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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

Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass. 08-94 40 40 www.reseskaparna.se

ERbjudAndE till 
blomstERfondEn

Kryssningar
ReseSkaparna erbjuder kryssningar till både Medlehavet och Karibien. 
Att kryssa är ett bekvämt sätt att resa, du får uppleva flera länder och 
kulturer under en enda resa. Njut av dagar till havs och ta del av båtens 
underhållning och faciliteter. Boka Medelhavet före 31 mars och få en 
extra utfärd till Dubrovnik.
• Flyg Arlanda t/r  • Kryssning
• Alla måltider ombord  • Svensktalande reseledare
boka före 31 mars erhåll rabatt

malena på dalhalla
Varmt välkomna till en musikalisk resupplevelse; 
en helafton med Malena Ernman på Dalhalla.

medlemspris: 3 250 kr ord. 3 750 kr
2 dagar, 9 juli
• Bussresa
• Del i dubbelrum med frukost • 3 måltider
• Konsertbiljett, inträden och besök enligt program
• Reseledare

upptäck ett annat sätt att resa!

sistA 
minutEn

just nu - sicilien, spanien, Holland, skottland & italien.
 www. reseskaparna.se/sistaminuten

medelhavet – 15 650 kr, ord pris. 16 150 kr 8 dagar 3 sep
Karibien – 22 495 kr ord pris. 22 995 kr 13 dagar, 7 dec

Kroatien rundresa 8 dgr - 7 maj,  sista minuten 10 490 kr

Reseskaparna_215x138.indd ALMA.indd   1 2016-03-02   11:43:04
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Livet är ett enda stort flyttlass

Drömmen om en trivsam tillvaro är en evigt pågående process.

De allra flesta har sex, sju hem under sin livstid. Många har fler än så, medan en del aldrig får landa i trygghet.

Till en början; barndomshemmet, avstampsbrädan till livet. Sedan den första egna ungdomslyan, frihetens 
och odödlighetens högborg. Därpå följer flytta-ihop-lägenheten, vi två mot världen, inget kan skilja oss åt. 
Sedan herregud-vi-är-med-barn-så-här-kan-vi-ju-inte-bo. Därefter, som ett brev på posten, tvåan har anmält 
sitt ankomstdatum, och vi har ju alltid drömt om ett eget litet hus, med fruktträd och vinbärsbuskar. Sedan 
tjugo, tjugofem års rofyllt lunk och så är det dags igen. Det-här-har-ju-blivit-på-tok-för-stort-för-oss, visst 
vore det kul att flytta in till stan, närmare restauranger, teatrar och biografer? Och till slut är det tryggheten, 
gemenskapen och att ha nära till allt som fäller avgörandet var man vill bo.

Varje steg, varje flytt sätter igång drömmarna, kreativiteten, påhittigheten. Vi planerar, gör oss av med saker, 
köper nya och möblerar i tanken för att trivas genom nästa fas av våra liv. När man väl står där med flyttlasset 
och tavlorna under armarna, vet man precis var krokarna ska spikas in. Vissa saker hänger med från det första 
hemmet till det sista, grejer som betyder mer än andra. Sådant som sedan förs vidare av nästa generation.   

Om jag tänker tillbaka på min barn- och ungdomstid på sextio- och sjuttiotalet, minns jag med stor glädje de 
vackert broderade bonaderna som fanns i nästan varje hem, framför allt hos mor- och farföräldrar. De som 
handlade om vänskap, kärlek och allra mest betydelsen av att ha ett eget hem. 

”Hem ljuva hem”, ”Egen härd, guld värd” och ”Mitt hem är min borg” var de mest vanliga men det fanns många, 
många till. Ofta med lite humor i botten, en glimt i ögonvrån.

Vardagspoesin flödade fritt i ett Sverige som pekade rakt uppåt, ”Folkhemmet” var inne i sin andra fas och 
det känns som en tanke att just hemmet fick stå som metafor för en politisk strävan efter att skapa trygghet. 
Hemmets grundval skulle byggas på gemensamhet och samkänsla. Det handlade trots allt inte bara om fyra 
väggar, golv och tak.

Idag har vi tyvärr inte bostäder som räcker till åt alla. Inte på långt när. De unga är speciellt utsatta och samma 
sak gäller för de äldre. Vi har inte tillräckligt många äldreanpassade seniorlägenheter i vårt land, inte heller 
platser på äldreboende.

Blomsterfonden drar dock ett rejält strå till stacken och bygger ett stort antal nya lägenheter i Liseberg. Om 
detta kan du läsa längre fram i tidningen.

Till sist vill jag be alla blomsterfondare som har en gammal bonad från gångna tider i sin ägo; ta en bild och 
skicka in den till oss på alma@blomsterfonden.se. Gärna med lite kringinformation. 

Om vi får in tillräckligt många, gör vi ett riktigt fint uppslag i Alma om detta.

Tack på förhand!

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 39 673 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. 

- Om olyckan, mot all för-
modan, skulle vara framme 
och eldsvådan härjade 
hemma hos Ulf, skulle han, 
utöver familjen, rädda sin 
iphone,  familjens fotoalbum 
och favoritfärjestadströjan.

– Visst, jag känner mig 
trygg med det. Då skulle 
jag ha allt under kontroll; 
nutiden i telefonen, dåtiden 
i fotoböckerna och istiden i 
tröjan.

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

Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass. 08-94 40 40 www.reseskaparna.se
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Rasmus, en ovanligt 
ung blomsterfondare
sidan 8–11

Ta med dig lilla barn-
barnet och gå på teater
sidan 7

Välkommen till fören-
ingsstämman
sidan 15

Nu byggs det för fullt 
i Liseberg
sidan 18–20

Nya fina lägenheter på 
Svalnäs
sidan 21

Svalnäs i svunna tider
sidan 22–24

Tack, alla ni som hjäl-
per oss att hjälpa

sidan 26

ÄldreSupport utvecklas 
ytterligare

sidan 29

Kryss och Sudoku

sidan 30–31
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Hem ljuva hem

Känn på de tre små orden! 

Ordet ”hem” har väldigt stor betydelse för oss svenskar. Det är något jag reflekterade över när jag bodde i 
Sydafrika under några år. Oj, vad jag saknade att pyssla om mitt hem, som jag brukar göra i Sverige. Med 
färska blommor, ljus i olika färger och att duka fint till middagen. Här var det helt plötsligt svårt att få tag på 
alla piffsaker. I Sydafrika flyttade ”hemmet” istället ut i trädgården och till stranden. Inomhus var det inte så 
noga.

Ett hem är att ha trygghet, något som är en självklarhet för de flesta svenskar. Ett bra hem för alla var också  
syftet för vår grundare Alma Hedin när hon startade Blomsterfonden och började bygga i Röda bergen på 
20-talet. Hennes tanke var att alla äldre skulle ha ett hem, med en egen dörr att stänga till om sig. Idag har 
hemmets betydelse adderats med mångt fler värden för oss svenskar.

Skiljer sig hemmets betydelse mellan unga och seniorer? Jag frågade min 12 åring hemma och en senior 
utanför Lisebergs seniorboende för att få svar. Klara, 12 år svarade så här: ”Det viktiga med hemmet är att dela 
det med sina nära och kära”. Elsa, 83 år berättade: ”I mitt hem har jag samlat allt som ger mig trygghet nu när 
jag bor för mig själv”. 

Kanhända är det så att eventuella skillnader beror på kön? Om man är kvinna eller man.

Skriv gärna till Almaredaktionen om vad du tror, eller hur du vill beskriva ”Hem Ljuva Hem”, mejla till 
alma@blomsterfonden.se.

