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ALMA
Tema: Må bra

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #2 •  Juni  2016

Skön sommar ti l l al la blomsterfondare!

Läs mer på sidorna 
8–11

Läs mer 
på sidorna 

22–23

FÖLJ MED NYBYGGET I LISEBERG! Sidorna 20–21

Marie Ryd:
VI MÅR BRA AV ATT 
RIKTA BLICKEN INÅT 

SPA-RESA TILL BUDAPEST



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

ERbjudAndE till 
blomstERfondEn sydvästra England & Cornwall

Vår resa tar oss till Sydvästra Englands grevskap Somerset, Wiltshire, 
Dorset, Devon och Cornwall. Gröna kullar, låglänta hedar och romerska 
minnesmärken. Tillsammans med vår englandskännare Jöran Nielsen 
får vi uppleva lite vardagsliv, det lokala köket samt storslagen natur. 

medlemspris: 13 750 kr ord. 13 950 kr 7 dagar, 17 okt
• Flyg Arlanda t/r  • 6 måltider
• Del i dubbelrum med frukost • Svensktalande reseledare

Historiska Kuba
Kuba är historia, kultur, dans och musik. I säll-
skap med den före detta Kuba-bon Carlos Luna 
från Argentina (blir det en oförglömlig upplevelse.

medlemspris fr: 28 950 kr ord. 29 950 kr
15 dagar, 22 nov 
• Flyg Arlanda t/r
• Del i dubbelrum med frukost • 18 måltider
• Utfärder, besök och guidningar enligt program
• Carlos Luna som ciceron

möt världen med Reseskaparna

sistA 
minutEn

skottland med tattoo – 15 250 kr ord pris. 15 750 kr 8 dagar, 9 aug 
norra Wales – 12 450 kr ord pris. 12 950 kr 8 dagar 19 aug

Reseskaparna_215x138.indd ALMA.indd   1 2016-05-24   15:43:58

Behöver du hjälp 
med din tandvård?
Våra tandläkare och hygienister 

kommer till dig!
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En lyckligt lottad man

När jag som nyutexaminerad civilekonom tittade framåt, bredde ett öppet outforskat fält ut sig framför mig. 

Möjligheterna att välja var många för en arbetssam yngling med färsk utbildning för trettio år sedan. 
Näringslivet och bankvärlden kändes lockande men mitt val föll på ett arbetsliv inom sjukvård, äldrevård och 
omsorg. En karriärbana som inte var den allra hippaste i den tidens yuppiesverige.  

Jag har aldrig haft anledning att ångra mig och för varje år som går blir det allt tydligare för mig att jag drog en 
riktig vinstlott genom att välja med hjärtat. Att varje dag få arbeta för att människor ska ha ett så bra, friskt och 
innehållsrikt liv som möjligt är både meningsfullt och tillfredsställande. Jag är som sagt lyckligt lottad.

Läser man Världshälsoorganisationens, WHO:s definition av välmående och hälsa så handlar det om ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande snarare än avsaknad av sjukdomar och 
funktionshinder.

Men pusslet är inte alltid lättlagt och med åren kommer krämporna. Det finns tusen och en sak som påverkar 
hälsan negativt och då måste det också finnas stöd och hjälp för att motverka och balansera tillvaron.

Det är mycket av det vi jobbar med på Blomsterfonden, att utveckla ett batteri av funktioner och effektiva 
åtgärder som hjälper våra hyresgäster och omsorgsboende att vara så trygga, friska och glada som möjligt utifrån 
varje persons egen plattform. 

Det talas ofta om att den kliniska statusen för hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom, men vi på 
Blomsterfonden ser det inte så i vår omsorg om de människor som bor och lever hos oss. Äldre människor 
är inte alltid kärnfriska och det får vi förhålla oss till. På våra omsorgsboenden får vi planera och utgå från de 
styrkor och tillkortakommanden varje enskild person har. Ensamhet, leda och oro för hyresgästerna kan vara 
tärande och behöver därför också bekämpas på bästa sätt. 

Mycket har hänt under mina trettio år inom vården och omsorgen. Det mesta har blivit bättre; vi försöker se, 
lära och åtgärda preventivt innan problem blir stora och kostar i både lidande och pengar.

I dagarna har vi installerat vårt träningskoncept ÄldrePower även på Ringvägen. Nu kan man träna modernt 
och effektivt på alla våra anläggningar och hålla sig frisk och stark så länge som möjligt.

Jag vill också passa på och önska er alla en riktigt trevlig och avkopplande sommar. Stöd gärna vår ÄldreKollo-
verksamhet så att ingen behöver sitta ensam när det är som finast. Info om detta finns i den inhäftade bilagan.  

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 ca 41 000  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. 

- Det finns så många 
parametrar som påverkar 
välmåendet. Att kunna dra 
sig tillbaka till en plats man 
känner utan och innan och 
ladda batterierna är en sådan.

Därför håller jag och 
familjen på och bygger ett 
nytt sommarboende på 
grunden till min barndoms 
sommarparadis.

Det skär i hjärtat att riva det 
gamla för att ge plats för nytt 
och modernt, men det är 
också ett sätt att föra alla fina 
minnen in i framtiden. 

Långt bortom min egen tid 
och generation, hoppas jag. 

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Vi mår bra av att rikta 
blicken inåt
sidan 8–11

Yayoi Kusama på Mo-
derna Museet
sidan 7

 Läs om Blomster-
fondens medlemsenkät
sidan 15

Rapport från 
föreningsstämman
sidan 18–19

Nybygget i Liseberg går 
framåt med god fart
sidan 20-21

Lyckad spa-resa till 
Budapest
sidan 22–23

Inspirationsföreläsning 
om resor

sidan 26

ÄldrePower snart på alla 
anläggningar

sidan 27

Kryss och Sudoku

sidan 30–31

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 2. 2016 . TEMANUMMER MÅ BRA
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Ta hand om dig själv och må bra

Den 3 april 2016 mötte jag upp en grupp medlemmar på Arlanda på väg till Blomsterfondens gruppresa, med 
spa-tema, till Budapest. 
Att resa och unna sig själv lite lyx och omtanke, som spa och termalbad, kan vara ett sätt att må bra. Att träffa 
andra människor och få skratta tillsammans kan vara ett annat. På våra medlemsresor gör vi både och. Läs mer 
om vårt besök i Budapest på sidan 22–23. Där kan du se vad våra medlemmar fick ut av resan. 

I detta nummer vill vi också presentera en ny samarbetspartners inom hälsa och välbefinnandeområdet, 
”Missing Link Consultants AB” som kommer att erbjuda fina medlemsförmåner framöver som kan ge ökat 
välbefinnande. Läs mer på sidorna 11 och 16.

Under april genomförde vi en medlemsenkät via e-post där vi frågade er medlemmar vad ni tycker om 
Blomsterfonden och varför ni valt att engagera er i vår förening. Läs mer om vår medlemsenkät på sidan 15.

Stöd gärna vår pågående kampanj ”Äldrekollo”. Denna kampanj syftar till att möjliggöra att flera äldre får 
komma ut från stan och vara barn på nytt. Vi har nu samlat in till ett kollo men har så stor efterfrågan att vi 
behöver ett tillskott för att kunna hålla ytterligare ett kollo i augusti. Vill du hjälpa oss med ett bidrag gör du 
det enklast via vår hemsida: www.blomsterfonden.se eller genom att betala in ditt bidrag till PG 90 25 30-5 
med hjälp av talongen som finns inhäftad i tidningen. Du kan läsa mer om den pågående kampanjen på vår 
hemsida. Stort tack på förhand för din hjälp!

