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VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2015

Snabba fakta om Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening för äldres bästa sedan 1921. Föreningen har över 40 000 medlemmar, ca 270 anställda
fördelade på sex anläggningar i Stockholm som arbetar med hem och vård åt äldre: Röda Bergen, Ringvägen, Körsbärsvägen, Liseberg/Älvsjö, Svalnäs/Djursholm, Tallgården/Enebyberg. Blomsterfonden har en omfattande social verksamhet för
trygghet, glädje och gemenskap i vardagen. Föreningen har 90-konto, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är
medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Alla kan bli medlemmar i Blomsterfonden; kön, ålder, hudfärg
eller ursprung spelar ingen roll. Som medlem stödjer man de äldre. Som äldre får man medlemmarnas stöd.
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Tillsammans är vi starkare än någonsin.
Boende, anhöriga, medarbetare, medlemmar
och samarbetspartners i kreativ samverkan
med ett samhälle i ständig rörelse
Blomsterfonden har sedan starten bedrivit insamling till förmån för den sociala verksamheten. Föreningens basarer, som funnits med länge, har möjliggjort glädjande stor social samvaro genom åren. Idag kan Blomsterfonden med hjälp av medel från givare och medlemsavgifter fortsättningsvis erbjuda olika stödfunktioner
för äldre. Under 2015 har Blomsterfonden framgångsrikt samlat in gåvor och bidrag till flera olika utvecklingskoncept.
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Den 27 maj 1921 bildades den ideella föreningen
Blomsterfonden, en insamlingsorganisation vars
hela idé och existens byggde på minnesgåvor i stället
för blommor till begravningar, men också på större
donationer från privatpersoner.
1924 startade bygget av föreningens första blomstergård på Röda bergen och 1932 stod de sex husen
på Ringvägen inflyttningsklara. I slutet av femtiotalet invigdes den moderna Lisebergsanläggningen av Drottning Louise.
Sedan dess har Svalnäs, Körsbärsvägen och Tallgården, som drivs på entreprenad, tillkommit.
Anläggningar som tillsammans utgör föreningen
Blomsterfonden som arbetar för hem och vård åt
äldre.

I dessa dagar är ett nytt bygge under full gång i Liseberg. 137 nya
seniorlägenheter ska bli till och fler befinner sig i planeringsstadiet för
att under kommande år bli verklighet på Ringvägen.
Under många år hade föreningen enbart några hundra medlemmar,
i dag uppgår antalet till ca 40 000 betalande personer, som var och
en för sig är viktiga kuggar i arbetet med att utveckla och förbättra
verksamheten. Många blomsterfondare är också återkommande givare
som stödjer föreningen separat i olika utvecklingsprojekt.
Tack vare engagerade och givmilda människor har Blomsterfonden en
aktiv social verksamhet som skiljer sig från mängden och gör föreningen till en attraktiv aktör och samarbetspartner inom seniorliv och
äldreomsorg.

5

Omtänksammma och generösa människor
ger våra äldre
ett mer aktivt och innehållsrikt liv
ÄldrePower – Blomsterfondens träningsverksamhet för äldre, finns idag på fyra av våra fem seniorboenden. Under året har konceptet installerats på Röda bergen
och Körsbärsvägen med hjälp av generösa bidrag från Ruth & Richard Julins stiftelse. ÄldrePower kommer även att införas på Ringvägen under 2016. Träningskonceptet är en viktig del i Blomsterfondens arbete för ett friskare och starkare äldreliv med ett större mått av livsglädje och välbefinnande.

6

Ett bra seniorliv efter 60 är ingen självklarhet.
På Blomsterfonden är det dock självklart att jobba
aktivt för att fylla dagarna med så mycket innehåll
och gemenskap som möjligt. Det är därför vi
arbetar kontinuerligt med att skapa sammanhang,
aktiviteter och fysiska utrymmen som förenar människor på deras egna villkor.
Vi vill vara lyhörda för både problem och behov och
formar vår verksamhet och våra pågående nya och
gamla utvecklingsprojekt efter den verklighet som
råder. Allt för att ständigt ta ett kliv in i en ännu
bättre framtid.

Vårt sätt att hålla örat mot marken för att känna och fånga in behoven
har gett oss stödprojekt som ÄldrePower, ÄldreKollo, ÄldreSupport,
ÄldreCafé, ÄldreKunskap och ÄldreJour.
Våra olika verksamheter uppskattas av äldre och anhöriga och gör oss
synliga i vår kommunikation med omvärlden. De bidrar även till att
intresset för att gå med i Blomsterfonden ökar.
Våra stödprojekt för äldre finansieras med insamlade, för ändamålet
öronmärkta, medel. Alla som bidrar med en gåva kan vara säkra på att
pengarna går till det som de är ämnade för. Vi följer upp utfallet av
varje inkommen krona. Och är tacksamma och glada för varenda en.

57

På Blomsterfondens äldre- och omsorgsboenden,
liksom i vår hemtjänstverksamhet
är varje människa unik
och blir bemött därefter
ÄldreKollo – Blomsterfondens sommarkollo, som hjälper äldre att komma ut på ett spännande äventyr, startades på prov under 2015. Det finns en stor efterfrågan
på sociala aktiviteter under sommarmånaderna, då många åker bort från staden och andra blir kvar ensamma eller rörelsehindrade i sin lägenhet. Det ville Blomsterfondens råda bot på och samlade under året in 301 519 kronor till detta ändamål. Resultatet blev ett mycket lyckat kollo , mitt i naturen, nära havet på Gålö.
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Den som flyttar in på något av Blomsterfondens
äldre- och omsorgsboenden eller anlitar vår hemtjänst får en nogsamt utarbetad individuell vårdoch omsorgsplan, utifrån den person hen har varit
och vill vara.
Planen görs upp tillsammans med den boende
och hens anhöriga enligt Blomsterfondens ”Carpe
Momentum”-koncept som bygger på validationsbekräftande samtal, reminiscenserinrande hågkomst,
jag-stödjande förhållningssätt och beröringsmassage.
Blomsterfondens kvalitetsledningssystem, som
tillsammans med rent medicinska aspekter även
innehåller ett aktivt synsätt på etik och bemötande,
ger våra boende bästa omvårdnad och ett så rikt liv
som möjligt.