Borta är också bra, i början av april åker Almaredaktionen iväg med ett gäng medlemmar till Budapest. En 
favorit i repris, denna gång med spa-tema. För många kan att resa vara ett bra sätt att känna sig hemma och ha 
det ljuvligt. I vårt juninummer kan du läsa mer om vår medlemsresa.

Läs även om vårt pågående byggprojekt i Liseberg, Älvsjö, på sidan18 och hur vi renoverar på våra äldre-
boenden Svalnäs och Lisberg, på sidan 20. Missa inte vår härliga vårbasar på Röda bergen den 23 april. Du 
glömmer väl inte heller att anmäla dig till vår föreningsstämma i maj som är lite tidigare än vanligt i år. Där 
har du som medlem chans att påverka föreningens utveckling framöver.

 
Christel Jansson, Chefredaktör Alma

christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

för Christel är ett hem en 
trygg plats där man alltid 
kan vara sig själv.

-Att stå i köket och laga en 
god middag med familjen 
är att vara hemma för mig.

 

Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev 
till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 114, 182 05 Djursholm. 

Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellansteg så vi förbehåller 
oss rätten att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma,  att du debatterar och 
skriver till oss. Många har tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste 
handla om 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 !

Finns det några extra/sommarjobb!
Hej på er!

Läste om Rasmuskillen i tidningen. Han som blev medlem fast 
han är så ung.

Vi är ett gäng tjejer som kanske också tänker gå med. Vi är alla 
runt tjugo så Rasmus kommer bli gammal över en natt.

Vi har surfat runt på er hemsida och letat om ni har några 
extrajobb/sommarjobb. Har ni det?

Hälsar Nikki

Hej Nikki!

Kul att ni gillar Blomsterfonden. Lite längre fram i tidningen 
finns det en annons om sommarjobb. Här kan ni också gå in och 
kolla:  http://www.blomsterfonden.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
lediga-jobb/  

Christel Jansson | chefredaktör
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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

Hallå alla fynd- och fikasugna människor! Nu vankas det 
vårbasar på Röda bergen igen. Hur kul får det bli egentligen?

Blomsterfondens basarer är efterlängtade 
tillställningar varhelst de hålls. Röda bergen, 
Ringvägen eller på Svalnäs, spelar ingen roll. 
Köerna ringlar långa, långt innan dörrarna slås 
upp och stämningen är hög och intensiv. 

Som ni vet; det är de tidiga fåglarna som hittar de 
fetaste maskarna, så häng på låset, det lönar sig.

Basar på Röda bergen:
Lördagen 23 april, 10.00–14.00
Välkommen!

Hej Monika, vilken bra idé!

Vi ska undersöka möjligheterna att göra 
detta  tillsammans med någon sam-
arbetspartner på resesidan. 

Vi behöver också få ett hum om det all-
männa intresset, så mejla gärna till oss på 
medlem@blomsterfonden.se.  Säg ja eller 
nej till singelkryssningar.

Christel jansson, chefredaktör

Snart bär det iväg på SPA-resa till Budapest!
                                                                                                                                                                                                                                                              I början av april reser ett gäng blomsterfondare till Budapest för att möta våren och 
njuta av varma bad och allsköns olika behandlingar under några avkopplande dagar.

Vi planerar kontinuerligt nya resor till nya spännande resmål, så håll ögonen öppna efter 
information i Alma och kommande nyhetsbrev!

Singelkryssningar för blomsterfonds-
seniorer?

Jag har sett i Alma att ni har den där spalten 
där man kan skicka in en kontaktannons 
och söka efter en ny vän, en käresta, ett 
äventyr, vad vet jag.

Jag har också lagt märke till att ni arrangerar 
gruppresor för medlemmar.

Vore det då inte en bra idé att slå ihop dessa 
två aktiviteter och ordna singelutfärder för 
intresserade blomsterfondare? Blandat 
kvinnor och män. 

Kanske på en Ålandsbåt eller något sådant, 
med dans, middag och annat lämpligt 
program som skulle göra det möjligt att 
spana in varandra lite grann. Helt förut-
sättningslöst. 

Och blir det ingenting, har man ändå haft 
det lite trevligt och kommit hemifrån en 
stund.

Monika, uttråkad 70-plussare

En riktig klippa har gått i pension efter 47 år hos Blomsterfonden
                                                                                                                                                                                                                                                              
Stina Kujala, en mycket 
omtyckt värdinna på 
Liseberg har gått i pension 
efter ett helt arbetsliv hos 
Blomsterfonden.  

Ingen kommer någonsin att 
slå Stinas rekord med nästan 
ett halvsekel i föreningens 
tjänst.

Stina, vi lyfter på hatten 
och tackar för varenda dag 
och önskar dig all lycka och 
välgång i ditt fortsatta liv.
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Är det så att du råkar vara människa och kommit upp i åren. 
Ta då ditt lilla barnbarn i handen och gå och se den här pjäsen. 
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Den här alldeles nyskrivna teaterförställningen av Ann-Sofie Bárány är en pjäs om livet, döden och kärleken, där man låter de yngsta 
och de äldsta mötas och förenas i en intressant och givande konstupplevelse över generationsgränserna.  Ett möte mellan nya och 
årsrika människor kring existentiella frågor där ingen blir klappad på huvudet, där alla möts med respekt i en syrerik teaterkontext. 

Regi:

• Gustav Deinoff

Medverkande skådespelare:
• Anna Nygren

• Britt Louise Tillbom

• Malin Cederbladh

• Nidhal Fares

• Polly Kisch

• Yarien Rodriguez

– Vi berättar inte allt. 
     Vi berättar Alltet!

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

För bokning och mer information mejla bokning@ungaklara.se eller ring 08-50620173

Ring dina vänner och bekanta, för 
onsdagar till fredagar kl. 13.00 är det 
gratis för grupper av äldre!

Kära blomsterfondare, lyssna med era 
grannar så kan ni tillsammans ge er iväg 
på en fin teaterföretällning och möta 
barn i en fin upplevelse över genera-
tionsgränserna.

Åk bil kostnadsfritt till fredags-
föreställningen klockan 13.00
Tack vare en givmild sponsor har teatern 
möjlighet att hämta upp mindre grupper 
inom stockholmsområdet.

Bokning av bil görs per mejl eller genom 
att ringa under kontorstid 09.00–16.00.

Se kontaktuppgifter nedan!

Premiär 5 mars
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Gör sällskap med ditt barnbarn eller 
någon annan liten ny människa, så kan ni 
boka era biljetter. 

Pensionärer: 75 kronor
Barn: 75 kronor
Övriga vuxna medföljare: 150 kronor

Gratis för äldre i grupp 
i veckorna. Passa på!
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INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

Rasmus Nordström, 28 år och medlem i 
Blomsterfonden, blev något av en kändis när han 
intervjuades om sitt medlemskap för en månad 
sedan och hamnade på framsidan av Svenska 
Dagbladet.

Har du märkt av någon reaktion på artikeln?

– Ja, det är inte klokt vad jag får kommentarer 
i alla möjliga sammanhang. På jobbet satt tid-
ningen uppnålad på anslagstavlorna, gamla 
kompisar hör av sig och människor, som jag inte 
har en aning om vem de är, vill bli mina vänner 
på facebook. Andra tidningar ringer och ber om 
intervjuer och radion vill för allt i världen ha mig 
med i något direktsänt diskussionsprogram om 
bostadssituationen i Sverige. Det här är verkligen 
ett glödhett ämne.

Men varför har du gått med i Blomsterfonden så tidigt, 
är det för bostadskön eller hur tänker du?

– Både ja och nej, egentligen mest nej. Det är bara 
att vrida på huvudet och se sig omkring lite grann. 
Vi lever i en tid där allt står på ett ben och vinglar. 
Ingen kan veta var vi hamnar i slutänden, om vi 
klarar att sätta ned den andra foten eller ramlar i 
diket är en öppen fråga.