I DET HÄR NUMRET kan du också läsa en sammanfattning från Blomsterfondens föreningsstämma, på 
sidorna 18–19. Vi redogör även för vad ni medlemmar, som var med i våra fokusgrupper, tyckte i höstas. Läs 
om detta på sidan 24–25.

Ha en härlig sommar!

 
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 må bra, kan för mig 
summeras i ett enda ord 
”välbefinnande”.

Att hitta sitt eget välbe-
finnande kan skilja stort 
från person till person.

Efter en resa till Afrika och 
Nairobi  slog det mig att vi 
svenskar har en fantastisk 
frihet i vårt land.

Frihet att välja och röra 
oss obegränsat utan att 
behöva tänka så mycket 
på säkerhet och annat.

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 Blomster-
fonden, 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 !

Louise på Liseberg
Hej !

I senaste numret av Alma läste jag om 
den kungliga invigningen av Liseberg 
1958.

Jag var där!

Sjöng i Brännkyrka kyrkas ungdomskör 
under ledning av kyrkans organist 
musikdirektör Lars Egebjer.

Det kändes stort att få sjunga vid detta 
tillfälle. Vi såg på när Drottning Louise 
planterade den lilla eken.

Härligt att få läsa om invigningen och 
minnas den stora dagen i en 12-årings 
liv

Hälsningar 
Margareta Björk

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
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Smått & Gott
Blöt Seniordag i ett regnigt Kungsträdgåden

Den 26:e maj var Blomsterfonden 
på plats på Seniordagen i 
Kungsträdgården. Trots att regnet i det 
närmaste vräkte ner var det många 
seniorer, medlemmar och hyresgäster 
som vågade sig ut för att ta sig till vår  
plats i Kungsträdgården.
Frågorna om föreningen och vår 
verksamhet var, som alltid, många 
och vi informerade, förklarade och 
berättade non-stop under hela dagen. 
Tillställningen refererades och sändes 
även på radion för den som inte vill ge 
sig ut i ruskvädret.

Nej, det är inte kön till Håkan 
Hellström på Nya Ullevi. 
Det är basar hosBlomster-
fonden på Röda bergen!
                                                                                                                                                      
                                                                                                        
Ett litet tips till nästa gång. Kom i tid, 
fynden är många och mackorna och 
bullarna är ljuvligt doftande.

Bästa Alma

Ringvägens hyresgästers intresseförening, RHI, gav 
oss en försmak av påsken den 17 mars 2016. Vi fick 
smaka på påskens alla läckerheter. det var som vanligt 
fullsatt, dvs. 70 personer, vi får inte vara fler i lokalen.

Stämningen var hög. Vi åt, drack och sjöng! Jag tror att 
några allsångskvällar om året skulle uppskattas av de 
flesta (Se bara på Skansen). Många av oss som bor här 
på söders höjder i Blomsterfondens hus är ju 30- och 
40-talister och jag är säker på att alla minns ”Vårat 
gäng” med Alice Babs, m.fl.

Dom var ju på radio, på film, på alla scener över 
Sverige, älskade av alla!

Vilka minnen!

Därför lånade jag några ord och toner från deras 
signaturmelodi och skrev ihop en liten visa som vi 
sjöng på vår fest.

Den verkade gå hem då i alla fall, kanske något för 
framtida fester?

Här är den:

Kalle, Benke, Berra, - dom i 109:an

Sven som bor i 99:an

Greta, Ulla,Marianne och Anna-Klara

Dom kan svara på:

Var i stan här finns det än

rätta klämmen också den,

bästa sammanhållningen

jo i  VÅRAN FOND!

Var finns gubbarna som kan,

göra allting just for fun,

Arga snickarn’s överman

jo i  VÅRAN FOND!

Ta nu bussen ifrån Slussen

till kvarteret, där du ser en

FOND med takter,

Dessa trakter, gillar säkert ni som vi.

Här finns kåkar, med tulpan, 

Blomsterfonden bäst på plan,

Bästa boendet i stan,

och så VÅRAN FOND!

Var i stan här finns det än,

rätta klämmen och så den,

rätta sammanhållningen

jo i  VÅRAN FOND!

Med vänliga hälsningar

Bengt Larsson, Ringvägen 101 A

På Ringvägen står kulturen 
högt i kurs
                                                                                                                                                                                                                                                              På Ringvägen är kulturintresset på topp. 
Man har en mycket livfull kulturgrupp 
som sammanstrålar med jämna mellan-
rum, diskuterar olika kulturyttringar 
och planerar in intressanta och givande 
besök och utflykter till intressanta mål. 
På detta mötes agenda behandlades ett 
förestående besök i Filadelfiakyrkan. 

En ny hiss är värd att fira
                                                                                                                                                                                                                                                              På Svalnäs Allé 8B fick man ny hiss och 
härligt väder med strålande solsken på en 
och samma dag.

Det passade man på att fira med en 
trevlig fikastund i gröngräset.

Gott kaffe och trevligt sällskap, vad kan 
slå det?

Ja, det skulle vara den nya hissen då?

Hej Alma!

En eloge till Blomsterfondens styrelse som i Alma Hedins anda inför social förtur!

Jag har också ett förslag: En spalt som kanske kan heta: ”VD svarar på frågor”  - så kan vi som har 
frågor skicka in dom. 1–2 svar per nummer.

Tack för en bra tidning!

Barbro Watz, Ringvägen 101 B
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Yayoi Kusamas ”I oändligheten” visas på Moderna Museet, 10 juni –11 september!
Den japanska konstnären Yayoi Kusama (f. 1929) är en av samtidens mest uppmärksammade konstnärer. Med sin säregna blandning av surrealism, 
minimalism, pop och psykedelia har hon som få andra konstnärer obekymrat rört sig mellan olika media, mellan öst och väst, mellan konst och 
populärkultur och mellan kulturella identiteter. 

Moderna Museet visar nu en rik blandning av Moki 
Cherrys verk och dokumentärt material från hennes 
långa samarbete med Don Cherry.

Cherry var både typisk för sin tid och banade en egen 
väg. På 1970-talet då många konstnärer slog mot 
makten baserade sig Moki Cherrys konstnärskap inte 
på att peka ut brister. Istället ville hon värna om de 
värden som faktiskt var värda att försvara och kämpa 
för. Ett slags utopiskt alternativ - vilket liv skulle man 
leva, och hur? 
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Moment – Moki Cherry 
på Moderna Museet fram till 8 februari 2017

Moki Cherry är en konstnär som inspirerat många till kreativt skapande. Den minnesgoda kommer kanske ihåg Gingens Broderigrupp på Blomsterfonden i  
Röda bergen som Alma skrev om i  marsnumret. Almaredaktören kan skönja Cherry-influenser även i deras färgsprakande skapelser.
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INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

Almas reporter styr bilen mot Sickla köpkvarter 
i Nacka för ett möte med Marie Ryd, doktor i 
medicinsk vetenskap, vetenskapsjournalist, 
mindfulnessinstruktör och en av Sveriges 
mest efterfrågade föreläsare med den nya 
kunskapen om människohjärnan som 
specialitet.