Våra många utvecklingsprojekt för föreningen framåt, gör livet friskare,
roligare, tryggare och mer innehållsrikt för våra boende samtidigt som
de verkar kompetens- och motivationshöjande för vår personal.
Blomsterfonden strävar efter en lärande organisation, ÄldreKunskap, i
vardagen. Detta för att vidareutveckla medarbetarnas yrkesskicklighet
och kompetens på plats, där både problemen och lösningarna finns.
ÄldreKunskap resulterar i en effektiv specialisering av varje person som
börjar sin anställning hos Blomsterfonden. Även inom hemtjänsten.
Vår plan är att starta en specifik avdelning på varje anläggning som ska
fungera som inskolningsavdelning, varje dag ska innehålla kontinuerlig
förädling av samtliga viktiga arbetsuppgifter; bemötandefrågor, läkemedelshantering och annat som gör tryggheten och trivseln starkare.
En lärande och utvecklande organisation kommer att bli en viktig del i
vårt hållbarhetstänk och stärker vår värdegrund.
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Våra medlemmar
vill vara en aktiv del
i en levnadsglad förening

För medlemmarna är det sammanhållna trygghetskonceptet med bra senior- och äldreboende
för livets olika skeden efter sextio den viktigaste
orsaken varför man går med i föreningen.
De flesta ansluter sig på rekommendation av
någon vän eller bekant, men inte alla väljer att
ställa sig i bostadskön. Många blir medlemmar
enbart för att stödja vad de uppfattar vara en bra
verksamhet för äldre i samhället.
Från starten 1921 steg antalet medlemmar i
ganska maklig takt till att vara runt tolvtusen
personer 2010. De senaste fem åren har den
siffran mer än tredubblats. Detta tack vare större
synlighet, ett växande varumärke och en ökad

ÄldreSupport – Blomsterfondens stödlinje hjälper anhöriga till sjuka äldre att hitta rätt hjälp i omsorgsdjungeln. Både telefonsamtal och mejlkontakter har stadigt
ökat i antal. Under året samlades 451 613 kronor in till fortsatt drift av vår uppskattade stödlinje för nära och kära.
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efterfrågan på seniorboende, äldrevård och omsorg som utgår från individens specifika önskemål och behov.
Även ålders- och könsfördelningen har förändrats påtagligt under de senaste åren. Tidigare
dominerades medlemslistan av kvinnor. Nästan
åttio procent var kvinnor mellan sjuttio och
åttio år.
Idag bor fler än hälften av medlemmarna med
en partner, singlarna är inte i övertal längre.
Åldermässigt sjunker snittåldern för varje år som
går. Under det senaste året har föreningen fått
många nya unga medlemmar, både kvinnor och
män, från trettio år och uppåt. Även de riktigt

unga ökar markant i antal. Den yngsta medlemmen har precis fyllt fem
månader, medan den äldsta har över hundra fler år på nacken.
På Blomsterfonden är vi glada och tacksamma för att även yngre människor fått upp ögonen för föreningen. Det skapar större dynamik och ökar
möjligheterna till bredare samarbeten med nya företag och institutioner
som kan ge våra boende och medlemmar mervärden utöver det vanliga.
Våra enkäter visar att medelblomsterfondaren är en person som gillar
kultur, resor, mat, dryck och är intresserad av samhällsfrågor. När vi i
skrivande stund annonserade ut en medlemsresa till Toscana i höst, sålde
den slut på knappa tre timmar. Ressugna medlemmar uppsatta på väntelista finns nu till ytterligare en resa.
Detta säger en hel del om Blomsterfondens popularitet och vilket förtroende som finns för de medlemsaktiviteter vi utvecklar och driver tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners.
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Blomsterfonden är en insamlingsorganisation
		 som arbetar för de äldre i samhället
Våren tittar fram för allra första gången när Blomsterfondens ord-

– Vi kan glädjas över att intresset för vår förening ökar för varje

förande Lennart Francke och verkställande direktören Ulf Thörne-

år, säger Ulf. En del av medlemsavgifterna bidrar till vår sociala

vik träffas på Ringvägens anläggning för att diskutera årsredovis-

verksamhet. Utan den ideella plattformen och arbetet för ge-

ningen och titta till byggnationen av ytterligare ett ÄldrePower-gym

menskap, glädje och trygghet i vardagen vore vi som vilken annan

i Blomsterfondens egna lokaler.

aktör som helst. Det vill vi inte vara.

Vi tar vägen över innergården mellan 107:an och 105:an och

– Vi är väldigt glada och stolta över varenda en av våra drygt fyrtio-

Lennart gör en svepande gest mot husen.

tusen medlemmar, fortsätter Lennart, de ger oss tillgång till något

– Det är smått fantastiskt när man tänker på att grunden för Blomsterfondens hela tillvaro är människors inneboende vilja att se och
hjälpa sina medmänniskor.
Blomsterfondens verksamhet är nämligen sedan starten 1921
beroende av vad föreningens insamlingsverksamhet genererar.
Gåvor, donationer, testamentsöverlåtelser och ovärderligt stöd från
stiftelser och fonder gör det möjligt för Blomsterfonden att utvecklas i en tid där förväntningarna, kraven och konkurrensen blir allt
hårdare.
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alla inte har; en stark röst för de äldre i samhället och möjligheten
att utveckla goda samarbeten med företag och institutioner som ger
mervärden till föreningens hela tanke och gärning.
När vi kliver in i 105:ans nedre våning, där full byggverksamhet
råder, möts vi av en arbetsledare som berättar för oss hur allting
framskrider med gymlokalen. Golvet har bilats upp och gjutits
om, rör har lagts, el har dragits och målningsarbetet är i full gång,
förklarar byggmannen medan han leder in oss i en liten bastu
omgärdad av två fina duschrum och omklädningsutrymmen.

– Att vi har kunnat satsa på toppmoderna datorstyrda gym och vara

Vi går tillbaka ut i vårsolen, diskuterar vidare och konstaterar att

föregångare vad det gäller träning för äldre, beror helt och hållet

både Lennart och Ulf är överens om att både 2015 och 2016 kom-

på att vi fått medel till detta från Ruth och Richard Julins stiftelse

mer gå till historien som mycket aktiva och positiva år för Blomster-

som anser att vi gör något väldigt värdefullt, säger Ulf Thörnevik.

fonden, med många omfattande projekt som tar föreningen in i en

Dessutom har vi mycket kompetenta samarbetspartners i form av

intressant framtid.

universitet och maskinleverantörer som har gjort vår träningsidé
möjlig att implementera i levande livet.

– Se bara på Lisebergsprojektet, säger Lennart, det känns väldigt
bra att kunna bygga 137 nya senioranpassade lägenheter när vi nu

Men det är inte enbart ÄldrePower-projektet som får stöd utifrån.

har ett skriande behov av nya hem för äldre. Vi är stolta och glada

Blomsterfonden fångar upp andra behov och strömningar i verk-

över att vår fina förening har styrkan att ta ett viktigt samhällsan-

samheten för att hitta nya vägar att utveckla verksamheten.

svar i bostadsbristens tider. Och det är inte nog med det, vi bygger

Det handlar inte om några alexanderhugg som löser alla gordiska
knutar på en gång, utan mer om riktade försöks- och stödprojekt
med tydliga syften och mål.
Ett lyckat sådant stödprojekt för äldre som startades under 2015
är ÄldreKollo som handlar om att ge Blomsterfondens äldre en
möjlighet att för några dagar komma ifrån ensamheten och ut i
naturen för att umgås med andra människor i ett trevligt uppfriskande sammanhang. Den första, mycket lyckade, utflykten gick till
Gålö och skärgården.
Andra stödprojekt är ÄldreSupport, ÄldreCafé och ÄldreJour, alla
till hundra procent finansierade med insamlade medel.
– Ibland glömmer man att vi är en ideell förening, säger Lennart
Francke, att vi inte har någon rik ägare som står redo med penningpungen om det skulle knipa eller när vi, som nu, är inne i en
mycket expansiv period med både pågående och planerade
nybyggen.
Därför är det viktigt att vi ägnar tid och uppmärksamhet åt våra
medlemmar och att vi är utåtriktade och deltar i mässor och annat.
Det finns inget motsatsförhållande mellan de människor som
bor hos oss och våra stödjande medlemmar. Tvärtom är alla våra
betalande medlemmar och gåvogivare en förutsättning för att vi ska

