när jag kliver innanför 
dörrarna. Jag har gått som barn i gården sedan jag var liten och en 
dag vill jag få möjligheten att bo på Liseberg själv, jag är medlem och 
står i kö sedan länge. En bättre plats att tillbringa mina dagar på när 
jag blir äldre kan jag inte tänka mig. 

Christinas mamma som är nittoett har bott på äldreboendet i snart 
fem år. Hon bär på en demenssjukdom och drabbades dessutom av 
en stroke för ett antal år sedan. I och med det tappade hon talet och 
även en stor del av sin rörelseförmåga.

– Men hon är min mamma och hon har sitt minspel som hon alltid 
haft och några få ljud att meddela sig med. Jag vet när hon är glad 
och tillfreds och jag ser när hon inte trivs i stunden eller mår dåligt.

Christina säger att det är lätt hänt att man tror att människor som 
inte kan kommunicera utåt inte heller kan ta in saker men att så är 
det ju inte alls.

– Min mamma är aldrig så glad och nöjd som när hon är med på 
någon aktivitet, hon känner gemenskapen och gläds över att få 
vara en del av sammanhanget. Och hon vill inte ha sorgliga låtar 
i moll, ögonen lyser upp när det kommer en sprittande fartfylld 
melodi som hon känner igen från sin ungdom. Skulle hon kunna 
sträcka händerna i luften och svänga med skulle hon göra det. För 
inombords dansar hon.  

På Blomsterfonden jobbar vi mycket med reminiscens, förklarar 
Liselott, vi har alltid med rekvisita, gamla saker som triggar igång 
minnet på våra äldre. Precis som en gammal sång kan olika föremål 
vara väldigt positivt påverkande på hågkomsten. Vår herrklubb har 
till exempel alltid olika infallsvinklar för sina diskussionsträffar. Är 
det inte bilar, mopeder eller bussar så är det kanske sport, bandy, 
Snoddas eller något sådant.

– Vi har även startat en anhöriggrupp som kommer samman 
regelbundet och ventilerar både svåra och trevliga saker, det ger 
mycket för oss alla, säger Liselott.

Men tiden springer som Usain Bolt och i ett hus fullt med 
aktiviteter finns det inte tid att sitta alltför länge i startblocken.

– Nej, nu är det dags att börja ta tag i morgondagens sopplunch, 
säger Liselott innan vi skiljs åt, det kommer sjuttio personer; 
boende, anhöriga och medarbetare. Det ska bli trevligt, eller hur 
Christina?

– Absolut, jag ser fram emot det. Det gör mamma också.

Christina Jonsson 
(till vänster), 
dotter till mamma 
Birgit som bor 
på Lisebergs 
äldreboende.

Liselott Berg, 
aktivitetsledare 
och handledare 
i etik och 
bemötande 
på Lisebergs 
äldreboende
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Även på Svalnäs är det full rulle när Alma hälsar på och byter några ord med aktivitets-
ledaren och arbetsterapeuten Madeleine Hedberg och sjukgymnasten Lana Berglund som just 
i stunden drar ett träningspass i äldrepowersalen med Kalle och Elsa från äldreboendet.

– Styrketräning är väldigt bra för de äldre, förklarar Madeleine, men vår aktivitetsverksamhet 
omfattar så mycket mer. Vi försöker vara lyhörda för allas specifika behov och önskemål och 
forma vår verksamhet efter det. Vi frågar, använder oss av enkla enkäter och håller ögon och 
öron öppna. Vi är till för de äldre, vad vi själva tycker är roligt är egalt i sammanhanget.

På Svalnäs äldreboende avlöser aktiviteterna varandra. Det kan vara allt från hjärngympa 
med hjälp av korsordslösning, konserter eller underhållning med filippinsk dans med vackra 
dräkter. Ett synnerligen populärt inslag i aktivitetskalendern är ett specialkomponerat 
melodikryss med välkända melodier och slagdängor från femtio-, sextio- och sjuttiotalet. 
Konstruktionen står Madeleine själv för, hon vet vilka sånger som går hem och känns igen av 
deltagarna.