Hjärna på dagsprogrammet alltså. 

Gärna, tänker jag.

Under ett långt yrkesliv har jag intervjuat olika 
personer och skrivit om allt möjligt. Mycket har 
kommit att handla om just människan, kroppens 
funktioner, våra styrkor och tillkortakommanden, 
men jag har aldrig tidigare gjort något om huvu-
dets fysiska innehåll, så arbetsdagen känns mer än 
intressant.

Hjärnan är ju den där invecklat skrynkliga 
manicken på översta våningen som ser ut som en 
broccolibukett eller ett blomkålshuvud. Den vi får 

TEXT & FOTO: Magnus Nordström

VI MÅR BRA AV ATT 
RIKTA BLICKEN INÅT
– En människa i harmoni är en människa som 
     tänker och lever hållbart 

när vi föds, färdigt utrustad och programmerad 
enligt de arvsanlag som hänger ihop med var och 
en av oss. Hjärnan innehåller allt det som gör oss 
till de människor vi är, det som stöper oss. 

Det verkar inte finnas så mycket vi kan göra åt det, 
annat än att hoppas på det bästa.

Tänk så fel man kan ha. Det får jag klart för mig 
omgående när jag träffar Marie Ryd.

Hjärnan är i hög grad formbar

– Nej, det är inget förprogrammerat kugghjul vi 
har där innanför skallbenet som snurrar på och 
bestämmer hur vi tänker och känner, förklarar 
Marie, hjärnan är plastisk och i högsta grad 
formbar. Det går faktiskt att forma om och 
utveckla sig själv genom att medvetet använda 
sin uppmärksamhet, vilja och intention på ett 
konstruktivt sätt. Men hjärnan har också en 
mängd stabila funktioner som inte är så lätta att 
forma om. När vi strider mot dom kan vi bli 
håglösa, tappa minnet, känna stress eller börja 

Marie Ryd:
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Marie Ryd
Ålder: 60 år

Yrke:  Vetenskapsjournalist, föreläsare,  konsult 
med doktorsgrad i medicinsk vetenskap.

Familj:  Man och tre vuxna barn.

Bor: Nacka

Intressen: Naturen och vad den kan erbjuda på fjället, 
på havet och i människan –vår inre natur.

VI MÅR BRA AV ATT 
RIKTA BLICKEN INÅT
– En människa i harmoni är en människa som 
     tänker och lever hållbart 
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må riktigt dåligt. ett exempel på detta är 
människans inneboende önskan att känna 
sammanhang och mening, att få vara en 
del av något större, att få bidra.

Det är alltså viktigt att vi ökar vår själv-
medvetenhet, strävar efter att vara när-
varande och även börjar rikta blicken 
inåt, trots att det kan vara lite skräm-
mande att sätta strålkastaren på sin egen 
andning och krypa in bakom revbenen på 
sig själv.

När Marie ändå är på hugget, passar 
hon på att slå hål på ännu en myt. Den 
om mannen från Mars och kvinnan från 
Venus, att mäns och kvinnors hjärnor 
skulle vara olika och skilja sig åt. 

Hjärnan är könsneutral

Så ligger det alltså inte till, kära 
blomsterfondare, våra hjärnkontor 
levereras från en och samma planet. 
Varje huvud innehåller en unik blandning 
av såväl manligt som kvinnligt. Det är 
mycket ovanligt att ha enbart manliga 
eller enbart kvinnliga delar i sin hjärna. 
De allra flesta har både och. Den mänsk-
liga hjärnan är alltså i högsta grad 
könsneutral. 

Medan vi tar plats i konferensrummet 
berättar Marie om sin bakgrund som 
forskare på Karolinska Institutet, 
där hon disputerade 1992 inom 
molekylärbiologi, mikrobiologi och 
immunologi.

– Vi arbetade mycket med att hitta 
alternativa behandlingsformer för 
dysenteri. På den tiden dog över 2000 
barn om dagen i just den sjukdomen, 
det var viktigt att komma på något 
som kunde blockera receptorn till den 
bakterie som framkallade dysenteri.

Familj med tre små barn krävde 
större flexibilitet

På det personliga planet, med familj 
och tre små barn, ville Marie hitta 
ett mer flexibelt sätt att arbeta och 
växlade därför om till att bli vetenskaps-
journalist. Till att följa och rapportera 
om medicinsk forskning istället för att 
själv vara forskare.

Idag är Marie Ryd grundare av och chef-
redaktör för forskningsinformations-
tjänsten Holóne som dag för dag 
övervakar hjärnforskningens framsteg 
inom neurokognition. 

Samtidigt är hon en mycket efterfrågad 
och aktiv föreläsare om hur den nya 
kunskapen om hjärnan kan förädlas. 
Som konsult inom ledarskap och 
självledarskapsutveckling hjälper hon 
organisationer och människor att 
implementera kunskapen i vardagen. 
Utöver detta är hon en av Sveriges 
mest framstående instruktörer inom 
mindfulness.

Kunskapsökningen inom detta 
område är explosionsartad

– Det går i rasande takt inom hjärn-
forskningen tack vare all ny teknik 
som kommit de senaste åren, berättar 
Marie. Det som vi populärt kallar för 
funktionell magnetkamera har gjort 
det möjligt för oss att titta in i hjärnan 
medan vi tänker, känner, fattar olika 
beslut och minns vad vi gjort.

– Vi lär oss därför väldigt mycket 
nytt om hjärnan som vi kan omsätta 
i vardagen för att uppnå större 
livskvalitet. Vi behöver förädla all ny 
kunskap till livskonst för människor 
och organisationer att ta fasta på och 
använda sig av i sin utveckling.

Marie förklarar att det är viktigt att 
träna upp sin metakognition genom att 
reflektera över sina reaktionsmönster, 
fördomar och lärdomar. Det handlar 
om att lägga en bra grund för själv-
kännedom, för att kunna leda sig själv 
och kanske även andra på jobbet.

Mycket vikt läggs vid den inåtgående 
rörelsen; att lära känna sig själv och med 
hjälp av meditation träna upp förmågan 
att acceptera den man är och vara när-
varande i nuet. Att kontinuerligt och 
metodiskt koppla samman det inre och 
det yttre livet skapar insikt och skänker 
mening åt tillvaron.

En människa i harmoni utvecklas 
och har ett bra liv

En människa i harmoni är en människa 
som lever och tänker hållbart, som 
ständigt utvecklas, som har friska 
relationer, som är en tillgång på 
arbetsplatsen, som kan fatta klara beslut 
och hantera förändringar, som är kreativ 
och prestigelös. Människor i harmoni 
bygger en värld i harmoni.

Marie avslutar vår lilla pratstund med 
att citera Viktor Frankl, österrikisk jude 
och överlevare från Theresienstadts 
koncentrationsläger. Efter kriget blev 
han psykolog och är känd för sina 
existentiella analyser inom den huma-
nistiska psykologin. Hans mest lästa bok 
är ”Livet måste ha en mening”

”Allt kan man ta ifrån människan.
 Utom en sak - den yttersta friheten att 
välja förhållningssätt till det som livet 
för med sig”

Mindfulness handlar mycket om att 
välja, att i ögonblicket fokusera på det 

Fortsättning från föregående uppslag

Marie Ryd:
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Stresshantering, emotionell intelligens och fokus kan förbättras - med träning! Hjärnan är nämligen formbar. Missing Link arrangerar 
aktiviteter för att öka din kunskap om hur hjärnan fungerar. Och hjälper dig att använda den. 