TEXT: Christel Jansson  FOTO: Privat

RASMUS
EN OVANLIGT UNG
BLOMSTERFONDARE
– JAG HOPPAS NÅGON VILL LÄSA FÖR MIG 
    DÄR JAG BOR NÄR JAG ÄR GAMMAL

Vi har enorma flyktingströmmar i världen, ett 
England som inte vet ja eller nej, en Trump i 
Amerika och stöveltramp som bara kommer 
närmare och närmare. I Sverige har vi målat in 
oss i ett hörn, låst läget, politiker från alla håll och 
kanter hugger knivar i varandra så fort tillfälle 
ges, men är inte speciellt alerta och pigga på att 
hitta bra överbryggande lösningar för landet och 
folket. Tidningarna eldar under för egen vinning 
och skapar ytterligare motsättningar som är helt 
onödiga. Att varje vecka publicera om-det-vore-
val-idag-mätningar är så kontraproduktivt det kan 
bli. För alla andra än just pressen.

Men vad har Trump och britterna att göra med ditt 
medlemskap i Blomsterfonden?

Jag känner att jag inte kan lita fullt ut på samhället 
och systemen, att det i mycket större utsträckning 
än för tidigare generationer handlar om att se om 
sitt hus i god tid. Det gäller inte bara bostads-
frågan, pensionssystemet verkar ju inte heller vara 
något Fort Knox precis.

Men ska jag svara på din fråga om medlemskapet, 
så handlar det mer om hur många gamla har det 
idag än min egen gyllene ålderdom om femtio år. 
Varje dag läser jag, eller ser något inslag på TV där 
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Rasmus Nordström
Ålder: 28år

Yrke: Arkivarie

Familj:  Flickvännen Sanna ,
som har en färsk examen i   

musei- och kulturarvsvetenskap
från Uppsala universitet och 

mamma, pappa och storasyster

Bor: I liten men trivsam 
bostadsrätt på Lilla Essingen

Intressen: Är, enligt säkra källor, ett  Wikipedia 
på två ben när det kommer till frågor om film 

och en hängiven fotbollsentusiast.

RASMUS
EN OVANLIGT UNG
BLOMSTERFONDARE
– JAG HOPPAS NÅGON VILL LÄSA FÖR MIG 
    DÄR JAG BOR NÄR JAG ÄR GAMMAL
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gamla människor far illa. Nittioåringar, 
utan armar och ben, blir hemskickade 
efter några dagar från sjukhusen, för-
lamade efter en stroke eller något annat. 
Andra sitter fångna i sin ensamhet, dag ut 
och dag in, utan att kunna ta sig utanför 
dörren för en nypa frisk luft. Att få 
komma till ett äldreboende är uteslutet. 
Och allt de önskar är en gnutta innehåll 
och gemenskap på senhösten. Hemmet är 
inte längre deras trygghet.

Bostadssituationen är ju likadan för unga 
människor som vill flytta hemifrån, men 
som jag ser det är de gamla mest utsatta. 
Politikerna slår sig för bröstet och säger 
att det finns valfrihet inom äldrevården. 
Var då, frågar jag mig, är ändå inte den 
friheten en chimär?

Hur hittade du Blomsterfonden?

Jag läste en artikel i någon tidning. 
Kollade också i en Alma som låg hemma 
hos mina föräldrar, gick in på hemsidan 
och hittade den perfekta lösningen. 
Här trillade alla polletter rätt på en och 
samma gång, jag insåg att jag kunde bidra 
till något fint och i slutänden kanske få 
bra saker tillbaka för egen del. 

Jag tänkte att jag kan väl vara den förste 
i en ny våg av blomsterfondare. En våg 
som inte kommer att slå mot stranden på 
många herrans år, men som bygger upp 
något gott på vägen över havet.

Får jag leva och ha hälsan tar det över 
femtio år innan jag har något behov av 

seniorboende och äldrevård. Under alla 
de här åren kommer jag sammanlagt att 
ha stött Blomsterfonden med i runda 
slängar 30 000 kronor, om jag räknar 
med en och annan avgiftshöjning.

Du har onekligen en poäng, du vill alltså 
inspirera andra att gå med?

Trettio laxar kan tyckas vara piss i 
Mississippi, men inte om jag bara är 
den förste av, låt oss säga, tio tusen till i 
min egen ålder. Då skramlar vi ihop 300 
miljoner på vår resa genom livet. Vi är 
med och stödjer och bygger. Vi kommer 
inte stå där med förvåningens finger i 
häpnadens mun och fundera över varför 
vi inte har något att flytta till när vi blir 
äldre.

Och framför allt påverkar vi inte den kö 
som redan finns på något annat sätt än 
att vi hjälper den. Vi är som sagt en helt 
ny och egen våg.

Det finns naturligtvis många andra än 
Blomsterfonden man kan stödja, men 
jag tilltalas av hela det sammanhållna 
trygghets- och gemenskapstänket, att 
folk får vara som de är, att det är en 
ideell förening som verkar ha en filosofi 
och syn på äldre människor som hänger 
ihop med min egen uppfattning.

Men vem är du egentligen, vad gör du och var 
bor du idag?

Jag jobbar som arkivarie; har examen 
i arkivvetenskap och etnologi och är 
filmvetare från Stockholms universitet 
i botten. Jag har alltid tyckt att det är 
nödvändigt att veta varifrån vi kommer 
för att kunna förstå samtiden och vart 
vi är på väg. Som arkivarie är jag en del 
i den apparat som upprätthåller, stöder 
och vårdar vår demokrati. En pytteliten 
kugge, men ändå. Det är viktigt för mig.  

Jag är lyckligt lottad; jag har utbildning, 
ett bra jobb att gå till och en lägenhet 
att bo i tillsammans med min flickvän 
Sanna.

Att ha ett eget hem är det viktigaste i 
en människas liv. Det behöver inte vara 
stort och fint, det handlar bara om att 
kunna kliva in i värmen, tryggheten, 

trivseln och stänga dörren om sig mot 
bruset och all ytlighet, närhelst man vill. 

Sociala medier fylls ju av troll, hot och 
hat idag och så här i mellotider skördar 
ytligheten stora lagrar. När Christer 
Björkman drar igång årets laserkanoner  
och föser ner svenska folket i edm-
träsket går jag i mental landsflykt; läser 
inte nöjessidorna, lyssnar inte på radio, 
stänger av alltihop och knäpper på igen 
framåt sommaren när allt klet, smet och 
ingenting har runnit av.

Hur ska man komma undan trollen och hoten, 
tycker du? De går ju inte att stänga av på 
samma sätt som med Mellon.

Under studieåren jobbade jag helger 
och nätter som spärrvakt i tunnelbanan. 
Jag träffade alla sorters människor; 
unga, gamla, trevliga, dumma, glada, 
sorgsna, fulla, påtända och aggressiva 
från världens alla hörn och alla möjliga 
situationer uppstod. 

Jag kom fram till att rak vänlighet, 
kompromissvilja, serviceanda och ett 
leende löser det mesta. Att vara snäll och 
lite omtänksam är totalt underskattade 
egenskaper idag. Tyvärr. I stället applå-
derar man allt oftare illvilja och rent 
djävulskap.

Vad är hem ljuva hem, om du beskriver det?

Vi stortrivs med att bo på Lilla Essingen, 
både Sanna och jag. Vi har allting 
nära och blandningen av människor 
är underbar; unga och gamla av alla 
sorter, högt och lågt, det är inte lika 
nödigt här som det blivit i många andra 
innerstadsdelar. Det finns både trygghet 
och möjligheter till personlig utveckling 
i den här myllrande myrstacken. 