om, renoverar, moderniserar och äldreanpassar på många andra håll
och kanter inom våra anläggningar. ÄldrePower-gymmet är bara ett
exempel på det.
Och just här på Ringvägen, säger Ulf, är vi inne i ett brytningsskede
där omfattande renoveringar står för dörren, både fönster, stammar
och annat behöver bytas ut. I ett sådant läge kan vi inte annat än att
se över möjligheterna att skapa fler lägenheter även här. Då är det
viktigt att tänka både i fastighetstermer och på hur vi kan utveckla
verksamheten som ska bedrivas på Ringvägen i framtiden. Hur ska vi
göra för att tillföra ytterligare service, trygghet och andra mervärden
för våra boende, idag och i framtiden?
Både Lennart och Ulf är tydligt medvetna om att en expanderande
förening kräver mer och mer av sina anställda. I kommunikation,
yrkeskunnande och följsamt förhållningssätt till kunder, anhöriga,
medlemmar och omvärld.
– Men vi är inte särskilt oroade över den delen, vi har fantastiska
medarbetare och en lärande organisation. Varje arbetsdag är del av
en ständigt pågående förbättringsprocess.
2015 var ett bra år och vi ser med stor tillförsikt på framtiden.
Tillsammans i en välfungerande förening kan vi göra mycket gott,
avslutar de två blomsterfondsledarna.

kunna driva och utveckla verksamheten till den bästa tänkbara för
hyresgäster och boende.

Under 2015 insamlades totalt 447 647 kronor till vår sociala verksamhet genom ”Runda uppåt-kampanjen” via vår medlemsavi. Med hjälp av dessa medel kan vi
fortsätta utveckla stödfunktioner för äldre i samhället. Blomsterfondens kampanj ”Hjälp Sven klara ensamheten i jul” inbringade 365 142 kronor till föreningens
telefonjour under storhelger men också till uppsökande verksamhet.
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Förändringar
för ett effektivare
styrelsearbete

Som nämns i förvaltningsberättelsen beslutade Blomsterfondens föreningsstämma 2015 att förändra stadgarnas bestämmelser om styrelsens sammansättning.
Det föranleddes bland annat av att KF och Unionen (tidigare
Sveriges Industritjänstemannaförbund, SIF) avsagt sig rätten
att tillsätta vardera en ledamot och en suppleant i Blomsterfondens styrelse. Båda organisationerna hade haft detta
engagemang i Blomsterfonden sedan början av 1950-talet och
Blomsterfonden är dem stort tack skyldig för deras mångåriga
stöd till föreningens verksamhet.
Förra årets stämma beslutade också att motsvarande rätt i
fortsättningen ska tillkomma SPF Seniorerna och vi hälsar
denna välrenommerade intresseorganisation för Sveriges seniorer välkommen i kretsen av oberoende organisationer som
vill bidra i Blomsterfondens arbete.
För att göra styrelsearbetet effektivare beslutade föreningsstämman också att reducera antalet ordinarie ledamöter
från högst nio till högst sju, varav högst tre valda av
föreningsstämman.

ST YRELSE
Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:

Lennart Francke, ordförande - invald 2009.
Född 1950. Civilekonom. Tidigare koncernkreditchef och CFO i Handelsbanken. Head of
Group Finance i Swedbank, rådgivare till internationella konsultfirman Oliver Wyman samt
styrelseledamot i SBAB. Styrelseordförande i
Sparinstitutens Pensionskassa och -ledamot i
Centrum för Näringslivshistoria.

Björn Lind, ledamot - vice ordförande,
invald 2009.
Född 1960. Civilekonom. Har hela sitt yrkesliv arbetat med fond- och kapitalförvaltning.
Sedan 2011 fondförvaltare på AMF Fonder.
Tidigare VD och förvaltningsansvarig för
Arbor Asset Management AB (dotterbolag till
Brummer & Partners) samt olika befattningar
inom SEB.

Carl-Gustav Ståhlberg, ledamot - invald 2009.

Meg Tiveus, ledamot - invald 2010.

Född 1951. Civilingenjör. 1976-1996, olika
chefsbefattningar i byggentreprenadföretag.
1996-2008, VD och huvudägare i Byggmästargruppen. Från och med 2008 egen verksamhet
i Holdingbolag. 2002 invald i Murmestare
Embetet.

Född 1943, egen konsultverk-samhet,
styrelseproffs. Lång erfarenhet av ett flertal
styrelseuppdrag, exempelvis Billerud, Cloetta,
Swedish Match, Boss media och World Lottery
Association. VD för AB Svenska Spel mellan
1997-2004.

Utsedda av Advokatsamfundet:

Eva Samuelsson, suppleant - invald 2012.

Anna Hertting, suppleant - invald 2013

Bo Haslum, ledamot - invald 2013.

Per Nordenson, suppleant - invald 2007.

Född 1949. Lärare och skolledare. Olika
chefsjobb inom Stockholms stad. Tidigare
äldreborgarråd och biträdande borgarråd samt
regeringens samordnare om kommunalisering
av hemsjukvården liksom särskild utredare
om bostäder för äldre. Har ett antal olika
styrelseuppdrag.

Född 1947. Legitimerad sjukgymnast/
fysioterapeut och utbildad psykolog. Senior
hälsovetare och tidigare ordförande i Sjukgymnastförbundet (förbundet Fysioterapeuterna).
Doktorerat inom folkhälsovetenskap och
stressforskning.

Född 1953. Advokat. Landahl Advokatbyrå
AB. Arbetar huvudsakligen med fastighetsrelaterad juridik. Tidigare verksam på Fastighetsägarna Stockholm, Bostadsdomstolen och Svea
hovrätt.

Född 1959. Advokat. Bred affärsjuridisk bakgrund med mångårig erfarenhet av svenska och
internationella förvärv och tvister. Advokatfirman Cederquist i Stockholm 1991-2004.
Advokatfirman Frie, Stockholm, 1989-1991.
Nordenson Advokatbyrå 2004. Föreläsare i
processrätt vid Stockholms universitet och
VJS, 2007–2013.
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Utsedda av Kooperativa förbundet:

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Laszlo Kriss, ledamot - invald 2009.

Beatrice Pernehagen, suppleant - invald 2001.

Eva Malmfors, ledamot - invald 2014.

Född 1946. Styrelseordförande i RnB Retail
and Brands. Före detta VD i Konsumentföreningen Stockholm samt f.d. styrelseordförande i
Atrium Ljungberg AB. Tidigare fastighetschef
Familjebostäder, VD KF Fastigheter, VD Fastighets AB Brogatan, VD Atrium Fastigheter
AB. Har tidigare suttit med i Blomsterfondens
styrelse 1988–1991.

Född 1969. Ekonom. Har arbetat inom Kooperativa förbundet sedan 2000 som bland annat projektledare på KF Hälsa och vikarierande
CRM och utvecklingsansvarig på Coop Sverige
AB. Idag anställd på Folksam som affärsutvecklare inom CRM.