– Vi försöker vara kreativa. Tänk dig, till exempel, att någon som varit en aktiv och hängiven 
golfspelare drabbas av en stroke som gör det omöjligt för hen att efter det svinga en klubba. 
Förlusten blir dubbel. Då försöker vi hitta något som innehåller samma känsla och har 
liknande element som golfen, men som fortfarande är fullt möjligt för den här personen 
att genomföra. Något som innehåller tävlingsmomentet, precisionen, friluftslivet och 
gemenskapen. Boule kan kanske vara något som då fyller tomrummet. 

Sjukgymnasten Lana jobbar oförtrutet vidare med sina adepter; peppar, instruerar och hjälper 
dem vidare och vidare från maskin till maskin så att alla muskler får sig en genomkörare. 
Allt enligt ett personligt inprogrammerat träningsschema som finns lagrat i en dator och i ett 
gymkort som sticks in i en läsare kopplad till respektive maskin. 

Elsa Thorsén, boende på Svalnäs, 
kämpar på i maskinerna för fullt när 
Almas reporter frågar hur det går med 
träningen, om det känns bra och om 
den gör henne gott. 

– Ja, hördudu, förut höll vi på med 
sittgymnastik. Men det var ingenting 
för mig, den gav inte mycket och blev 
så himla tråkig i längden. Det här är 
något helt annat, nu känner jag att jag 
får valuta för den tid jag lägger ned i 
gymmet. Just nu tränar jag två dagar i 
veckan och känner mig starkare både 
här och där.

Svalnäs:
Torsdag den 3/12 Julandakt med Svenska kyrkan • Fredagen den 4/12 Glöggmingel med tilltugg • Onsdagen den 9/12 Vi dekorera pepparkakor 

Torsdagen den 10/12 Nobelmingel med bubbel • Fredagen den 11/12 Glöggmingel med jul- och luciasånger av ungdomar från Viktor Rydberg

Söndagen den 13 /12 Luciatåg • Tisdagen den 15/12 Julpysslel • Fredagen den 18/12 Glöggmingel med tilltugg • Onsdagen den 23/12 Vi samlas 

kring krubban, läser julevangeliet och sjunger julpsalmer

Liseberg:
Fredagen den 27/11 Börjar fira första advent och smakar av glöggen • Fredagen den 4/12 En anhörig 

bjuder på snittar till dansen • Fredagen den 11/12 Luciafirande med barn från förskolan Sylvester

Söndagen den 13/12  Lussetåg på avdelningarna • Måndagen den 14/12 Julkonsert med gruppen 

Vocallets • Tisdagen den 22/12 Andakt och julkaffe,  Brännkyrka församling delar ut julblommor

Madeleine Hedberg är aktivitetsledare på Svalnäs äldreboende Sjukgymnasten Lana Berglund hjälper Kalle att hitta rätt sittställning

Några av våra aktiviteter inför julhelgen:
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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

För aktuella erbjudanden besök: reseskaparna.se/blomsterfonden

Nyår i Oslo med Operan Trollflöjten
ERT PRIS: 5 900 KR (ord.6 200 kr) 30/12-1/1
INKL: Bussresa 3 dgr • Del i dubbelrum med frukost • 4 måltider • Biljett till 
operan • Operakunnig reseledares • Besök enligt program. 

Traditionell jul i Dalarna
ERT PRIS: 5 750 KR (ord.pris 5 950 kr) 23-26/12
INKL: Bussresa 4 dgr •  Reseledares tjänster • Del i dubbelrum med frukost  
• 7 måltider • Besök enligt program.

Denna kryssning med RCCL:s förstklassiga fartyg Serenade 
of the Seas tar oss till Norges vackraste byar längs kusten 
som Stavanger, Bergen, Ålesund och Geiranger. Att kryssa 
är bekvämt och med på resan följer en av ReseSkaparnas 
reseledare som tar hand om allt på resan och ordnar utfär-
der. 15-22/5 2016

ERbjuDaNDE bLOmSTERFONDEN: 12 490 KR (ord. 12 990 kr) w

INKL: Flyg Arlanda-Köpenhamn t/r • Del i insideshytt 7 nätter med hel-
pension • Reseledares tjänster under hela kryssningen • Transfer flyg-
platsen-fartyget t/r • Dricks till besättning och personal ombord • Båtens 
utbud av underhållning & faciliteter .  Tillägg: Balkonghytt 4 300 kr/pp.