Vårt hem är en plats med film, teater, 
böcker och musik. Saker det inte går 
att leva utan. Musiken får helst ligga på 
vinyl, det tenderar att bli mer och mer 
jazz; Charlie Parker, Miles Davis, Bill 
Evans, Louis Armstrong, John Coltrane, 
Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, 
Sonny Rollins, Ella Fitzgerald, Nina 
Simone, Billie Holiday och alla de där.
Sven Asmussen fyller hundra år idag, 
visste du det?

En ovanligt ung 
Blomsterfondare
Fortsättning från föregående uppslag
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Skador och sjukdomar på hjärnan blir allt vanligare, såväl hos barn med 
diagnoser som autism och ADHD, som hos vuxna med utvecklad demens 
i allt yngre åldrar. Men ny biologisk och neurologisk forskning kan vara på 
väg att lösa problemen. I Skydda din hjärna beskriver David Perlmutter det 
överraskande samarbetet mellan tarmens mikrobakterier och hjärnan. 

Du kan själv stärka och förbättra skyddet för din hjärna. Boken ger dig många 
enkla och verkningsfulla kostråd. Om du äter rätt kommer du att förbättra den 
mikrobakteriella miljön i din tarm och skapa nya förutsättningar för att din 
hjärna skall få ett långt och friskt liv!

Här är ni som vann en bok i senaste Alma. 

Grattis!
Lillian Jacobsson, Stockholm
Agneta Linghag, Linköping
Lill Hérisson, Saltsjö-Boo
Elisabeth Grundberg, Solna
Ruth Rodin, Sköndal

Skydda din hjärna. 
Börja med att vinna en bok!

Om du inte hade turen att vinna en smoothiebok ...
  ... 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 ”Gärna hjärna”.  

Enbart för Blomsterfondens 

medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 

hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.

Gå in på www.pagina.se/

blomsterfonden

Jag gillar att laga mat också. Jag är 
nyfiken på det mesta, men när jag 
kockar själv är det husman som gäller. 
Långkok är goda grejer och sprider 
en sådan härlig doft i köket. Sanna är 
fiskmänniska, har nästan fjäll, så det blir 
mycket av den varan också.

När det kommer till litteratur har vi helt 
olika smak, men vi har en grej som vi 
båda gillar. Vi väljer en bok tillsamman 
och så läser jag högt när vi går och lägger 
oss. När jag hör lugna och långa andetag 
vid min sida är det dags att släcka 
lampan.

Just nu är det en novellsamling av John 
Steinbeck som gäller. Får alltid läsa om 
sista sidan från föregående kväll.

När jag blir gammal skulle jag älska om 
någon tog sig tid att läsa högt för mig. 

Tänk er så mycket gott ett ordentlig stort 
gäng unga medlemmar skulle kunna göra 
utöver att betala årsavgiften. Vi skulle 
kunna läsa för massor av äldre runt om 
på anläggningarna och kanske ta en 
promenad i parken också, ett givande 
utbyte för alla parter.

       

Är du eller någon i din närhet ung och tänker som 
Rasmus, gå då gärna med i Blomsterfonden. Stöd oss 
genom ditt medlemskap och kom med goda ideer 
om hur vi ska utveckla Blomsterfonden till att bli en 
än mer givande förening för alla som vill stödja de 
äldre genom sin egen livsresa.
Mejla gärna till alma @blomsterfonden.se
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Gingens broderigrupp ,  som leds av Kristina Klang (till höger), startades hösten 2015 på Röda bergen. 

Det första gemensamma projektet döptes till ”Graffity”, en två gånger en-och-en-halv meter stor broderad 
väggtavla i palettens alla färger. En fantastisk skapelse som Röda bergen nu fått som gåva av gruppen. 

– Jag fick ståpäls när jag såg den, den ska hängas på ett väl valt ställe där alla kan njuta av den, säger 
Christel Haglund, vård- och omsorgschef, som tog emot konstverket av broderigruppen. Vi är tacksamma 
och glada för den fina gåvan.

Under våren kommer gruppen att fortsätta med ett nytt projekt på temat ”Stockholm i mitt hjärta” .  Vi 
väntar med stor spänning på att få se slutresultatet. Nu har de lagt förväntningarnas ribba högt, minst sagt.

Kreativiteten flödar vilt på Röda bergen när Gingens 
broderigrupp släpper loss de inre krafterna
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Hattarna

i
luften

Den 29 november var det livat och glatt på 
Ringvägen. Ett hattparty utan dess like ägde rum, 
påhittigheten var stor, cylinder eller sommarhatt 
med julgransglitter gick precis lika bra i samman-
hanget.

Lizzy Zettervall, boende på Ringvägen, berättade 
om sitt yrkesliv som modist i Stockholm.

Ni får ursäkta oss för den dåliga skärpan i bilderna. 
Fotografen var lite i hatten.
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Vad är Blomsterfonden? 

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 39 673 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. 

Nu kan du swisha din gåva 
direkt till Blomsterfondens

90-konto: 9025305

Blomsterfonden med på 
Givarguidens Gröna Lista

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

Kom ihåg föreningsstämman 23 maj. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
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emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Blomsterfonden skickar regelbundet ut 
nyhetsbrev till medlemmarna. Vill du ha den 
informationen behöver vi veta din e-postadress. 
Tänk också 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.

Mejla oss gärna din e-postadress och 
kom ihåg att meddela oss om 
du byter adress!

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

Kom ihåg föreningsstämman 23 maj. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

FYRATUSEN NYA MEDLEMMAR SEDAN SENAST
Vår förening växer, nu är vi hela 39 673 medlemmar. Med många 
engagerade medlemmar blir vi en starkare förening.

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2016
För den som vill lämna motioner till föreningsstämman är sista 
datum 31 mars enligt stadgarna. Motioners skickas antingen 
till e-post: info@blomsterfonden.se eller via post till Föreningen 
Blomsterfonden, att: Måniqua Lövegard, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Observera att du måste vara medlem i Blomsterfonden för 
att kunna lämna in motioner.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens 
föreningsstämma 2016. 

DATUM: 
Den 23 maj kl. 17.00

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

UNDERHÅLLNING: 
Vi bjuder på underhållning före stämman.

ANMÄLAN: 
Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se. Det går också bra att anmäla sig via 
e-post: info@blomsterfonden.se eller till Måniqua Lövengard 
på telefonnummer 08-555 94 512 senast den 11 maj. Vänligen 
uppge ditt namn och personnummer när du anmäler dig.

Nu har det gått ett år sedan vi körde igång med vår webbuthyrning via 
SeniorboTorget. Har du missat det, loggar du lätt in på SeniorboTorget 
på vår hemsida www.blomsterfonden.se

SeniorboTorget fyller ett år!Du kan ladda ned årsredovisningen på 

vår hemsida: www.blomsterfonden.se 

fr.o.m. den 12 maj. Alla som anmäler sig till 

föreningsstämman får årsredovisningen hem-

skickad tillsammans med dagordning för 

föreningsstämman.

Ladda ner årsredovisningen för 2015!
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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!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner som vill vara 
med och skapa mervärden för våra medlemmar
Blomsterfonden erbjuder en möjlighet att 
samarbeta med ett välrenommerat, starkt 
och ständigt växande varumärke inom 
seniorboende och äldrevård. 

Vi söker partner, för långsiktiga sam-
arbeten, som tillsammans med oss vill synas 
och utvecklas. 

Vi vill gå i bräschen för vår bransch med 
hjälp av affärsmässiga samarbeten med 
näringsliv, institutioner och privat-
personer som delar våra kärnvärden, vår 
kvalitetssträvan och människosyn. Ett 
samarbete med Blomsterfonden ger tillgång 

till attraktiva målgrupper och ypperliga 
förutsättningar för att synas på rätt ställe.