Född 1950. Diakon. Sedan 1978 tjänstgjort i
Stockholms Stift i olika församlingar. Verksam
i Nacka församling.

Elisabeth Stenberg, suppleant - invald 2016.
(t.o.m. 2015.12.09 Helena Hagert)
Född 1953. Vigd diakon 1985. Har över 30
års erfarenhet från idéburen vård och omsorg
genom olika uppdrag inom Stockholms
Stadsmission, Ersta diakoni och Stiftelsen
Unga Kvinnors Värn med specialintresse för
den idéburna organisationens särart.
Verksam i Danderyds församling.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Gunnar Berglund , suppleant - invald 2013.

Anders Wennlund, suppleant - invald 2014.

Född 1960. Leg läkare. Specialist i allmänmedicin. Distriktsläkare Älvsjö Vårdcentral,
Stockholm. Vice ordförande i Stockholms
Läkarförening. Sektionsordförande i SLSO’s
Läkarförening.

Född 1948. Leg läkare. Specialist i geriatrik,
endokrinologi och medicin. Överläkare vid
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Disputerat på en avhandling om Hyperthyreos (”giftstruma”) och sedan 1985 docent i
medicin vid Karolinska Institutet. Tidigare
styrelseuppdrag inom Stockholms och Karolinskas läkarföreningar.

LEDNING

Ulf Thörnevik, VD sedan 2007.
Civilekonom . Var mellan åren 2002 och 2007
VD för personal- och privatägda Brommageriatriken AB och har också erfarenhet som
chef och ledare från Stockholms läns landsting,
Södertälje kommun och Stockholms stad.

Mariana Laxén-Payró, personalchef.
Mariana har en bakgrund som nationalekonom
och statsvetare. Hon var under åren 2007 –
2011 HR Business Partner på Telia Sonera och
har också lång erfarenhet som chef och ledare
inom Teliakoncernen i olika roller bl.a. som
VD för Infonet Svenska AB. Har även arbetet
med forskning kring organisationsfrågor.

Christel Haglund,
vård- och omsorgschef, stf VD.
Christel är utbildad sjuksköterska med erfarenhet som chef och ledare inom Stockholms läns
landsting och privat verksamhet. Kommer
senast från Ersta Diakoni. Christel har även
flera års erfarenhet som projektchef och IT-chef
inom vården.

Lisa Holmquist, fastighetschef.

Erika Björk, ekonomichef.

Lisa Holmquist är civilingenjör och har de
senaste åren jobbat med förvaltning och fastighetsutveckling. Hon har många års erfarenhet
som fastighetskonsult inom värdering samt
investeringsrådgivning.

Erika är civilekonom med lång erfarenhet från
olika branscher inom och utanför Sverige. De
senaste befattningarna har varit som ekonomichef för ett europeiskt handelsföretag och inom
broadcasting. Hon har ett förflutet från reseoch hotellbranschen.

Christel Jansson,
insamlings- och kommunikationschef.
Christel har en bakgrund som sjuksköterska
och kvalitets- och utvecklingschef inom
vården. Hon har genomgått Berghs utbildning
till certifierad Fundraiser i samarbete med FRII
och har arbetat inom den ideella sektorn samt
med vårdforskning i bl.a. Hong Kong.
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ÅRSREDOVISNING
Allmänt om verksamheten
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening med ändamål att driva
bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Blomsterfonden
erbjuder ett tryggt seniorliv för livets olika skeden.
När föreningen bildades 1921 byggdes verksamheten på insamlade gåvor och
välgörenhet. Blomsterfonden har sedan 60-talet ett 90-konto (902-5305),
vilket innebär att föreningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Blomsterfonden är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
(FRII). Blomsterfondens olika verksamheter finansieras genom hyresintäkter, vårdavtal med kommuner och stadsdelar samt genom gåvor och bidrag.
Föreningens insamlingsmedel går till att utveckla hem och vård för äldre samt
stödfunktioner för äldre i samhället.
Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 7(6) gånger under året. I styrelsearvoden har
361 kkr (345) utbetalats för år 2015.
Blomsterfondens styrelse har bestått av åtta ordinarie ledamöter samt sex
suppleanter. Av dessa har fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter varit
valda av fyra oberoende organisationer, nämligen Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms Läkarförening, Sveriges Advokatsamfund och Kooperativa Förbundet, och fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter valda av
medlemmar på föreningsstämman.
Under året beslutade föreningsstämman om en ändring av stadgarnas sjunde
och åttonde paragraf rörande styrelsen (7§) och styrelsesammanträden (8§).
Beslutet innebar en minskning av antalet ledamöter från minst sju och högst
nio plus sju suppleanter, till minst sex och högst sju ledamöter och sex suppleanter. Därvid behölls antalet ledamöter från organisationerna intakt, medan
antalet ledamöter valda av stämman minskades från fyra till tre.
KF och Unionen har avsagt sig uppgiften att utse styrelseledamöter. Stämman beslutade att istället utse SPF Seniorerna till ny organisation att utse en
styrelseledamot och en suppleant.
Medlemmar
Antalet medlemmar i Blomsterfonden var vid årets utgång 38 372 (35 047).
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35 000
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Seniorboende
Blomsterfonden har ägt och förvaltat bostäder för äldre sedan 1921 i form av
seniorbostäder i Stockholmsområdet. Under året har 77 (67) nya hyresgäster
i seniorboenden kontrakterats. Löpande underhåll och reparationer har
uppgått till 6 886 kkr (7 644) och investeringar till 43 325 kkr (21 787).
Varje fastighet har en egen bovärd som kan hjälpa till med enklare göromål i
hemmet såsom att byta lampor, säkringar, batterier till brandvarnare m m.
Styrelsen har under året beslutat om nybyggnation i Liseberg, Älvsjö. Projektet omfattar 137 hyreslägenheter inom Blomsterfondens trygghetskoncept
för äldre. I början av december påbörjades de första markarbetena. Projektet
är en viktig del i Blomsterfondens långsiktiga satsning att bygga fler bostäder
för äldre.
Sociala verksamheten
Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet är en uppskattad länk i Blomsterfondens trygghetskedja mellan seniorboende, hemtjänst och äldreomsorg.
Den sociala hjälpverksamheten finansieras med hjälp av insamlade medel från
givare och av två tredjedelar av Blomsterfondens medlemsavgifter. Blomsterfonden har bedrivit denna verksamhet sedan starten på 1920-talet.
Värdinnan i Blomsterfonden fungerar som en trygghetslänk till de äldre och
anhöriga på seniorboendena genom den uppsökande verksamhet som bedrivs
i form av hembesök hos seniorboende, som under året var ca 680 (600),
telefonkontakter ca 12 300 (11 500), mottagningsbesök ca 15 000 (14 500),
rådgivningar ca 650 (700) och ÄldreJour-samtal med seniorboende ca 55
(45). ÄldreSupport har bedrivits genom ca 220 (180) samtal och ca 70 (50)
mejl under året till/från nära och kära. Blomsterfondens ÄldreCaféer har
besökts av ca 110 (80) personer under året.
Volontärverksamheten på Blomsterfonden har fortsatt inom den sociala verksamheten och våra äldreboenden. Flera medlemmar har visat stort intresse
för att delta. Planen för 2016 är att vidareutveckla volontärverksamheten
ytterligare då efterfrågan visat sig vara stor under året. Alla volontärer har fått
introduktionsutbildning och lokal handledning av speciellt utsedd handledare. Volontärerna har deltagit vid olika aktiviteter som anordnats inom
äldreboendet men har även gjort hembesök i seniorboendena hos de som är
ensamma och önskar sällskap, som exempelvis samtala eller komma ut på
promenad. Under året har volontärverksamhet genomförts med totalt
2 100 timmar.
Sociala verksamheten anordnade under sensommaren/hösten ett ÄldreKollo
för seniorboende från alla våra anläggningar. ÄldreKollot besökte Gålö havsbad under tre dagar där olika aktiviteter anordnades för att skapa gemenskap
och samvaro.