9-10 feb 2016       Pris: 595 kr 
INKL: Del i insideshytt • Välkomstdrink  • Frukost • Middagsbuffé med öl/vin 
• ReseSkaparrevy • Tävlingar & inspirerande föreläsningar   

Bokning: Birka Cruises 08 - 702 72 00. Bokningskod: HJARTAN

alla Hjärtans Kryss - Årets resefest!

www.reseskaparna.se
info@reseskaparna.se 

08-94 40 40

Kryssa på Norska Fjordarna med blomsterfonden

ERbjuDaNDE 
bLOmSTERFONDEN

En underhållande kryssning med ReseSkaparna

215x138 ReseSkaparna Halvsida ALMA utg v 47.indd   1 2015-11-17   10:36:43
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Beställ på vår hemsida: www.blomsterfonden.nu/julkort/ eller via e-post till medlem@blomsterfonden.se ange namn, adress, 
postnummer och postort eller fyll i beställningen och skicka till: Blomsterfonden, Medlemsservice, Box 114, 182 05 Djursholm.

Blomsterfonden tackar dig för ditt stöd!

Köp julkorten från Blomsterfonden så är du med 
och stödjer vårt arbete för hem och vård åt äldre!

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Jag vill gärna beställa Blomsterfondens julkort och samtidigt stödja Blomsterfondens arbetet för äldre.

Antal  Förpackning med 3 st av varje motiv, 6 st - Pris: 60 kr per förpackning

Antal  Förpackning med 6 st av varje motiv, 12 st - Pris: 100 kr per förpackning

Kom ihåg att beställa i god tid så att dina kort hinner iväg i god tid innan påsk. Kostnad för porto tillkommer.

God Jul 

      och

Gott Nytt År!

God Jul 
och  Gott Nytt År!
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FRÅGA JURISTEN

Anette Petterson 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!

Vad gäller för särkullsbarns rätt till arv?

Min make och jag har köpt en bostadsrätt som vi står som ägare med 
hälften var. Jag har två särkullbarn. Vad jag förstår får barnen ut hela sitt 
arv efter mig om jag dör före min man? 

Vi vill vara säkra på att min man inte behöver sälja lägenheten. Hur skriver 
vi så att mina barn bara får ut sin laglott?

Elin

Hej Elin!

Du ska upprätta ett testamente där du testamenterar allt till din make, 
utom dina särkullbarns rätt till laglott. Om du anger i testamentet att det 
är med full äganderätt din make ärver, så kommer hans arvingar att även 
ärva det som han fått från dig genom arvet. Om du däremot vill att det 
han har ärvt efter dig ska tillfalla dina barn när han i sin tur avlider så ska 
du ange det i ditt testamente. 

Kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente!

Med vänlig hälsning

Annette Petterson - Auktoriserad boutredare 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

Den 5 oktober bar det av till Gålö Havsbad på Blomsterfondens första 
Äldrekollo.

Tack vare alla givmilda människor som bidrog till vår insamlingskampanj 
under våren och sommaren var detta möjligt. Tack ska ni ha alla fina 
medlemmar som skänkte pengar till detta ändamål!

Almaredaktionen, tillsammans med Blomsterfondens VD Ulf Thörnevik, 
var med under en sen eftermiddag och kväll som innehöll en mycket 
trevlig middag med sång, härlig musik och dans.

Vistelsen arrangerades av Blomsterfondens värdinna Monica Andersson 
och Christel Haglund, chef för sociala verksamheten.

Deltagarna genomförde olika aktiviteter tillsammans. Det blev upp-
friskande promenader, spännande boulespel, intressanta samtal och goda 
måltider. 

Temat för kvällen, när Almaredaktionen var på plats, var ”Hawaii” vilket 
middagen och inramningen tydligt visade. Det sprakade av färger och 
svängdes med blomhalsband på typiskt söderhavsmanér.

Lagom när middag avslutats dök trubaduren Jalle upp med gitarren på 
magen och och rev av ett gäng gamla klassiker med Rock Olga, Sven-
Ingvars och you name it. Kvällen slutade med att alla dansade med alla 
och skratten var många och hjärtliga. En oförglömlig kväll helt enkelt. 