Utveckla din förmåga att leda dig själv med hjälp av mindfulness och kunskapshöjande samtal. Många vittnar om såväl djupa insikter 
som ökad förmåga att stanna upp – något ger dig ett par viktiga sekunder där du kan välja autopilot eller medvetenhet

till skärpa och inre ro     med mindfulness

som sker utan att värdera eller döma för att 
kunna vara absolut närvarande.

Man riktar sin uppmärksamhet mot upp-
levelsen av tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer och observerar hur dessa 
kommer och går utan att låta sig bli 
involverad.

Mindfulnessträning har visat sig ha 
positiva effekter på en mängd medicinska 
tillstånd. En amerikansk forskargrupp har 
lagt fram en förklaringsmodell på de vitt 
skilda effekterna.

Fem områden som kan vara av betydelse:

• Reglering av uppmärksamheten.

• Kroppsmedvetenhet.

• Reglering av känslor: Omvärdering

• Reglering av känslor: Exponering.

• Förändring i synen på sig själv.

Vill du vara med och utveckla dig 
själv, med ökad självkänsla och 
självmedkänsla?
Inom Blomsterfonden har vi sedan 
några år implementerat fysisk träning i 
vår verksamhet i form av ÄldrePower-
konceptet. 

Vi känner att detta har varit en mycket 
lyckad satsning och vill nu gå vidare med 
att även kunna ge själen vad den behöver.

Blomsterfonden har startat ett samarbete 
med Marie Ryd och hennes organisation 
Missing Link Consultants. 

MLC kommer att erbjuda föreningens 
medlemmar aktiviteter som syftar till 
att utveckla självledarskap med hjälp av 
mindfulness, meditation och samtal. 

Vi vill gärna veta vad du tycker om detta. 
Se mer information och erbjudande 
här nedan och mejla till oss på 
medlem@blomsterfonden.se.

Marie Ryd är grundare av forsknings-
informationstjänsten Holóne och 
chefredaktör för den vetenskapliga 
tidskriften med samma namn.

Vi arrangerar mindfulnesskurser, samtalsträffar, mindfulnessdagar och retreats 
för Blomsterfondens medlemmar till förmånliga priser!

I september 2016 bjuder vi in till inspirationskvällar där du får veta mer. Fyll i en intresseanmälan på vår hemsida redan nu så säker-
ställer du att informationen når dig snabbaste vägen: www.missinglinks.se/blomsterfonden

Du kan även nå oss på telefon 08-718 51 30 eller mail: info@missinglinks.se

Träna hjärnan

Tidskrift | Föreläsningar | Workshops | Kurser | Retreats

Skicka in din 
intresseanmälan 

redan nu!
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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: 09.00–12.00.

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

08-555 947 51
medlem@blomsterfonden.se
Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag ca 41 000 medlemmar 
runt om i Sverige inklusive 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. 

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
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Vi ändrar öppettiderna för vår
 medlems- och givarservicetelefon

Under juli och augusti, provar vi nya sommaröppettider för vår 
medlems- och givarservicetelefon. 

Vi planerar även framöver att se över våra kanaler för att förbättra och 
anpassa vår service och dessa kanaler efter medlemmarnas och våra 
givares önskemål.

Som ett första steg ändrar vi medlems- och givarservice telefontid till :

09.00-12.00, måndag – fredag, med start fr.o.m. 1 juni. 

Lättast hittar du all medlems- och givarinformation på vår hemsida 
www.blomsterfonden.se eller genom att kontakta vår medlems- och 
givarservice via e-post: medlem@blomsterfonden.se.

I september bär det iväg till Toscana på vår nästa gruppresa. 

Vi provar denna gång en ny resesamarbetspartner Reseskaparna

Denna gång har vi paketerat resan utifrån flera önskemål, från tidigare 
resenärer, om att alla middagar ingår. Detta har visat sig vara speciellt 
viktigt för de resenärer som åker ensamma på våra resor. Den första 
resan tog slut på några timmar så vi fick komplettera med en extra 
resa som en följd av det stora intresset. Nu blir det alltså två fullbokade 
resor, en den 5 september och den andra den 12 september. 

I början av juli deltar Blomsterfonden med 

egen monter i Almedalen. Vi är där för att 

informera om och marknadsföra BF:s olika 

verksamheter med tyngdpunkt på våra 

stödprojekt för äldre.

Är du också där, besök oss gärna!

Blomsterfonden är med under 
Almedalsveckan

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

Medlemsresan till Toscana i höst är fullbokad!
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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

Kolla här vad blomsterfondarna tycker och tänker 
enligt föreningens senaste medlemsenkät

Köstatistik över Blomsterfondens seniorbostäder

Seniorbotorget
På Seniorbotorget kan du enkelt starta en prenumeration och få erbjudanden som matchar dina önskemål mejlat till dig. 
Tills idag har 4047 medlemmar startat en prenumeration.

Av dessa medlemmar är 603 inte ännu 60 år fyllda och kan inte intresseanmäla sig till en bostad (dvs. uppfyller ej kravet för att 
tilldelas en lägenhet på grund av ålder). 

Under 2015 förmedlades 65 seniorlägenheter till bostadskön. Kortast kötid 10 år (Liseberg). Längst kötiden var 27 år (Svalnäs och 
Ringvägen). 7 lägenheter förmedlades i Liseberg, 6 lägenheter på Körsbärsvägen, 32 lägenheter på Ringvägen, 9 lägenheter på 
Röda bergen, 11 lägenheter i Svalnäs

Köstatistik för Blomsterfondens fem olika seniorbostäder hittar du sedan mars 2015 enklast på SeniorboTorget, som finns 
tillgänglig på Blomsterfondens hemsida. Här finns statistik över alla förmedlade lägenheter sedan 2013.

Ringvägen  Ködatum Förmedlad

Ringvägen 3 rok   2001-04-26 2016-06-01

Ringvägen 2 rok   2000-09-18 2016-06-01

Ringvägen 1 rkv   2003-01-28( 2016-06-01

Liseberg  Ködatum Förmedlad 
Liseberg 1 rok    2006-08-30   2016-06-01

Liseberg 2 rok   1998-01-13   2016-01-01

Liseberg 3 rok, ej haft någon under 2016.

Svalnäs  Ködatum Förmedlad

Svalnäs 2 rok   2002-02-26  2016-05-23

Svalnäs 3 rok   1993-10-19  2016-04-01 

Röda bergen     Ködatum Förmedlad

Röda bergen 2 rkv   2001-04-09  2016-05-16

Röda bergen 1 rok   2002-05-15  2016-05-16 

Röda bergen 3 rok, ej haft någon under 2016

Körsbärsvägen    Ködatum Förmedlad

Körsbärsvägen 1 rkv   2002-07-26   2016-05-01 

Körsbärsvägen 2 rkv  2001-12-03   2016-05-01 

Här redovisas lägenheter förmedlade 
under 2016: 
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Kort sammanställning om några av svaren. Samtliga svar är 
rangordnade i viktighetsordning:

Första kontakt med BF: 70 % svarar genom rekommendation

De viktigaste anledningarna till medlemskap i BF (viktat 
genomsnitt) 

1.  För att få stå i kö till ett seniorboende

2.  BF erbjuder både boende, vård- och omsorg för olika skeden 
     i seniorlivet

3.  Har anhörig som är medlem

4.  BF är en ideell organisation utan vinstintresse

5.  BF har stor kunskap om äldreomsorg

6.  BF har bra rykte

7.  Jag vill stödja BF som bedriver en viktig verksamhet för äldre

Vilket område är viktigast att samla in pengar till?