För att betraktas som en partner gäller att 
företaget investerar i Blomsterfonden och 
våra medlemmars bästa.

Föreningen skall ge lika mycket tillbaka i 
form av synlighet, imagevärde, och varu-
märkesbyggande sympatipoäng. 

Blomsterfonden tackar nej till samarbete om 
vi känner att partnern på något eller flera 
sätt inte delar våra värderingar, vision eller 
löfte till våra boende och medlemmar. 

Blomsterfonden är en del av samtiden och 
vi vill uppfattas som en förening som aktivt 
arbetar för ett bättre samhälle. Det innebär 
att vi aldrig kommer ingå partnerskap med 
varumärken som företräder områden som 
på något sätt kan uppfattas som skadliga för 
människor, djur eller miljö.

Är ditt företag intresserat av att 
samarbeta med Blomsterfonden? 

Kontakta då vår kommunikations- och 
insamlingschef Christel Jansson genom att 
mejla till christel.jansson@blomsterfonden.se
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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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NU BYGGS DET FÖR FULLT  HOS BLOMSTERFONDEN

Det var inte första gången borgarrådet Roger Mogert, verkställande direktören Ulf Thörnevik och Blomsterfondens ordförande Lennart Francke höll i en 
spade. Det kunde åskådarna konstatera utifrån handgrepp och samarbetsförmåga.

”
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Den 1 februari togs det första spadtaget till vårt nybygge i Liseberg. 
Projektet omfattar ca 140 hyreslägenheter för seniorer.

Närvarande var stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, Blomsterfondens 
ledning med ordförande Lennart Francke och VD Ulf Thörnevik i spetsen 
samt representanter för entreprenören, Einar Mattsson, och projektledaren 
Ebab. Spadtaget bevittnades av reportrar från pressen, den lokala 
intresseföreningen och en nöjd skara boende på Liseberg.

– Det är mycket glädjande att Blomsterfonden investerar i nya lägenheter, 
särskilt för en grupp som idag har svårt att hitta lämpliga boenden. Det 
visar att i Stockholm bygger vi för alla Stockholmare i hela staden. Att 
bredden bland de aktörer som vill vara med och lösa bostadsbristen är så 
stor är ett styrketecken, säger Roger Mogert.

NU BYGGS DET FÖR FULLT  HOS BLOMSTERFONDEN

Förra gången spaden sattes i marken för nybyggnation i Liseberg var 
i slutet av femtiotalet då dagens befintliga anläggningar  uppfördes.

Drottning Louise, som för övrigt var Blomsterfondens beskyddarinna, 
närvarade vid den stora invigningen där även press och media var 
rikligt representerade.

Dagens bästa bild tog DN-fotografen Carl-Erik Sundström som 
påpassligt knäppte när fru Anna Olsson, hyresgäst hos Blomster-
fonden,  klappar drottningen på kinden av ren glädje över att få träffa 
henne i verkliga livet.

Vi på Blomsterfonden ska naturligtvis göra allt för att följa upp 
traditionen med kunglig glans vid invigningen och hoppas därför 
få se en representant från vårt kungahus även på den kommande 
inflyttningsfesten.

De nya lägenheterna ligger i direkt anslutning till de befintliga 
anläggningarna på Annebodavägen i Älvsjö. Första inflyttning 
kommer att ske under 2017.
– Projektet är en viktig del i Blomsterfondens långsiktiga 
satsning på att bygga fler bostäder anpassade för äldre att bo 
i genom seniorlivets olika skeden, förklarar en glad och nöjd 
Lennart Francke.
– All byggnation medför störningar och buller för de som redan 
bor i området. Vi hoppas på överseende och uthållighet med 
det. I gengäld kan vi lova många nya, trevliga grannar att 
umgås med inom en nära framtid, säger Blomsterfondens VD, 
Ulf Thörnevik.

”               Det är mycket glädjande att Blomster-
fonden investerar i nya seniorlägenheter
 Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert Kunglig invigning 1958
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Vi bygger inte enbart 
nytt på Liseberg, 
vi renoverar och 
moderniserar även 
i våra befintliga 
äldreboenden
Blomsterfonden har dragit igång renoveringar på våra 
äldreboende för att få modern och ljus hemtrevnad för 
de äldre. Del ett är redan klar på avdelning Sylvester i 
Liseberg och de boende har flyttat in. Nu planerar vi 
för ytterligare förbättringar i befintliga anläggningar.

På Sylvester har medarbetarna fått en mycket bättre 
arbetsmiljö, vilket bidrar till att säkerställa att våra 
boende får en fullgod omvårdnad i slutänden.  

– Vi är alla; boende, anhöriga  och medarbetare 
mycket glada över våra fina nya lokaler, säger Christel 
Haglund, vård- och omsorgschef.

Här bereds plats för hus nummer 1 och 2  i Liseberg

Hus nummer 2  Hus nummer 3 

Hus nummer 4 och 5

Markarbetena är i full gång. Det 
sprängs i berg, grävskopor och 
schaktningsmaskiner går varma och 
lastbilar går i skytteltrafik för att forsla 
bort ton efter ton med sprängsten och 
jordmassor.

Det är nästan svårt att förstå att här 
ska stå inflyttningsklara fina moderna 
seniorhus om ett och ett halvt år.
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Den första etappen av ombyggnationen av lägenheter på 
äldreboendet är nu i inflyttningsläge. 

Vi är minst sagt nöjda med resultatet; funktionalitet, ljus 
och trivsel genomsyrar  de äldreanpassade bostäderna. 
Här kommer våra boende att uppleva både trygghet , 
bekvämlighet och hemtrevnad.

Vi bygger om även på Svalnäs äldreboende

Badrummen förenar funktion med hem-
känsla.

För medarbetarna uppfylls varje tänkbart 
krav på god arbetsmiljö, med hjälpmedel 
och ytor som tillåter effektiv och skonsam 
förflyttning i alla lägen.

Alla lägenheter har vackra 
parkettgolv i vardagsrum 
och köksdel
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Basta herr Thornevik!

Da min dotter och jag besokte Svalnas innan jul 
traffades vi, och som du kanske minns, lovade 
jag att skicka information om Svalnas fran forr i 
tiden. Min Pappa, Johan Sande Jr, lat gora stora 
forbattringar i hela byggnaden, dar vi bodde fran 
1940 till 1948/49

(Härifrån har Almas redaktör satt ut prickar över bok-
stäverna för att göra texten lättare att läsa)

Jag har en tavla, ett utkast av plafondmålningen i stora 
salen på Svalnäs. Min systerson har också en skiss gjord 
som förlsag till takmålningen.
Konstnären var Arvids Strauss, en lettisk målare och 
skulptör, som säkert min pappa kände till, i och med att han 
då var lettisk konsul.
Jag minns så väl hur Strauss högt uppe under taket höll på 
och målade.
Arvids Strauss gjorde även många statyer i brons. Jag har 
en kopia av en flicka, sittande med en snäcka i handen. 
Modellen lär ha varit Stockholms Lucia 1937.

När vi bodde på Svalnäs var de stora fönstren i ”Stora 
rummet” (vinterträdgården) i ett stycke, så man kunde se 
julgranen som räckte hela vägen upp till taket, då man åkte 
skridskor på Stora Värtan.
Den Grekiska väggfontänen säger ”Vatten är den bästa 
dryck”.
Jag minns även hur tunna guldskikt lades på pelarna i 
nedre hallen. Pelarnas övre delar förgylldes och själva 
pelarna målades så att de såg ut som marmor.
Den öppna spisen i stora rummet har en marmorfasad 
med initialerna ”EJS”, Esther och Johan Sande. I vad 
man kanske kallar biblioteket nu, på den tiden min pappas 
arbetsrum, var även hyllorna och marmorfasaden till öppna 
spisen insatta av min far.
Mina föräldrar hade flera soare’er där till förmån för 
krigsoffren i Norge och kanske även Finland. Jag minns att 
nästan hundra pesoner kom på en konsert i stora rummet.
Under kriget hade vi en ko, en gris och höns, i en liten 
byggnad som låg mellan Svalnäs och stallbacken. Det fanns 
även en tennisbana nere vi sjön, och ett gammalt hönshus, 
vilket blev lekstuga till mina småsystrar, Tina och Maggen. 
Inget finns nu kvar.