32 037

28 175

Blomsterfondens träningskoncept för äldre - ÄldrePower - har bidragit till
att ge äldre en ökad livskvalitet i form av social samvaro, ökad självkänsla,
bättre aptit och balans. Under 2015 har träningskonceptet även installerats
och invigts på anläggningarna Körsbärsvägen och Röda bergen. Under 2016
färdigställs även Blomsterfondens träningskoncept i nyrenoverade lokaler på
Ringvägen. ÄldrePowers träningskoncept har möjliggjorts genom generösa
bidrag från Ruth och Richard Julins stiftelse.
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Den sociala verksamheten har under året vidareutvecklat flera olika stödprojekt för äldres välbefinnande i enlighet med Blomsterfondens ändamål,
såsom:

5000

ÄldreJour - en telefonjour under storhelger med syfte att göra ensamheten
lite mer överkomlig.
2011
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2012

2013

2014

2015

ÄldreSupport - en stödlinje för nära och kära till sjuka äldre att hitta rätt hjälp
inom omsorgen.

ÄldreCafé - en mötesplats för diskussion om etik- och bemötandefrågor.

AB Blomstergårdar

ÄldreKollo - ett sätt att hjälpa äldre att komma ut på ett spännande äventyr.

Förutom den ideella föreningen Blomsterfonden ingår det helägda dotterbolaget AB Blomstergårdar i koncernen. I bolaget bedrivs ej biståndsbedömda
RUT-tjänster. RUT-tjänsterna kombineras ibland med den biståndsbedömda
hemtjänsten. AB Blomstergårdar redovisar en förlust för året på 522 kkr
(192).

Vård och omsorg
Blomsterfonden har fortsatt bedrivit äldreboenden vid två egna anläggningar, Liseberg och Svalnäs, samt vid Tallgården på uppdrag av Danderyds
kommun. Blomsterfondens olika äldreboenden erbjuder somatisk vård och
demensvård. Totalt antal vårddygn har under året varit 67 439 (70 406) och
antalet beläggningsbara vårdplatser 188 (200). Antalet vårdplatser har varit
lägre under året på grund av ombyggnation. Beläggningsgraden baserat på
beläggningsbara vårdplatser var 98,0 % (96,4 %).
Under året har en utbildning i dokumentation inom SOL (Socialtjänstlagen)
och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) genomförts bland medarbetare inom
Vård och omsorg. Medarbetarna har även fått handledning och utbildning i
Blomsterfondens träningskoncept för äldre - ÄldrePower - för att möjliggöra
individanpassning av träningen för våra äldreboende. Ett utbildningsprogram har under året tagits fram för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen.
Utbildningen har pågått under hela 2015 och alla medarbetare inom vård
och omsorg har genomgått denna. Under året har också en utbildningsserie i
systematiskt värdegrundsarbete i bemötande genomförts.
En satsning har gjorts på måltidssituationerna för de äldre bland annat genom att maten lagas på plats och från grunden. I Vård- och omsorgsverksamheten ingår även hemtjänst som utförs inom Stockholms stad och Danderyds
kommun.
Under året har omfattande renoveringar genomförts av avdelning Sylvester
inom Lisebergs äldreboende i syfte att höja trivseln för de boende och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Renoveringen på avdelning Sylvester
har möjliggjorts genom bidrag från en testator.
På Svalnäs Gästhem har också en omfattande renovering påbörjats under
året, i syfte att även där höja trivseln för de boende och förbättra arbetsmiljön.
Renoveringen utförs i tre etapper med slutförande under 2016.

Resultat och ställning
Under 2015 uppvisade koncernen ett resultat om 26 329 kkr (14 094).
De totala intäkterna uppgick till 251 499 kkr (230 534). Insamlade medel
utgjorde 13 209 kkr (2 155) och bidrag från organisationer och myndigheter
4 144 kkr (4 002). Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 31 563
(21 338) kkr.
Fastighetsverksamheten visade ett driftnetto på 33 050 kkr (30 810) och en
direktavkastning på 2,5 % (2,5 %) av det expertbedömda marknadsvärdet av
fastigheterna. Den genomsnittliga låneräntan låg under året på 1,9 %
(2,7 %).
Vårdverksamheten redovisade ett överskott på 8 015 kkr (6 365) och en
vårdmarginal på 5,0 % (4,3 %).
Medarbetare
Blomsterfondens medarbetare omfattas av kollektivavtal mellan Almega och
Vårdföretagarna.
Under året har hälsodimensionen i vardagen lyfts fram genom uppföljning,
inspiration och rehabilitering. Av hälsobefrämjande åtgärder som erbjudits
under året kan nämnas en friskvårdstimme per vecka, återhämtningsfåtöljer
och prov med träningskonceptet ÄldrePower för medarbetarna. En medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2015 visade totalt på ett
positivt resultat. Motivations- och engagemangindex hade stigit till 85,1 %
(83,6 %) och attraktiv arbetsgivareindex till 85,1 % (82,3 %). Ledarskapsindexet från en relativt hög nivå visade en marginell minskning till 74,2 %
(75,7 %). Resultaten från medarbetarundersökningen överträffar snittet
bland svenska organisationer och företag.
Antalet årsarbetare i föreningen har varit 273 (254), löner och ersättningar
har uppgått till 99 496 kkr (91 754). Därutöver tillkommer kostnader för
inhyrd personal med 1 946 kkr (2 304). Den totala sjukfrånvaron 2015 var
8,1 % (8,7) varav 41,8 % (54) avsåg långtidsfrånvaro. Under året har 26 (37)
personer avslutat sin anställning, vilket motsvarar 9 % (14 ) personalomsättning. Blomsterfonden har under året betalat ut 158 kkr (145) i friskvårdssubventioner.
Ett projekt har startats upp under året för att digitalisera schema- och arbetsplanering för löneberedning. Det har hållits chefsutbildningar i syfte att fokusera särskilt på arbetsmiljöfrågor och arbetsgivarrollen.
Framtida utveckling
• Byggnationen av 137 lägenheter vid Liseberg, Älvsjö fortsätter. De första två
husen beräknas vara inflyttningsklara i slutet av kvartal 1, 2017
• Ombyggnation av 18 lägenheter på Svalnäs äldreboende, som innebär att
antalet lägenheter där kommer att öka från totalt 44 till 49.
• Fortsatt utredning och inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad på
Ringvägen.