1.  Hälsa och välmående

2.  Stödfunktioner för äldre

3.  Där det bäst behövs i verksamheten

4.  Opinionsbildning i samhällsdebatten på äldreområdet

5.  Hjälpa äldre få en paus i vardagen och delta på kollo/resa

6.  Mötesplatser för samtal om etik och bemötandefrågor

Hur vill du helst ha information från BF?

1.  E-post 

2.  Nyhetsbrev via e-post 

3.  BF hemsida 

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

Kolla här vad blomsterfondarna tycker och tänker 
enligt föreningens senaste medlemsenkät

Vi har under våren gjort en närmare undersökning av Blomster-
fondens medlemmar för att lära oss mer om vilka som valt att 
engagera sig i vår förening och står bakom föreningens syfte 
för äldre i samhället. Vi har också passat på att fråga hur våra 
medlemmar vill bli kommunicerade samt vad som oroar dem 
mest med att bli äldre .

Kön: 73 % kvinnor. Ålder: 23 % är 50-59 år, 39 % är 60-69 år, 29 % 
70-79 år, 9% annan ålder. Civilstånd: 42 % bor i singelhushåll, 47 
% bor med en partner, 11% annat sätt. 

4.  Medlemstidning Alma 

5.  Mässor, seminarier, informationskvällar 

6.  Facebook 

7.  Medlemskontor för fysiska besök

8.  Broschyrer

9.  Telefon

10.  Brev

Har du rekommenderat BF till någon?

88 % svarade jakande

Vilken samhällsfråga engagerar dig mest?

1.  Boende för äldre 

2.  Hälsa och välmående för äldre 

3.  Äldreomsorg 

4.  Forskning inom hälsa, läkemedel och sjukdomar 

Vad oroar du dig mest över att bli äldre?

1.  Att inte få den hjälp jag behöver

2.  Förlora anhöriga och vänner

3.  Bli en belastning för mina anhöriga

4.  Min fysiska hälsa

5.  Min mentala hälsa

6.  Det sociala (ensamhet, stillasittande)

7.  Min ekonomiska situation

Läs rapporten från våra fokusgruppsamtal på sidorna 24–25 samt även resultatet av vår 
medlemsenkät på vår hemsida www.blomsterfonden.se



16  Blomsterfonden

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!

Blomsterfonden har inlett ett intressant samarbete 
med Missing Link Consultants

Missing Link och Holóne 
gör livskonst av hjärnfoskning
Kunskap om hjärnan och människan talar sitt tydliga språk; att träna sig i att 
vara medvetet närvarande – utan att värdera ¬– ökar förmågan till fokus och att 
reglera stress. Det handlar om att kunna se och styra sin uppmärksamhet. Det 
utvecklar också medkänslan och inte minst medkänslan om sig själv. 

Missing Link erbjuder kunskapshöjande föreläsningar och workshops, 
transformerande ledarskapsprogram och retreats för dig som vill utvecklas på 
hjärnans villkor. Vi erbjuder Blomsterfondens medlemmar våra tjänster till 
förmånliga priser

Läs mer på vår hemsida om erbjudanden, 
www.missinglinks.se/blomsterfonden, www.holone.se eller kontakta oss 
per telefon, 08-718 51 30

VILL DU
s a m a r b e t a  m e d 
o s s  o c h  g e  v å r a 

m e d l e m m a r 
m e r v ä r d e n ?

M e j l a  t i l l :

c h r i s t e l . j a n s s o n @

b l o m s t e r f o n d e n . s e
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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 90 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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Rapport från föreningsstämman
Den 23 maj var det dags för sedvanlig 
föreningsstämma i Blomsterfonden. 
Mötet hölls i Näringslivets Hus på 
Östermalm i Stockholm. Hörsalen var 
fullsatt, drygt 200 personer var på plats 
när föreningens VD, Ulf Thörnevik, 
hälsade välkommen. 

Före stämmans öppnande bjöds det på 
traditionsenlig underhållning med plats för 
många skratt. 

Komikern Tobias Persson, mest känd 
för att tränga sig på i tv-sofforna under 
reklampauserna, framförde sitt för kvällen 
specialkomponerade program ”Somliga 
går i tramsiga skor” för ett förväntansfullt 
gäng blomsterfondare.

Efter en trevande inledning med en del 
dikter om Blomsterfonden, som med 
stor sannolikhet aldrig kommer vinna 
augustpriset, tog föreställningen ordentlig 
fart. På sluttampen kom skratten så tätt att 
magmusklerna fick några rejäla körare.

Tätt, som trafikskyltarna när man närmar 
sig en stad. Som en annan lite mindre 
skämtsam och mer prisbelönt poet 
uttryckte det hela.

När skrattsalvorna lagt sig var det dags 
för styrelseordförande Lennart Francke 
att tala lite mer allvar i sitt inlednings-
anförande. 

Francke framhöll varmt hållbarheten i 
grundaren Alma Hedins ursprungsidé 
”hem och vård åt äldre och behövande” 
som föreningen så konsekvent förvaltat och 
vårdat i över nittio år.

Men kraven förändras i takt med tiden och 
en ständigt växande medlemsskara. 

Det är väldigt viktigt att föra en ständig 
dialog och hitta blomsterfondaren i varje 
enskild person, för att kunna utvecklas på 
rätt sätt enligt nya krav och önskemål. 

Därför sänder vi med jämna mellanrum ut 
medlemsenkäter för att få den information 
vi så väl behöver. Svarsprocenten är hög på 
våra utskick, det tackar vi för.

Blomsterfondens medlemmar samman-
länkas av många gemensamma intressen; 
såsom kultur, resor, mat, dryck och mycket 
annat. Detta har gjort att föreningen i allt 
högre grad erbjuder medlemsförmåner som 
utformas och paketeras med hjälp av olika 
samarbetspartner. Blomsterfondens grupp-
resor är bra exempel på väldigt lyckade och 
uppskattade satsningar.

För att få ta del av dessa medlemsförmåner 
behöver man inte vara medlem i tio år. 
Det går lika bra med tio timmar, alla är 
välkomna i gänget. Det är en del av styrkan 
i Blomsterfondens koncept, man är sedd 
från första stund, inte först när det är dags 
att få en lägenhet.

Det går inte att köpa sig en lägenhet i 
Blomsterfonden, kösystemet är omutligt.
Men samtidigt talar föreningens stadgar 
om att verksamheten är till för behövande. 
Därför prövas nu ett system som helt ligger 
utanför den normala kön.
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Blomsterfondens ordförande Lennart Francke 
höll ett informativt inledningsanförande.

Stämmans sekreterare Erika Björk, mötesord-
förande Lotta Edholm och Blomsterfondens 
ordförande Lennart Francke besvarar mötes-
deltagarnas frågor från podiet.