DET KOM ETT BREV 
FRÅN AMERIKAT
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Jag hoppas dessa sma noteringar kan bli av in-
tresse och beratta lite om hur det var pa Svalnäs 
langt innan Blomsterfonden flyttade in.

Med vanliga halsningar fran 
Ann-Marie Kinnison f. Sande
Tucson AZ

Under 1940-talet var det många skolor som hjälpte  
fadderbarn i Finland och Norge.
I vår klass i Vasafolkskolan och sen även i Sammis, 
Samskolan, var vi ganska aktiva med att få in pengar till 
detta ändamål.
På vinden på Svalnäs, där nu kontor och konferensrum 
är byggda, fanns det tillräckligt med plats för att hålla en 
soaré, vilken min Pappa döpte till ”BORTA PÅ VINDEN”.
Där fanns en tjock bom, antagligen av bärande slag,  som 
var ypperlig till gymnastikuppvisning, och min bästis var 
duktig på att göra fina konster på bommen, så detta blev ett 
fint inslag på kvällens föreställning.
Vi hade ocksa fått en burk hårda Maraboukarameller, som 
vi sålde per styck (det var ju sockerransonering!) och jag 
blev så imponerad då min pappa betalade en hel krona för 
en karamell!
Soarén, ”Borta på vinden” tog in hela 12 kronor, som 
donerades till vår fadderbarninsamling.
Under tidiga 40-talet var gården Svalnäs fortfarande aktiv, 
där fanns kor och det skördades någon slags ärtor eller 
bönor, som man kunde tjuväta, de låg torkade på logen.

Jag minns så väl hur jag fick åka med i släden med mannen 
på gården, som levererade mjölk till bl.a.  Lahällsfamiljer. 
Det var så kallt och så stjärnklart då vi åkte genom Svalnäs 
alle’!
Väl framkomna till husen dit mjölken skulle levereras, fick 
jag kliva ur släden, leverera mjölkflaskan till farstutrappan 
och ta den tomma tillbaka.
Tänk så tiderna förändrats.
En kväll under 40-talet hade min storebror Johan en 
fest, med dans, förstås. Jag hörde att den ganska nyligen 
berömde Sven Asmussen  kanske skulle komma senare pa 
natten efter sin förställning. Jag bad att bli väckt så att jag 
från den övre hallen kunde få en glimt av denna fantastiska 
stjärna. Tyvärr glömde man väcka mig, men kvällen hade 
varit fantastisk med Sven Asmussen och hans kompisar i 
full fart till gryningen!
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Svalnäs är en före detta gård, numera villaområde i norra 
Djursholm i Danderyds kommun. Inom området finns flera 
fornminnen med gravar från omkring 500 till 1 000 e.Kr. 
Bland annat Svalnäsgravfältet, som hör till Danderyds största 
och mest imponerande gravfält.

Svalnäs nämns första gången i ett pergamentbrev som 
är daterat den 28 december 1312. Brevet berättar att en 
Johannes Gaseborg fick Svalnäs vid en bytesaffär med 
abbedissan i S:ta Clara kloster i Stockholm. 

Uppgifter från 1416 berättar att Svalnäs var sätesgård för 
väpnaren Jöns Laurensson. År 1438 omnämns Svalnäs 
som sätesgård för väpnaren Peder Jönsson. Vid slutet 
av 1500-talet benämns Svalnäs som tre frälsehemman. I 
1562 års frälselängd står riksrådet Johan Pedersson Bååt 
som ägare. Mot slutet av 1500-talet kom Svalnäs under 
Djursholmsgodset. Under 1600-talet bestod Svalnäs av två 
hemman.

Djursholms gods ägdes från 1815 av Gustaf Wirsén som då 
bosatte sig på Svalnäs gård, som uppfördes 1803. 
Från 1839 övergick Svalnäs gård, genom ingifte, i friherre 
C.H. d’Albedyhlls ägo. Egendomen förvärvades år 1884 av 
Henrik Palme, som sex år senare skulle bli den drivande 
kraften vid skapandet av Djursholms villastad. 

När familjen Palme under sin första tid på Svalnäs skulle resa 
till Stockholm åkte man häst och vagn på Svalnäs kyrkväg till 
Ekeby (senare Djursholm Ekeby) för att där ta Roslagsbanans 

Snabba fakta om Svalnäs genom tiderna

Ett stor tack till Per-Åke Berg som 
låtit oss ta del av hans kunskaper 

om Svalnäs genom tiderna. 

ångloksdrivna tåg. Henrik Palme var därför mycket intres-
serad av att Svalnäs skulle knytas till den planerade 
Djursholmsbanan även om Svalnäs inte ingick i projektet 
Villastaden.

Henrik och hans familj använde först Svalnäs som 
sommarbostad, men flyttade dit permanent år 1886 då han 
lät bygga en ny huvudbyggnad några hundra meter söder 
om den gamla gården, som var förfallen.

Den nya byggnaden ritades 1885-1886 av arkitekten 
Fredrik Lilljekvist. År 1897 sålde Henrik Palme 122 tunnland 
i Svalnässkogen utmed stranden norr om Framnäsviken 
till Djursholms AB, som styckade av strandtomter för 
villabebyggelse. Resten av Svalnäs införlivades i Djursholm 
år 1934. Delar av den tidigare egendomen är idag bebyggd 
med villor. Där finns också Djursholms golfbana.

Henrik Palme bodde på Svalnäs till sin död år 1932. Gården 
(numera ”Gästhem Svalnäs”), som byggdes om en första 
gång år 1909, har därefter genomgått flera förändringar och 
ägs idag av Blomsterfonden, som även har sitt huvudkontor 
här. På området kring gårdens huvudbyggnad finns idag 
flera nya byggnader, där fonden driver olika former av 
senior- och äldreboende.

Svalnäs var mellan 1 maj 1912 och 31 december 1934 slut-
station på den smalspåriga järnvägen Djursholmsbanan, 
som gick genom Djursholms villastad från Djursholms Ösby 
och som lades ner i hela sin sträckning år 1976.

Idag har Blomsterfonden sitt huvudkontor på Svalnäs, men så har det inte alltid varit.

Under många år låg Blomsterfondens 
kontor mitt i city. Som bilderna visar 
i hörnet av Norrlandsgatan och 
Hamngatan. En adress som idag är 
högt eftertraktad bland  näringslivets 
aktörer.
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Blomsterfonden 

Äldreboende 

Dans, bad - febr. 2016

I mitten av februari månad  
kom Hollywood lite närmare 
Blomsterfonden.

Våra boende fick vara film-
stjärnor under några roliga 
dagar, när det spelades in infor-
mationsfilm om föreningen 
och de som bor på våra an-
läggningar.

Inspelningarna resulterar i 
ett antal  korta filmer som 
framförallt kommer att synas på 
vår hemsida, men 
också på mässor och andra
tillställningar där Blomster-
fonden deltar.

Vi vill tacka alla boende och 
personal som med stor glädje 
och entusiasm lät sig dras in i 
filmens underbara värld.
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I en verksamhet som Blomsterfondens finns det oändligt många vardagsbubblor som behöver fyllas med innehåll och mening 
varje dag. Innehåll som kommer de äldre till del i form av trygghet, gemenskap och glädje.