Första spadtaget för nybygget i Liseberg tas av borgarrådet Roger Mogert,
verkställande direktören Ulf Thörnevik och Blomsterfondens ordförande
Lennart Francke.
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Förvaltade stiftelser

• Antalet stiftelser som Blomsterfonden förvaltat genom så kallad
anknuten förvaltning var 15 (19). Under året har fem av stiftelserna
med samma ändamål slagits ihop till en stiftelse, genom beslut om
permutation hos Kammarkollegiet. Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick under året till 550 kkr (466). Den totala förmögenheten i stiftelserna vid årets utgång var 13 355 kkr (13 303) och
under året beviljade anslag uppgick till 164 kkr (142).

Översikt koncern (mkr)
2015			
226			
26			
559			
12,5			
10,7			
44,1			
277			

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Rörelsemarginal %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Medelantalet anställda

2014
217
14
525
9,3
6,4
41,9
258

2013				
206				
40				
517				
20,3				
21,0				
40,2				
261				

2012
225
5		
495
5,5
3,0
33,5		
326

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital		
Årets resultat		
kr

204 881 060
26149 739		
231 030 799

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
I ny räkning överförs
		
231 030 799		
kr
231 030 799

Om inte annat särskilt anges i årsredovisningen, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Koncernens resultaträkning (kkr)
				
Not		
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2		
Medlemsavgifter						
Gåvor				
3		
Bidrag				
4		
Övriga intäkter				
5		
Summa verksamhetens intäkter
			

2015		

2014

226 036		
7 766		
13 209		
4 144		
344		
251 499		

217 478
6 854
2 155
4 002
45
230 534

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
6, 7		
Personalkostnader				
8		
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
10, 11		
Summa verksamhetens kostnader					

- 61 366		
-143 762		
-14 808		
-219 936		

-61 639
-131 761
-15 796
-209 196

Verksamhetsresultat						

31 563		

21 338

Resultat från värdepapper och fordringar			
12		
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter		
13		
Summa resultat från finansiella investeringar				

19		
-		
-5 255		
-5 236		

152
-7 396
-7 244

Resultat efter finansiella poster					

26 327		

14 094

Årets resultat						

26 327		

14 094

Resultat från finansiella investeringar

Koncernens balansräkning (kkr)
				
Tillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

485 447
7 769
29 927
523 143

477 099
8 875
6 897
492 871

177

193

22 603
1 623
324
3 419
27 969

21 438
2 269
368
1 594
25 669

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark				
10
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
14
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15
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Koncernens balansräkning (kkr)
				

2015-12-31

2014-12-31

Kortfristiga placeringar						
Kortfristiga placeringar				
16
876

891

Kassa och bank				

Not

6 613

5 346

35 635
558 778

32 099
524 970

15 000

15 000

203 316
1 805
26 327
246 448

178 098
12 928
14 094
220 120

262 104

264 686

4 522
20 667
6 875
18 162
50 226

7 235
11 887
5 696
15 346
40 164

Summa eget kapital och skulder				

558 778

524 970

Ställda säkerheter				

24

301 561

301 561

Ansvarsförbindelser				

24

170

170
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Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					
Eget kapital och skulder
Eget kapital				
18
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					
Fritt eget kapital
Balanserat kapital				
19
Ändamålsbestämda medel					
Årets resultat					
Summa eget kapital					
Långfristiga skulder				

20

Skulder till kreditinstitut					
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
20
Leverantörsskulder					
Övriga kortfristiga skulder				
22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
23
					

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Avskrivningar					
Resultat försäljning inventarier			
-		
Resultat försäljning kortfristiga placeringar			
Erhållen utdelning och ränta					
Erlagd ränta				
13
					

2015

2014

31 563
14 808
2
18
-5 255
41 136

21 338
15 796
-1
153
-7 396
29 890

Ökning/minskning av varulager				
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning av kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

17
- 2 362
15
12 836
51 641

17
96
-15
-197
29 791

20

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Resultat vid avyttring av inventarier				
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
			
Likvida medel vid årets slut					

- 45 079
- 45 079

-26 039
-17
-26 056

-5 295
- 5 295

-6 496
-6 496

1 267
5 346
6 613

-2 761
8 107
5 346

Moderföreningens resultaträkning (kkr)
				
Not
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2
Medlemsavgifter					
Gåvor				
3
Bidrag				
4
Övriga intäkter				
5
Summa verksamhetens intäkter				

2015

2014

225 272
7 766
13 469
4 145
84
250 736

216 193
6 854
2 155
4 002
45
229 249

-61 383
-142 504
-14 763
-218 650
32 086

-61 328
-130 639
-15 752
-207 719
21 530

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag				
Resultat från värdepapper och fordringar			
12
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter		
13
Summa resultat från finansiella investeringar			

-700
19
-5 255
-5 936

-200
152
-7 396
-7 444

Resultat efter finansiella poster				

26 150

14 086

Årets resultat					

26 150

14 086

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
6, 7
Personalkostnader				
8
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
10, 11
Summa verksamhetens kostnader				
Verksamhetsresultat					
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Moderföreningens balansräkning (kkr)
				
Not
2015-12-31
Tillgångar						
Anläggningstillgångar

2014-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag				

9

-

-

485 447
7 660
29 927
523 034

477 099
8 722
6 897
492 718

177

193

Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Fordringar hos dotterbolag					
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15

22 411
1 623
279
3 412

21 128
2 269
208
275
1 592

					
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar				
16

27 725

25 472

876

891

6 456

5 237

35 234
558 268

31 793
524 511

15 000

15 000

203 076
1 805
26 150
246 031

177 867
12 928
14 086
219 881

262 104

264 686

Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark				
10, 26
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
14
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank				

17

Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					
Eget kapital och skulder
Eget kapital				
21
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					
Fritt eget kapital				

19

Balanserat kapital					
Ändamålsbestämda medel					
Årets resultat					
Summa eget kapital					
Långfristiga skulder				

20

Skulder till kreditinstitut					

22

Moderföreningens balansräkning (kkr)
				
Not
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
20
Leverantörsskulder					
Skulder till dotterbolag					
Övriga kortfristiga skulder				
22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
23
					
Summa eget kapital och skulder				

2015-12-31

2014 -12-31

4 522
20 620
217
6 728
18 056
50 133
558 268

7 235
11 874
3
5 574
15 258
39 944
524 511

Ställda säkerheter				

24

301 561

301 561

Ansvarsförbindelser				

24

170

170

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Avskrivningar					
Nedskrivning andelar dotterbolag				
Resultat försäljning inventarier					
Resultat försäljning kortfristiga placeringar			
Erhållen utdelning och ränta					
Erlagd ränta				
13
					
Ökning/minskning varulager					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

2015

2014

32 086
14 763
-700
2
17
-5 255
40 913
17
-2 273
-15
12 921
51 593

21 530
15 752
-200
-1
152
-7 396
29 837
17
-22
-15
51
29 868

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av inventarier					
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

- 45 079
- 45 079

- 26 039
-17
- 26 056

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld					
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

- 5 295
-5 295

- 6 496
- 6 496

Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
		
Likvida medel vid årets slut					

1 219
5 237
6 456

-2 684
7 921
5 237
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Noter (kkr)
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning för Ideella föreningar (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderföreningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.
Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde
som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den
del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.
Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.
Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor i form av kontanter redovisas normalt enligt kontantprincipen
och gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet
vid gåvotillfället.
Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från vård- och omsorgsverksamheten
inom äldreboende och hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder.
Övriga intäkter avser i huvudsak vidarefakturering av kostnader för bland annat
praktikanter och utbildningar.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp
varmed de beräknas inflyta.
Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFOmetoden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Behov av nedskrivning för verklig
inkurans beaktas i samband med upprättande av årsbokslut.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång
som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som
kostnader.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider
Markanläggningar		

50 år

Byggnader

Medlemsavgifter

Stomme		

100 år

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen.
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Tak		

25–50 år

Fasad		

50 år

Gåvor och bidrag

Inre ytskikt		

20–50 år

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva.