VD, Ulf Thörnevik redogör för föreningens verk-
samhet och resultat för 2015

Denna fråga rönte stort intresse under stäm-
man varför vi gärna redogör för förutsätt-
ningarna även här.

Ett litet antal lägenheter tillåts gå till uppen-
bart behövande äldre med välgrundade 
särskilda skäl.

Varje specifikt fall prövas mycket noga av ett 
utskott utifrån fyra strikt fastslagna kriterier:

• Närboende. Om ena parten i ett par 
biståndsbeviljas och väljer äldreboende i 
Blomsterfonden, kan det för andra parten ge 
förtur till seniorlägenhet. 

• Närhet. Det bedöms av sociala skäl som 
mycket angeläget att en sökande får bostad 
nära en anhörig eller annan närstående.  

• Snart äldreboende. En bostadssökande, 
som redan är i behov av omfattande hemtjänst, 
bedöms inom relativt kort komma att behöva 
äldreboende och förklarar sig skriftligt vilja ha 
det i Blomsterfonden.  

• Särskilt socialt behov. En sökande 
bedöms vara i en särskilt prekär situation vad 
gäller ensamhet eller annan social utsatthet 
och vi kan bryta social isolering. Även vid 
tillämpningen av detta kriterium ska hänsyn 

tas till att den sökande ska kunna integreras 
som boende tillsammans med andra boende.  

Efter ordförandes anförande drog den 
ordinarie stämman igång under ledning av 
Lotta Edholm, som med van och smidig 
hand lotsade mötesdeltagarna genom 
kvällens program enligt konstens alla regler; 
upprättande av röstlängd, godkännande av 
föredragningslista,val av justeringspersoner, 
prövning av stämmans sammankallande, 
årsredovisning, revisionsberättelse, val av 
styrelse, val av valberedning osv. 

I samband med detta presenterade Lennart 
Francke även samtliga på plats varande 
styrelseledamöter.

I vanlig ordning höll även Blomsterfondens 
VD Ulf Thörnevik sin redogörelse över verk-
samheten för det gångna året samt det eko-
nomiska utfallet som var mycket gott. Tjugo-
fem nya miljoner att investera i verksamheten. 

Thörnevik berättade vidare om nybyggna-
tionen i Liseberg och framtida planer för 
bland annat Ringvägen. Han passade också 
på att tacka alla privatpersoner, organisationer 
och myndigheter som valt att stödja 
Blomsterfondens projekt under det gångna 
året. En stor eloge fick också alla de anställda.

De inlämnade motionerna var endast två 
stycken om vilka stämman beslöt enligt 
styrelsens yttrande. 

Efter avslutad stämma serverades kaffe och te 
med gott tilltugg innan mötesdeltagarna styrde 
stegen hemåt i den vackra försommarkvällen.

Protokoll från stämman kommer inom kort 
att finnas på Blomsterfondens hemsida för den 
som vill ta del av allting lite mer ingående.

Styrelsens ordförande Lennart Francke  
framförde Blomsterfondens varma tack till de 
avgående styrelsemedlemmarna Anna Hert-
ting, Laszlo Kriss och Beatrice Pernehagen (ej 
med på bild).

Trotjänare i styrelsen 
avtackades med 
blommor
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137 moderna seniorlägenheter växer som svampar 
ur jorden hos Blomsterfonden i Liseberg.
Fliten står inte på sparlåga i Liseberg där Blomsterfonden 
bygger nya seniorlägenheter i anslutning till sin befintliga 
anläggning. Man kan nästan höra det knaka när huskrop-
parna växer fram. Kranarna jobbar på i ett, lyfter stommar, 
nya väggpartier och sätter dem på plats.

Allting är välplanerat och koordinerat in i minsta detalj, 

leveranser löper som de måste för att inte saker ska uppstå som 
sätter käppar i hjulet för tidtabellen.

Medan man reser stommar till ett hus, gjuts det på nästa, sam-
tidigt som man gör grundarbeten på ett tredje. Vill du följa 
byggprojektet och dess framfart kan du göra det på vår hemsida 
www.blomsterfonden.se
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Har man första parkett så har man. Så är det bara.

– Hallå fotografen, ropar någon.

   Almas reporter tittar efter ljudet och får syn på två glada damer och  
   en hund på en balkong tre våningar upp.

– Är du ute och fotograferar nybygget?

– Visst, vad tycker ni om att snart få nya grannar att umgås med?

– Det är fantastiskt att följa hur de bygger, det går framåt så man märker det  
   varje dag. Det ska bli kul att se hur det blir när det är färdigt.

– Nja, jag vet inte jag, protesterar väninnan.

Här kan ni tjuvkika lite in i framtiden. Kolla in arkitektens egna bilder!

Följ nybygget på vår hemsida:
www.blomsterfonden.se
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Den 3 april bar det av på medlemsresa med spa-tema till 

Budapest i samarbete med CE travel. 

Med på resan var även Blomsterfondens representant Christel 

Jansson (chefredaktör för Alma). 

Totalt deltog 27 medlemmar varav fyra hyresgäster från 

Ringvägen. Vi bodde på den trevliga Margaretaön som 

ligger mitt i floden Donau som rinner genom Budapest. Vi 

var inbokade på ett av endast två hotell på den lummiga ön. 

En oas liknande Djurgården med mycket grönt och full av 

relaxinspiration. Hotellet heter Danubius Health Spa Resort 

Margitsziget och har väldigt trevliga rum, härliga termalbad och 

behandlingar av olika slag. Flera av Blomsterfondens resenärer 

provade på både termalbad och behandlingar och tyckte det var 

både bra och prisvärt.

Första dagen innehöll aktiviteter som välkomstlunch och en 

intressant rundtur i härligt strålande solsken. Nästkommande 

dagar avlöste varandra med givande utflykter. Vi besökte bland 

annat en mycket trevlig hästgård ”Lázár Equestrian Park i 

Domony Valley, som kunde stoltsera med en världsmästare 

i fyrspann. Därefter blev det vinprovning i Etyek som ligger 

en bit utanför staden. Den sista kvällen samlades alla i 

grannhotellet, Grand Hotell, för en trevlig avskedsmiddag med 

tre smakfulla rätter. 

Kort om Budapest och Ungern

Det bor ca 1, 8 miljoner människor i Budapest och man har 

16 % i inkomstskatt samt 27 % moms på varor och tjänster. 

Hälsovården är kostnadsfri, dock inte tandvård. Tandvården är 

dock billig i jämförelse med andra länder och därför kommer 

många tandturister till Ungern för att få sina tänder omskötta. 

Landet är känt för att ha hög kvalitet på sin tandvård. 

Familjen tar oftast det största ansvaret för de äldre. Det finns 

dock kommunala äldreboenden som de flesta har råd med. 

Budapest och Ungern är inte så handikappanpassat ännu, men 

det finns färska lagkrav på anpassning vid nybyggnation. Idag 

får arbetsgivare som anställer funktionshindrade betala lägre 

arbetsgivaravgifter än för andra medarbetare.

Ännu en lyckad medlemsresa 
att skriva hem om

PÅ SPA I BUDAPEST

Ett stort tack till er alla som deltog på vår medlemsresa. Jag hoppas få se er igen på våra framtida resor. Nästa blir till hösten då det bär 

av till Toscana. Den resan är tyvärr redan fullbokad på grund av stor efterfrågan. Men det blir fler chanser till medlemsresor våren 2017!