Det är vårt jobb att se till att bubblorna är så stora, starka och färggranna som möjligt. Att de ständigt är i rörelse, att de seglar omkring 
och gör oss alla glada. De äldre och även vi som arbetar inom Blomsterfonden.

Men vi skulle inte ha en chans utan din insats. Du kanske inte tänker på det, men att du är medlem och betalar din årsavgift gör att vi 
kan driva vår omfattande sociala verksamhet. År efter år, ända sedan starten 1921. 

Allt som givmilda människor skänker oss genom våra insamlingskampanjer, privata donationer, arv och annat gör att vi kan utvecklas 
och gå i takt med vår samtid. Ibland till och med stolt gå som förste man i ledet. Som vi till exempel gör med vårt träningskoncept 
ÄldrePower. Medel till våra maskiner och gymsalar har vi fått av privata och allmänna fonder, som insett att vi tänker rätt när vi 
anstränger oss till det yttersta för att de äldre ska vara så starka och friska att de kan leva fullt ut, livet ut. Vårt träningskoncept gör något 
som är bra för den enskilda individen men också för samhället i stort

Under 2015 har vi samlat in gåvor och fått volontärhjälp till ett antal olika projekt, som ÄldreKollo, ÄldreSupport och ÄldreJour vår 
öppna linje för alla äldre att ringa till om de känner sig ensamma och otrygga under jul och andra storhelger..

Mer detaljinformation om effekterna som våra insamlade medel genererar kommer att publiceras i årsredovisningen för 2015 
samt på vår hemsidan under maj-månad.

VILL DU OCKSÅ HJÄLPA TILL? Det finns många sätt att förändra och förbättra för äldre i samhället. Oavsett hur du stödjer 
Blomsterfonden spelar din insats roll. Du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst. Hos Blomsterfonden kan du till exempel 
medlem, ställa upp som volontär eller skänka en gåva i någon form. Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se och läs mer.

TACK
för att du hjälpt oss fylla så många av våra vardagsbubblor med syrerikt innehåll!
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Som ett introduktionser-
bjudande får Blomsterfon-
dens medlemmar rabatt 
på däckförvaring säsong 
maj-okt.  (ord.pris 595-1195:-
     storleken styr priset)

Service / AC / Däckhotell / Reparationer / Bilvård / Däck 
SOLNA BILTEKNIK

Solna bilteknik AB | Löfströmsv 1  172 66 Sundbyberg| Tel 08 735 71 00 

15% rabatt

Skifte av däck ingår 
 
RING 08 735 71 00 
och boka tid uppge 
ditt medlemsnummer.

OBEROENDE MÄRKESSPECIALIST
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Vilnius tillhör de mindre kända städerna i Europa, trots att staden år 2009 
utsågs till Europas kulturhuvudstad och dess gamla stad finns med på 
UNESCOs världsarvslista. 

Följ med till Vilnius i Europas mitt, där religioner, språk och kulturer levt 
sida vid sida genom århundradena. Men Vilnius är inte bara historia. Här 
finns också livliga pubar och barer, romantisk restauranger, vackra parker 
och trädgårdar.

Vilnius
Baltikums okända pärla

Gruppresa 22–24 maj 2016

Fakta om resan: Direktflyg från Arlanda – tur och retur • Två nätter på 
fyrstjärnigt hotell inklusive frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till 
hotellet tur och retur • Tretimmars stadsrundtur med svensktalande 
guide • Välkomstlunch.

Paketpris per person del i dubbelrum: Fr. 3. 490:- 
Enkelrumstillägg tillkommer. Minst 15 deltagare krävs för att resan ska 
genomföras. Sista anmälningsdag 29 april.

Möt våren på egen hand någonstans i Europa!

Anmäl intresse till Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90, mail info@cetravel.se 
Vi är samarbetspartner och ordnar grupp-
resor till Blomsterfondens medlemmar!

3.155:-

GDANSK
SOPOT

Från

2.895:-
KRAKOW

Från

3.855:-
ROM

Från

3.995:-
BARCELONA

Från

I våra paket ingår direktflyg och tre nätter på utvalda hotell med frukost. 
Pris per person vid del i dubbelrum.

Utdelning på aktier? 
Skänk skattefritt 
till Blomsterfonden 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

Sedan 2006 är det möjligt att skänka 
aktieutdelning skattefritt till ideella 
organisationer. Detta görs i samband 
med att bolagsstämmorna fattar beslut 
om utdelning, vanligtvis i april och maj. 
På Blomsterfondens hemsida (www.
blomsterfonden.se, under fliken stöd 
oss, klicka sedan på aktieutdelning) 
finns det aktuella blanketter att 
ladda ner, med Blomsterfonden som 
gåvomottagare. Vi är tacksamma för 
alla bidrag som kommer in till vår 
verksamhet!

När du bokar hotellet och resan via Godhandling stödjer du 
också Blomsterfonden.

Du finner några av dom bästa hotellbokningssajterna hos 
Godhandling. Hotels.com och Booking.com är dom sajter 
som används flitigast, men även Best Western och Expedia 
går väldigt bra!  Gör det till en vana att alltid kolla här först.

Som vanligt får Blomsterfonden pengar tillbaka när du bokar 

via Godhandling. 

När du bokar hotell. 
Kolla alltid här först!                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

Hos Sponsorhuset finns mängder av flygsajter som ger 
Blomsterfonden pengar tillbaka. SAS är den sajt som går bäst, 
men även Expedia, MrJet, Travellink och Seat24 går väldigt 
bra. Gör till en vana att alltid besöka Godhandling innan du gör 
din bokning.

När du bokar flyg 
Kolla alltid här först!
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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!

Jag har varit på bouppteckning efter min mamma. Hon 
var gift med en man som inte är min pappa. 

Vid bouppteckningen sa han att han vill behålla det som 
var hans del av boet och jag skulle bara får ärva det min 
mamma ägde. Får han göra så? Ska det inte delas lika?

Krister
 
Hej Krister!

Ja din mammas make har rätt att behålla sitt gifto-
rättsgods enligt äktenskapsbalken 12 kap 2 §.

Där finns en regel som säger att vid bodelning med 
anledning av makas död har efterlevande make rätt att 
begära att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel i 
boet.

Den avlidnas arvingar får då dela på den avlidnas andel 
i boet.

Den avlidnas arvingar kan inte göra motsvarande 
anspråk.

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

Snart dags för testamentsseminarier igen. Anmäl dig redan idag!

Mitt testamente till de äldreBlomsterfondens testamentshjälp

BLOMSTERFONDEN

Skicka gärna efter Blomsterfondens testaments-
folder, mejla till medlem@blomsterfonden.se

Seminarierna behandlar problematiken kring hur du kan planera och bestämma vad som ska hända efter din bortgång ge-
nom att skriva ditt testamente. Och vad som sker i det fall det inte finns ett testamente?
Seminarierna är kostnadsfria och sker i samarbete med Beckmans juridik som står för den juridiska sakkunskapen. 
Mejla till Blomsterfonden på medlem@blomsterfonden.se och anmäl dig. Först till kvarn gäller. Du kan också ringa på telefon 
08-555 94 751. Telefontid måndag–fredag 09.00–11.00. 

Vårens seminarier:
13 maj, 13.00–15.00, Körsbärsvägen 15
20 maj, 13.00–15.00, Ringvägen 107

Välkommen att anmäla dig!
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Blomsterfonden har några mindre ettor med gemensamt vardagsrum, som tidigare 
tillhört vårt äldreboende, som vi nu omdisponerar.

Dessa lägenheter ska inte förväxlas med våra seniorbostäder och bostadskön, utan är 
specifikt ämnade för äldre som av socialt ömmande skäl inte kan vänta längre på ett 
tryggt omsorgsboende. 