Inredning bygg		

25–50 år

Maskiner och inventarier		

10 år

Gåva

Datorer		

3 år

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor
i form av skänkta föremål som föreningen avser att sälja vidare, redovisas
intäkten vid försäljningen. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgång. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som föreningen
fått eller kommer att få.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav som samhällsnyttig organisation har uppfylls enligt skattelagstiftningen.
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Installationer		
10–100 år		
				
Byggnadsinventarier		
10–25 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. När föreningen belastas av kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter
av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Noter (kkr)
Not 2 Nettoomsättningens fördelning		

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Äldreboende
Hyror
Hemtjänst
Övriga intäkter
Summa

129 344		
68 247		
26 993		
1 452		
226 036		

129 443
67 368
18 728
1 939
217 478

129 344				
68 247 			
26 993
		
688
			
225 272				

129 443
67 368
18 728
654
216 193

Not 3 Gåvor		

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Donationer och gåvor
Testamenten
Summa
Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade belopp)
Gåvor
Annonser
Överblivna basarföremål
Summa

2 175		
11 028		
13 203		

1 669
207
1 876

2 181				
11 028				
13 209				

1 677
207
1 884

10		
114		
25		
149		

50
70
30
150

10				
114				
25				
149				

50
70
30
150

Ideella insatser
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna har under året varit i samband med föreningens basarverksamhet.
Antal utförda timmar uppskattas till totalt 8 740 timmar.

Not 4 Bidrag		

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Bidrag från organisationer och myndigheter
Ruth och Rickard Julins stiftelse
Hedlunds stiftelse
Alzheimerfonden
Maya och Bertil Falcks stiftelse
Statliga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag
Summa

109		
142		
37		
30		
3 279		
547		
4 144		

2 972
8
35
630
357
4 002

109				
142				
37				
30				
3 279				
547				
4 144				

2 972
8
35
630
357
4 002

Not 5 Övriga intäkter		
Basarintäkter
Annonsintäkter
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014
260		
270
260				
270
84		
45
84				
45
344		
315
344				
315

Not 6 Ersättning till revisorerna		

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Revision
PwC
Allegretto revision
Summa

387		
21		
408		

460
21
481

359				
21				
380				

429
21
450

Not 7 Operationella leasingavtal
		

Koncernen			 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Uppgifter som leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

5 574		
9 435		
15 009		

5 121
8 937
14 058

5 574				
9 435				
15 009				

5 379		

5 299

5 350				

5 121
8 937		
14 058
5 299

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier.
Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på tre till fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år
med möjlighet till utköp.
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Noter (kkr)
		

Koncernen			 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014

Uppgifter som leasegivare
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Under perioden intäktsförda leasingavgifter

8 165		
67 464		

8 045
67 061

8 165				
67 464				

8 045
67 061		

Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med en månads uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade
uppsägningstider om nio månader.

Not 8 Personal
		

Koncernen				 Moderföreningen
2015			
2014
2015				
2014

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

226			
51			
277			

203
55
258

222				
51				
273				

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till övriga anställda
Delsumma

1 490			
361			
98 550			
100 401			

1 439
345
90 728
92 512

1 490				
361				
97 645				
99 496				

1 439
345
89 970		
91 754

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga personalkostnader
Totalt

32 528			
528			
7 562			
2 743			
143 762			

29 681
472
6 809
2 287
131 761

32 245				
528				
7 495				
2 740				
142 504				

29 385		
472
6 750		
2 279
130 640

547			

357

547				

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag

199
55
254

357

För VD i Blomsterfonden och koncernen har avtal träffats, varigenom VD har rätt till avgångsvederlag om 24 månadslöner med samordning vid uppsägning från föreningens sida. Vid uppsägning från
VD´s sida skall uppsägningslönen uppgå till sex månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmån genom ITP-planens tjänstepensionslösning samt en premiebaserad tilläggspension om 84 tkr per år.

Styrelseledamöter		
Koncernen			 Moderföreningen
Antal på balansdagen
2015			
2014
2015				
2014
Kvinnor
2			
2
2				
2
Män
6			
6
6				
6
Totalt
8			
8
8				
8
Moderföreningen
Sjukfrånvaro					
Total sjukfrånvaro i %					
- varav långtidssjukfrånvaro *%					

2015				
8,1				
41,8				

2014
8,7
54,5

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 9 Andelar i dotterföretag
					
Ingående anskaffningsvärden					
Lämnat aktieägartillskott					
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde					

2015-12-31				 2014-12-31
14 981				
14 781
700				
200		
15 681				
14 981

Ingående ackumulerade nedskrivningar 					
-14 981				
Årets förändringar						
-Nedskrivningar					
-700				
Utgående ackumulerade nedskrivningar					
-15 681				
Utgående restvärde enligt plan					

0				

-14 781
-200		
-14 981
0

Moderföreningen
AB Blomstergårdar - org.nr: 556023-4238. Säte: Danderyds kommun

Antal aktier			
4 000			

Andel
100%

Nom. värde kr 			Bokfört värde
100				
0

Not 10 Byggnader och mark
		
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31			
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
568 906			
549 937
568 906				
549 937
20 278			
18 616
20 278				
18 616
91			
353
91		
		
353
589 275			
568 906
589 275				
568 906
-91 807			
-12 021			
-103 828			

-81 163
-10 644
-91 807

-91 807				
-12 021				
-103 828				

-81 163
-10 644
-91 807

485 447			

477 099

485 447				

477 099

Noter (kkr)
Not 11 Maskiner och inventarier
		

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31			
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden
42 359			
38 480
40 192				
36 313
Inköp
1 681			
3 896
1 681				
3 896		
Försäljning
-			
-17
-				
-17
Utrangering
- 966			
-				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
43 074			
42 359
41 873				
40 192
		
Ingående avskrivningar
-33 484			
-28 349
-31 471				
-26 380		
Försäljning
-			
17
-				
17
Utrangering
966			
-				
Årets avskrivningar
-2 787			
-5 152
-2 742				
-5 108
Utgående ackumulerade avskrivningar
-35 305			
-33 484
-34 213				
-31 471
Utgående restvärde enligt plan

7 769			

8 875

Not 12 Resultat från värdepapper och fordringar

		
Koncernen		
2015		
2014
Utdelningar
17		
34
Realisationsresultat vid försäljning
2		
Avkastning från stiftelser förvaltade av Blomsterfonden
-		
119
Summa
19		
153