Christel Jansson / kommunikationschef och chefredaktör för Alma
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Nöjda och glada resenärer

Av de medlemmar som svarat på vår reseenkät framkommer en 

100 % nöjdhet ännu en gång för vårt researrangemang.

Deltagarna var väldigt nöjda och vill gärna åka på fler med-

lemsresor, speciellt på stadsresor. Några nämnde att de tyckte 

resan var för kort och att de gärna hade stannat två dagar till, 

då det var en så härlig stad och fint väder. 

Så här säger medlemmarna

”Hotellet höll hög klass och miljön var vacker. Staden var 

mycket vacker men tyvärr också handikappovänlig! Hade 

hoppats hinna se mer av staden. Resan skulle gärna ha varit två 

dagar till.”

”Det var vår första resa med Blomsterfonden. Vi är mycket nöjda 

med allt”.

”Det var smidig incheckning på Arlanda och den höga 

hotellstandarden och faciliteterna föll oss verkligen i smaken. 

Gemenskapen var också toppen. 

”Resan var välorganiserad och guiderna var väldigt bra”. 

”Trevlig reseledning. (Tack Christel!) Stimulerande med andra 
människor. Roligt att se Budapest - gav mersmak!

”Vädret gjorde att staden och utflykterna var som vackrast 
och eftersom vi var utomhus nästan hela tiden var det
viktigt med regnfria dagar”.

” Utflykten till hästgården var toppen. Hotellet var fint, 
trevligt med spa. Och vädret, det hade ni också beställt, 
eller hur”.

” Det var så fina utflykter”.

”Genomtänkt innehåll i bra anpassad takt”. 

”Perfekt planerad ankomstdag - att den inte bara försvann. 
Jättebra utflykter. Trevligt att komma utanför huvudstaden”.

”Allt var faktiskt toppen. Toppenguider. Trevligt program. 
Toppenhotell. Skönt med lugnet på Margritön. Toppen 
med blomsterfondensrepresentanen.” 

Håll utkik efter våra medlemsresor. De utanonseras i 
Alma och i våra nyhetsbrev. De blir allt mer populära och 
snabbt fullbokade. Först till kvarn gäller.

Några i sällskapet tar igen 

sig en stund.

Besök på hästgård 

och vinprovning var 

två mycket populära 

programpunkter under 

Budapestvistelsen

Trerätters avskedsmiddag 

intogs på det fashionabla 

grannhotellet, Grand 

Hotell, till resesälskapets 

belåtenhet.
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Vi har tidigare rapporterat i Alma om vår fokusgruppundersökning 
”boende på äldre dar” som hölls under hösten 2015. Målet med 
undersökningen var att få en djupare förståelse för hur människor 
idag tänker, känner, planerar och resonerar kring seniorlivet och 
hur man vill bo på äldre dar. Vad är det att vara ”äldre”? Vilka 
kunskaper och erfarenheter har man av olika typer av boenden i 
den senare delen av livet? Hur såg livs- och boendesituationen ut 
för tidigare generationer? Hur ser det ut idag? Vilka förväntningar 
har man på framtiden?

Tjugo personer deltog; sjutton kvinnor och tre män i åldrarna 
38–77 år, samtliga medlemmar i Blomsterfonden varav en 
också bor på ett av Blomsterfondens seniorboende. Hälften var 

Rapport från fokusgruppsamtal kring boende på äldre dar

yrkesverksamma, hälften pensionerade och cirka två tredjedelar 
bodde i singelhushåll.

Deltagarna visade stort engagemang och många olika berättelser 
ur livet kom upp liksom kloka och tänkvärda idéer. Här återger vi 
några citat som handlar om varför man står i kö till seniorboende 
och lite reflektioner kring bostäder för äldre som framkom kring 
kaffebordet några höstkvällar i oktober. Deltagarna och deras 
tankar är inte nödvändigtvis representativa för hur alla eller ens de 
flesta medlemmar, Stockholmare eller boende i Sverige tänker och 
resonerar. Samtalen ger oss däremot en fingervisning om teman 
och strömningar som finns i samhället idag.
På följande sida kan du se några av de teman som kom upp.

Seniorboende – livsförenklande ”kollektiv” 
och nya tidens utvidgade familj?

Text: Åsa Formo, socialantropolog och verksamhetsutvecklare på Blomsterfonden
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Seniorboende – livsförenklande ”kollektiv” 
och nya tidens utvidgade familj?

Per, 54 år: 
— Mamma blev uppryckt från sitt boende och det var väldigt 
jobbigt för henne. Därför vore det bra om det var samma boende 
man kunde flytta inom, för det skulle vara mycket mindre 
omställning att bara byta port. Fortfarande samma omgivning, har 
man några vänner så kan man fortfarande umgås, man kan ta sig 
en fika eller så. Det skulle verkligen tillföra något för min del. Jag 
vill göra ett val till, kanske till seniorboende, men sen vill jag inte 
behöva flytta något mer.

I den statliga utredningen om bostäder för äldre som lades fram 
2015 konstateras att många äldre väljer att flytta, inte sällan från 
hus till lägenhet och då gärna till hyresrätt, som ett sätt att förenkla 
tillvaron. Flytten sker ofta ganska sent i livet, efter 80 års ålder, när 
den befintliga bostaden inte passar utifrån ens fysiska förmåga 
eller när man förlorat sin partner.

De flesta av fokusgruppdeltagarna såg att flytta som senior som en 
självklarhet, i det närmaste som en norm och också som något de 
kunde tänka sig att göra själv som en sista stor aktiv livsförändring. 
Precis som den statliga utredningen beskrev ville också många 
av dem förenkla livet genom flytt till en mindre lägenhet där 
man kan ringa på värden om något går sönder och slippa klippa 
gräsmattan. Blomsterfonden och liknande organisationer som 
har både seniorboende, äldreboende och hemtjänst tillför enligt 
deltagarna ytterligare en dimension i livsförenklingen, nämligen 
kontinuitet. Genom flytt till en organisation som erbjuder boende 
för olika skeden i livet hoppas man slippa utsättas för ofrivilliga 
flyttar till nya omgivningar med okända människor när man själv 
inte längre kan eller orkar välja var och hur man skall bo.

Christina, 55 år: 
— Jag vill inte plötsligt stå där en dag och behöva surfa runt och 
ta reda på allt och inse att jag borde ställt mig i en kö för tio år 
sedan, eller att jag inte har pengar nog att flytta någonstans som 
känns rätt för mig. Jag vill ha en bild redan nu hur det kan bli.

Jeanette, 61 år: 
— För mig är att stå i seniorboendekö att ”ha en positiv bild på 
näthinnan” framåt. Det är trygghetsskapande. Jag vet inte så 
mycket, har aldrig varit inne på boendena, men kör ofta förbi på 
Ringvägen och jag tänker att det klart är ett alternativ att leva så.

Solveig, 77 år: 
— Trygghet för mig är frihet från oro.