Vi tar genom detta en del av ett viktigt samhällsansvar, i en tid när många äldre hamnar 
på undantag. Detta är en del av våra rötter, vår grundtanke och vårt ändamål. Ett 
medmänskligt engagemang som var tydligt och igångsättande för vår verksamhet 
redan på 1920-talet.

Ett sunt system för tilldelning av dessa specifika lägenheter kräver en tydlig etisk 
kompass, god kvalitetssäkring och möjligheter till full genomlysning från fall till fall. 
Till en början gör vi detta på försök och utvärderar under resans gång.

För att utarbeta riktlinjer och regler har Blomsterfondens styrelse satt samman ett 
social- och etikråd som inledningsvis även kommer att vara beslutsfattande vid 
behandlingen av dessa lägenheter.

Social- och etikrådet kommer att arbeta i nära samarbete med Blomsterfondens sociala 
verksamhet som en aktiv del av ÄldreSupport-projektet. Ansvarig för projektet är 
Christel Haglund, vård- och omsorgschef.  

Har du frågor kring detta är du välkommen att ringa vår ÄldreSupport-tjänst på telefon 
08-555 94 888 eller mejla till aldresupport@blomsterfonden.se

Nu utvecklar vi vårt ÄldreSupport-
koncept med några lägenheter 
för äldre som är speciellt utsatta

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

ÄldreSupport

Har du ännu inte bestämt 
dig för vad du ska göra i 
sommar?
 

Vi söker sommarvikarier 
för våra undersköterskor/
vårdbiträden och sjuk-
sköterskor! 
Hej! 

Vår personal behöver semester i år också och 
vi behöver dig som vill jobba på ett av våra 
äldreboenden eller vår hemtjänst i Stock-
holm/Danderyd under sommaren. 

Du ska vara minst 18 år och ha vård och 
omsorg som yrkesinriktning. 

Kontakta oss via http://www.blomsterfonden.se
/om-oss/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/            
Välkommen att ansöka! 

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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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 4/2015
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Marianne Joélius, Stockholm
Christina Strömberg, Hägersten

Hans Bandelin, Solna
Kurt Werner, Hässelby

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 1/2016
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 1/2016  ska vara oss tillhanda senast den  1 maj 2016. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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Snabbfrågan
Vad betyder ”Hem 
ljuva hem för dig”?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Åsa Formo
–  Jag tycker mitt hem ska vara en 
plats för vila och avkoppling.

Elisabeth Hegardt
– Jag tycker mycket om att bo på 
Svalnäs. Jag har en fantastisk 
lägenhet här.

Ann-Marie Kinnison
–  Mitt hem är fantastiskt, för det 
är i Sverige nu.

Blomsterfonden? Vad menar du?
Det har jag aldrig hört talas om! Eller Jaha, står ibland 
i tidningen vid dödsannonserna. Vad är det egentligen?  

För mig var Blomsterfonden förknippat med en gammal 
faster som flyttade ut till Svalnäs på 60talet. En flytt från 
9-rummaren på Floragatan då hennes Annie och Maria 
inte längre orkade sköta hushållet. 

Att faster Eva skulle kasta sig ut bland grytorna eller 
dammtorka var otänkbart. Inte omöjligt ty hon var 
uppvuxen på landet, kunde köra häst-o-vagn, mjölka 
kor, skjuta änder och hålla rätt på ekonomin. Plus allt 
annat som behövs på en stor gård. Fast köket sköttes av 
kokerskan och resten av ett antal husor. Kalla det för 
Downton Abbey-syndromet – en gången tid helt enkelt. 

Faster var dock en sann realist och visste att A och M 
aldrig kunde ersättas den dagen de blev för gamla. Hon 
planerade för alternativ och valet blev Svalnäs som då 
sköttes av Stadsmissionen. Sagt och gjort, vid 85 år gick 
flytten till ett stort rum med sovalkov och badrum från 
gemaken i Lärkstan. 

Rummet låg på 2a våningen i gamla huset (där ledningen 
sitter numera) med utsikt över vattnet. Superviktigt att 
kunna gå trappan upp och ner till måltiderna i matsalen. 
Tillbyggnaden fanns inte, ja, det mesta av dagens Svalnäs 
fanns inte, så det var inte så många ”gäster” = damer. Jag 
minns faktiskt bara en enda herre.  

Jag hälsade ofta på då jag gick min utbildning på KS. 
Tåget gick till Eddavägen, sedan gick man sista biten och 
blev insläppt av ett faktotum som synade en i sömmarna. 

I hallen satt för det mesta en eller flera av ”gummorna”. 
Faster kallade alla för gummor trots att hon själv var äldst 
och umgicks sällan med dem. 

Flera avundades Faster då vi var många i släkten som 
besökte henne. Det var ingen uppoffring utan ett rent 
nöje. Hon hade en skarp hjärna, fylld av berättelser, men 
var också en god och klok lyssnare. 

Före lunchen var den dagliga promenaden ett måste och 
var man bjuden så ingick promenaden, rejäla snörskor 
rekommenderades. Den tid på året som Trädgårdsmäster 
var aktiv började man i handelsträdgården där diskus-
sionen rörde aktuella grödor och väderlek. 

Länge fanns det kvar bärbuskar och fruktträd ungefär 
där dagens Boulebana ligger. Växthusen försvann redan 
tidigt efter att Blomsterfonden tagit över. 

Stadsmissionen kände inte att Svalnäs var i linje med sin 
övriga verksamhet och överlät det hela ”för en tvåkrona” 
påstods det. 

Promenad i rask takt under en timme oavsett underlag. 
Kan inte minnas att snö eller is var något hinder.

Så lunch som serverades vid bordet, var och en hade sin 
plats med sin servettring. Alltid god och vällagad mat, 
grädde och smör snålades det inte med i det köket. Kom 
man till the om eftermiddagen så var det alltid i stora 
salongen och den kalla årstiden eldades det brasa i öppna 
spisen. 

Det som numera är bibliotek och liten matsal var då 
två sovrum med badrum emellan. Badkaret var enormt 
och flyttades på 90talet till bassängen som en relik från 
fornstora dagar (jag vet inte om det står där än).

Det kan ha rört sig om tio gäster totalt på den tiden det 
begav sig. När Blomsterfonden tog över så byggdes snart 
det nuvarande sjuk- och gästhemmet och faster Eva levde 
sina sista två år i ett av rummen där. Fortfarande med 
utsikt över parken och vattnet och en egen sittgrupp vid 
fönstret plus pentry. 

Det roade henne enormt att hon kunde laga mat på 
rummet! Däremot fick hon inte längre ha sina egna äkta 
linnelakan eller dunbolster, Landstingets luktade så långt 
ifrån lavendel man kunde komma. 

Promenaderna blev kortare och att gå till matsalen blev 
tungt. Faster Eva blev nästan 95 år och var nöjd med 
sina sista tio år på Svalnäs. ”Jag gjorde rätt i rättan stund” 
brukade hon säga. Själv blev jag medlem tack vare henne 
och äger en vacker plakett i brons, som pryds av ett träd 
och texten Blomsterfonden. 

Ibland åker jag ut för att gå en rask promenad runt parken 
och längs med vattnet. Då hör jag Faster – den eviga 
dendrologen- berätta om alla de märkliga träden som 
finns där efter Henrik Palme`s och familjen Sande´s tid, 
långt innan det blev äldreboende. 

Plantera ett träd och det är för 
generationerna som kommer efter 
dig – det känns rätt att det finns 
ett träd på min plakett.

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 juni så vi behöver ditt bidrag senast den 1 maj.  Tema ”Må bra”.

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 annat öppet skrivformat. Skicka inte låsta pdf-filer, då är risken stor att ditt bidrag utesluts.

Lillis Finnborg, medlem i Blomsterfonden