7 660				

8 721

		 Moderföreningen
2015				
2014		
17				
34
2				
-				
119
19				
153

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
		
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2015		
2014
2015				
2014
5 250		
7 391
5 250				
7 391
5		
5
5				
5
5 255		
7 396
5 255				
7 396

Not 14 Pågående nyanläggningar
		
Ingående anskaffningskostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året färdigställda tillgångar byggnader
Under året färdigställda tillgångar övrigt
Utgående redovisat värde

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
6 897		
3 706
6 897				
3 706
23 683		
3 544
23 683				
3 544
-91		
-353
-91				
-353
-562		
-562				
29 927		
6 897
29 927				
6 897

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetald datakommunikation
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda avtalskostnader IT
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
459		
321
459				
321
8		
270
8				
270
496		
260
496				
260
96		
115
96				
113
1 400		
261
1 401				
261		
960		
367
952				
367
3 419		
1 594
3 412				
1 592

Not 16 Kortfristiga placeringar
		

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31

Noterade aktier och andra andelar
Bokfört värde
Marknadsvärde

876		
1 326		

891
1 356

876		
1 326				

891
1 356

Not 17 Checkräkningskredit
		
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
10 000		
10 000
10 000				
10 000
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Noter (kkr)
Not 18 Koncernens förändring i eget kapital

			
Kapital behållning
Balanserat kapital
							

Ändamålsbestämda
medel

Årets resultat

		
Belopp vid årets ingång		
15 000		178 099				 12 928				14 094						
Överföringar av föregående års resultat				 14 094						
-14 094
I anspråktagna ändamålsbestämda medel			 11 123				 -11 123
Årets resultat												26 327					
Belopp vid årets utgång		
15 000		203 316				
1 805		
		26 327						

Totalt
220 121

26 327		
246 448

Not 19 Ändamålsbestämda medel
			
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond				
Folke Bernadottes fond				
Carl och Matilda Blomqvists fond				
Fonden fru Hulda Ljungströms fond 				
Linnea och Carl Rydéns fond för personal				
Fond för förbättring av arbetsmiljön				
Carl Henrik Nygrens dödsbo				
Gåvor för utveckling				
Sven-Erik Petersons kompetensfond				
Summa				

2015-12-31				 2014-12-31
25				
25
25				
25
11				
11
35				
35
55				
55
-				
700
1 154				
1 154
-				
10 423
500				
500
1 805 			
12 928

Under året i anspråktagna medel för angivet ändamål:
10 423 kkr för investering i nybyggnation av seniorboende i Liseberg, Älvsjö.
700 kkr för arbetsmiljöanpassning av äldreboende på Svalnäs Gästhem i Danderyd.

Not 20 Räntebärande skulder
		

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

262 104		
262 104		

264 686
264 686

262 104				
262 104				

264 686
264 686

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

4 522		
266 626		

7 235
271 921

4 522				
266 626				

7 235
271 921

Förfallotider
Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 21 Moderföreningens förändring i eget kapital

			
Kapital behållning
Balanserat kapital
							

Ändamålsbestämda
Årets resultat
medel
		
Belopp vid årets ingång		
15 000		177 867				 12 928				14 086						
Överföringar av föregående års resultat				 14 086						
-14 086
I anspråktagna ändamålsbestämda medel			 11 123				 -11 123
Årets resultat												26 150					
Belopp vid årets utgång		
15 000		203 076				
1 805		
		26 150						

Not 22 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

			
Ingående balans				
Erhållet under året				
I anspråktaget under året				
Summa utgående balans				
Specifikation av utgående balans				
Privaträttsliga bidrag till verksamheten				
Offentliga bidrag till verksamheten				
Summa				

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

28

Totalt
219 881

26 150		
246 031

2015				
571				
2 620				
-2 079				
1 112				

2014
784
425
-638
571

220				
892				
1 112				

200
371
571

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31
104		
183
104				
183
2 918		
2 547
2 871				
2 546
3 835		
3 812
3 788				
3 773
2 323		
2 044
2 354				
2 032
5 737		
5 304
5 737				
5 304
294		
294
294				
294
2 951		
1 162
2 897				
1 127
18 162		
15 346
18 045				
15 259

Noter (kkr) Stiftelser
Not 24 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
		

Koncernen				 Moderföreningen
2015-12-31		
2014-12-31
2015-12-31				 2014-12-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
För egna skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar

301 561		

301 561

301 561				

301 561

Ansvarsförbindelser
Utfästelse av hyresrätter
Summa ställda säkerheter

170		
301 731		

170
301 731

170				
301 731				

170
301 731

Not 25 Stiftelser förvaltade av Blomsterfonden

			
Totalt bundet eget kapital 				
Totalt 15 stiftelser förvaltade av Blomsterfonden genom anknuten förvaltning				
Summa				

Not 26 Förvaltningsfastigheter

			
				
Redovisat värde				
Verkligt värde				

2015-12-31				 2014-12-31
13 335				
13 335				

13 305
13 305

2015-12-31				 2014-12-31
514 923				
1 290 000 			

483 620
1 249 000

Samtliga föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.
I februari 2015 gjordes en extern värdering av fastigheterna för bedömning av deras verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad,
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Marknadsvärdet per 2015-12-31 är baserat på den värdering som gjordes i februari
2015 med tillägg av under året gjorda investeringar.
Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde.
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Underskrifter

Danderyd den 10 maj 2016

Lennart Francke
Ordförande

Björn Lind
Vice ordförande

Bo Haslum

Gunnar Berglund

Meg Tivéus

Carl-Gustav Ståhlberg

Eva Malmfors

Laszlo Kriss

Ulf Thörnevik
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 maj 2016

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Eva Stein
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2015. Föreningens
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 16–30.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till disposition beträffande
moderföreningens resultat samt av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen
upprättar en årsredovisning och koncernredovisning för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande moderföreningens resultat, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande moderföreningens resultat och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande moderföreningens resultat har vi granskat om
förslaget är förenligt med stadgarna.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som
kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i
strid med stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 10 maj 2016

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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IN
SAM
LING
så här gör du

Vill du vara med och stödja Blomsterfonden och vår verksamhet för ett starkt, friskt och innehållsrikt liv efter sextio,
så kan du göra det på följande sätt:
Betala in din gåva på vårt 90-konto PG 90 25 30-5 eller swisha direkt till 9025305.  Du kan också beställa en minnes- eller
högtidshyllning direkt på vår hemsida www.blomsterfonden.se. Där kan du också köpa jul- och påskkort.
Vill du ge ett testamente ska du ringa vår medlems- och givarservice på 08-555 94 751 eller mejla till medlem@blomsterfonden.se
Planerar du att bli medlem i vår förening och därigenom stödja vår verksamhet så kan du göra det direkt på vår hemsida
www.blomsterfonden.se. Har du frågor om medlemskap ska du ringa till 08-555 947 51.

Din trygghet som givare garanteras genom att:
•

Blomsterfonden har 90-konto och övervakas av Svensk Insamlingskontroll

•

Blomsterfonden är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm Besöksadress: Svalnäs Allé 4B, 182 67 Djursholm
Telefon: 08-555 94 500      E-post: info@blomsterfonden.se Hemsida: www.blomsterfonden.se