Föreningens första Äldrekollo blev en 
väldigt lyckad tillställning

Lennart Sjögren och Lars Holmgren njuter av en fin höstdag i vacker 
natur under Blomsterfondens äldrekollodagar.
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Extra föreningsstämma som inspirerade
Den 8 oktober var det extra föreningsstämma i Blomsterfonden. 

Syftet med denna var att med kvalificerad majoritet (minst två 

tredjedelar av närvarande medlemmar) bekräfta det beslut som 

fattades av medlemmarna vid den ordinarie föreningsstämman, 

den 25 maj 2015, om ändring av stadgarnas sjunde och åttonde 

paragrafer. 

Att en extra stämma på detta sätt genomfördes kommer sig 

av att en medlem under vårens ordinarie stämma påtalade att en 

exakt genomräkning inte genomförts vid omröstningen i frågan om 

stadgeändring. Påpekandet kom dock så sent att en mycket stor del 

av mötesdeltagarna redan hade lämnat stämman. Därför kunde en 

kontrollräkning inte omedelbart genomföras.

Stämman började och avslutades med inspirationsföreläsningar. 

Styrelseledamoten Ewa Samuelsson, oppositionsborgarråd i 

Stockholm, inledde med att presentera den utredning om bostäder 

för äldre som hon under året har genomfört på uppdrag av 

regeringen. Läs mer om detta  i en intervju med Ewa på sidan 12–13. 

Efter det inledande föredraget förklarade föreningens ordförande 

Lennart Francke stämman öppnad och överlät ordet till stämmans 

ordförande, Lotta Edholm, som avhandlade kvällens program som 

reglerna föreskriver. Efter sedvanlig öppning gick hon direkt på 

extrastämmans aktuella fråga om ändring av stadgarnas sjunde och 

åttonde paragrafer.

Två förslag fanns för stämman att ta ställning till och besluta om. 

Dels styrelsens förslag om ändring av stadgarna och dels ett yrkande 

av medlemmen Karl Erik Åhman om att stadgeändringen bör strykas 

från dagordningen.

Efter genomlysning av förslagen avslogs Karl Erik Åhmans yrkan om 

att stryka punkten från dagordningen.

Mötesordförande ställde därefter frågan till stämman huruvida 

den uppfattat att beslutet fattats med två tredjedelars majoritet. 

Stämman svarade ja på detta, ingen anförde avvikande åsikt.

Ordförande, lotta Edholm, konstaterade att beslutet fattats 

enligt konstens alla regler och stadgeändringarna kommer att 

gälla från och med 2016 års föreningsstämma.

Arkitekten Jacob Haas, från ÅWL Arkitekter, avslutade kvällen 

och presenterade trender inom inredning samt bilder på hur 

lägenheterna i Bomsterfondens nya seniorboende i Liseberg 

kan vara inredda. Se mer information på sidan 11 om våra nya 

seniorbostäder som ska byggas i Liseberg/Älvsjö med start 

november/december 2015.

Ewa Samuelsson, oppositionsborgarråd i Stockholm, höll ett inspirerande 
föredrag om bostäder för äldre. Ewa hade precis i dagarna färdigställt en 
utredning i ämnet som hon tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Eller som en deltagare, Lars Holmgren 
- till vardags hyresgäst på Ringvägen, 
beskrev det hela för Almaredaktionen:

”Det var väldigt avkopplande och stor 
gemenskap och jag hoppas att detta blir 
möjligt även i framtiden. Äldrekollot 
skapar kontakter med andra människor 
på ett mycket bra sätt, berättar Lars.” Värdinnan Monica Andersson tar en groupie på 

sig själv och två glada kollodeltagare; Lennart 
Sjögren och Lars Holmgren

ÄldreKollo
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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 3/2015
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Jarl Holmén, Stockholm
Maria Randal, Årsta

Gunilla Agenberg, Handen
Britt-Marie Bengtsson, Sollentuna

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 4/2015
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2015  ska vara oss tillhanda senast den  1 februari 2016. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



32  Blomsterfonden

Snabbfrågan
Vad gör du för 

att må bra?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Per Svennblad
–  Jag gillar att göra saker med 
händerna. Hamra, såga och 
dona. Det känns bra när det blir 
bra. Snickarglädje kallas det visst, 
ha ha.

Margareta Fagerlund
– Jag tycker det gör gott för själen 
att resa och se sig om i andra 
länder. Det är kul att ge sig iväg 
ut i världen och så är det roligt att 
komma hem igen.

Kristin Östholm
–  Jag tycker om att vara sysselsatt, 
göra olika saker, röra på mig och 
ha mycket att se fram emot 

Mellan gröten och kaffet
Det där med att äta frukost i trädgården kan 
bjuda på fler överraskningar än de jag hittills 
råkat ut för. Man kan till och med få öva 
upp oväntade förmågor och plötsligt tvingas 
agera Florence Nightingale mellan gröten 
och kaffet. 

Sålunda satt jag där i godan ro och läste 
tidningen omgiven av doften från syrenerna 
som just slagit ut, när jag såg grannen 
Vivianne pila iväg mot garaget, uppklädd 
och snygg som alltid. Som så ofta hejdade 
hon sig för att ta bort en maskros, eller 
något annat ogräs, i en av våra gemensamma 
blomsterodlingar och jag log för mig själv 
över tidningen. Sedan hörde jag en dov 
liten smäll och tittade upp för att se vad 
som inträffat, men såg bara grannen skynda 
vidare mot garaget. Ytterligare en stund 
gick och så kom Vivianne plötsligt tillbaka 
igen. Det lät nästan som om hon stönade 
lite lätt, så jag reste mig spanande över 
syrenhäcken för att se om något hänt. Döm 
om min förskräckelse när jag såg henne 
komma, bokstavligen vacklande, med blodet 
strömmade ner över ansiktet från ett jack i 
pannan. Det blodiga ansiktet kontrasterade 
så grymt mot den klargula jackan hon bar, 
att synen påminde om någon historisk 
krigsfilm med karoliner i gula rockskört och 
byxor.

Det visade sig att Vivianne hade slagit 
pannan i en plåtskylt när hon reste sig upp 
efter att ha tagit bort den där maskrosen i 
blomsterbädden. ”Jäklar, nu får jag en bula” 

tänkte hon, men plåtskylten har väldigt vassa 
kanter och när hon speglade sig, i bilens 
backspegel, insåg hon att det var värre än så. 
Det blev till att följa med henne hem och 
få fram förband för att stoppa blodflödet 
någorlunda så att hon sedan kunde ta sig till 
akuten, för professionell behandling. Som tur 
var hade hon både kompresser och kirurgtejp 
hemma och sedan återstod bara att göra rent 
hennes blodiga ansikte och ta hand om den 
nedfläckade gula jackan. Jag gjorde som min 
mor brukade göra när jag var liten och lortig, 
och hon skulle sätta mig på pakethållaren för 
att cykla och handla. Dammtorkning brukade 
mamma kalla det, när hon gned runt med 
en fuktig kökshandduk i ansiktet på mig, för 
att få bort de värsta spåren av härjningarna 
utomhus. Och antagligen grimaserade jag 
lika illa som Vivianne gjorde, när jag nu 
använde samma metod för att få henne så pass 
presentabel, att en taxichaufför skulle gå med 
på att köra henne till akuten.

Det gick bra, och efter att ha lagt den 
fina jackan i kallt vatten återvände jag till 
frukostbordet. Gröten kändes inte längre 
helt lockande, men en rejäl balja caffe latte 
satt desto bättre. Och lite senare på dagen 
återvände Vivianne med en tejpning av 
skadan som var så välgjord att den nästan inte 
syntes. Så nog finns det bra sjukvård ändå när 
det behövs, fastän man undrar ibland.

Och som tack för insatsen som Florence fick 
jag en fin pelargon att ställa på frukostbordet.

Anita Deak, medlem i Blomsterfonden

Vill du skriva ett kåseri / en krönika i Alma?  Fatta pennan och skicka in ditt bidrag. Kanske är du den som får din text 
publicerad i Alma.  Nästa nummer kommer i mitten av mars så vi behöver ditt bidrag senast den 15 februari.

Texten ska vara 5 000 tecken lång, inklusive mellanslag och det är viktigt att du håller dig  till detta.  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. 

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.