Många i fokusgruppen hade en lite nostalgisk bild av ålderdoms-
hem och gamla tiders hemtjänst och beskrev hur deras farför-
äldrar blivit väl omhändertagna den dag de behövde hjälp 
som äldre. Rapportering i media om nedmontering av vård och 
omsorg, rädsla för ensamhet och att pensionen inte skall räcka 

Önskan om ett färdigt spår som förenklar livet

Möjligheten till bra livskvalitet i framtiden ger 
också bra livskvalitet nu

till, bidrar till oroskänslor hos många i dag. I ett samhälle med 
högre förändringstakt och ökad komplexitet och där individen har 
många valmöjligheter ökar också oron för fallgropar; att man inte 
har tagit rätt steg för att trygga sin ålderdom när samhället inte 
längre upplevs göra det. Att ställa sig i kö till seniorboenden och 
på andra sätt planera för sin ålderdom blir då inte bara ett steg för 
att sörja ett boende och trygghet i framtiden. Det blir ett sätt att 
får ro i själen och därmed ökad livskvalitet i nuet.

Jenny, 38 år: 
— Vi som har lägenhet i innerstan, det är ju vår pensionsförsäkring. 
Vi kommer inte att ha jobbat på samma ställe i 40 år. Vi kommer 
att ha varit frilans, tjänat mycket pengar en stund, lite pengar 
ibland; vi är jätteröriga på många sätt och vis. Lägenheten är vår 
grundplåt. Om inte allt går åt pipan så kommer jag och mina 
kompisar kanske gemensamt gå ihop och skapa något eget, men 
Blomsterfonden är ett alternativ. Om jag är ensamstående och inte 
får några barn, då finns en helt annan familjebildning kring mig.

Solveig: 
— Jag har några kompisar som bor i seniorboende och där har 
folk i trappan enats om att turas om att laga middag hos varandra 
bara för att de tycker det är kul. Inte något organiserat utan bara 
drivet av frivillighet och önskan om mänsklig kontakt. Själv vill 
jag gärna ha ett integrerat boende, jag vill bo med seniorer och 
andra åldrar. Med en bra blandning så tror jag att vi skall kunna 
byta tjänster med varandra över generationsgränserna. Inte 
bygga ghetton utan integrerade bostäder. Blanda friskt med 
seniorer, studenter och allt däremellan så kan vi få jättekul, byta 
erfarenheter och hjälpa varandra.

Antalet singelhushåll i Sverige och inte minst i Stockholm är 
idag fler än någon annanstans i världen. Utvecklingen kopplas 
till bland annat senaste halvseklets ökade inflyttning till städer, 
individualisering, sekularisering och ökad jämställdhet. Medan 
somliga är ofrivilligt ensamma väljer många att bo själva och trivs 
utmärkt med det. Samtidigt finns en önskan om att vara del av 
ett sammanhang och om gemenskap. Genom seniorboende 
eller liknande som underlättar kontakt med grannar hoppas 
man få mer gemenskap och en samhörighet som upplevs 
saknas i vardagen och i mer ”vanliga” boendeformer. Samtalen i 
fokusgrupperna visar också att det finns ett intresse för olika typer 
av kollektivboenden. Både som en plats där man blandar olika 
åldrar och grupper och där man kan hjälpa varandra i vardagen 
utifrån var och ens kunskap, kapacitet och livsrytm. När familj eller 
anhöriga bor långt bort eller saknas kan boenden där trivsel och 
gemensamhetsutrymmen för socialt umgänge prioriteras göra 
grannar till en utvidgad familj.

Ett bysamhälle i storsamhället. Grannskap som 
utvidgad familj
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Den 28 september kl. 18.00-20.00  bjuder vi 
in till en inspirationsföreläsning på Svalnäs Allé 4B, 
Stora Salongen. Vi kommer att få höra Mimmi Tysk 
från GO Cruising berätta om kryssningar världen över.

Att kryssa är ett utmärkt sätt att resa. Tänk själv att få 
göra en rundresa där förflyttningen är ren och skär 
njutning. Man behöver inte packa upp och byta hotell 
varje dag utan hotellet följer med från början till slut. 

Man kan kryssa exempelvis  i Karibien, Medelhavet, 
genom Panamakanalen, runt Sydamerika eller i Norges 
fjordar. Utbudet är oändligt.

Kom och låt er inspireras och låt oss tillsammans drömma 
oss bort till världens alla hörn. Vi bjuder på kaffe och 
smörgås.

Anmäl er till vår inspirationskväll via 
medlem@blomsterfonden.se eller 08-555 94 751. 

Först till kvarn gäller.

Varmt välkommen!

Välkommen på inspirationsföreläsning 
om härliga reseäventyr

Bli kvitt sockret 
en gång för alla.
Vinn en bok och 
ta tag i saken!

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 ” Inget socker tack”.  

Enbart för Blomsterfondens 

medlemmar och Almas läsare:

Du kan köpa boken direkt 

hos förlaget till rabatterat 

Blomsterfondenpris.

Gå in på www.pagina.se/

blomsterfonden
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Lär dig leva sockerfritt erbjuder läsaren tips som 

gör det lättare för den som vill dra ner på eller 

helt undvika socker i maten.

Du får:

– Mängder av inspiration om att enkelt undvika socker i maten

– Många goda och lättlagade recept utan socker

– Tips på riktigt bra råvaror, var dessa går att få tag i och hur de ska förvaras

Här är ni som vann en bok 
i senaste Alma. 

Grattis!
Mary Blomberg, Sundbyberg
Gunilla Svensson, Vällingby
Ylva Almgren, Bandhagen
Ann Persson, Lidingö
Margareta McKenna, Johanneshov

Om du inte hade turen att vinna en hjärnbok ...
  ... så kan du gå direkt in på förlagets hemsida och köpa den till rabatterat pris: www.pagina.se/blomsterfonden

Snart är ÄldrePower-konceptet igång för fullt 
på alla våra anläggningar För snart fem år sedan föddes tanken på egna 

gym för äldreträning på Blomsterfonden. 
Projektet döptes till ÄldrePower och de första 
stegen togs på Liseberg där inledande studier 
gjordes i samarbete med Jyväskyla universitet 
och HUR, en av världens ledande utvecklare och 
tillverkare av datorstyrda träningsmaskiner för 
äldre.

Efter positiva resultat har sedan konceptet 
stegvis implementerats på anläggning efter 
anläggning och nu står Ringvägen på tur. Här 
växer ett fantastiskt fint äldregym fram och själva 
invigningen sker under tidiga hösten. 

– Introduktionen får ta sin tid, det är viktigt 
att utbilda instruktörerna och att allt blir rätt 
från början, säger Christel Haglund, vård- och 
omsorgschef och samtidigt ansvarig för detta 
fina utvecklingsprojekt som är vägvisande för alla 
som arbetar inom seniorboende och äldrevård.

– De som arbetar som instruktörer och introducerar våra boende för 
träningen gör ett fantastiskt arbete, berättar Christel Haglund, på Röda 
bergen var det avspark på senhösten och redan nu är det sextio aktiva 
som tränar regelbundet och nya anmälningar kommer in varje dag från 
entusiastiska seniorer. Just där är det värdinnan Monica Andersson som 
är utbildad instruktör och ser till att var och en får ett personligt anpassat 
träningsprogram att jobba utifrån. Det gör hon väldigt bra. 

– Jag vill också passa på och tacka Ruth och Richard Julins stiftelse, utan 
vars bidrag allt detta fina aldrig blivit verklighet. Varmt tack! 
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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!

Min farbror har upprättat ett testamente där enbart jag skall 
ärva honom. Vid bouppteckningen framkom det att det finns 
ett tillägg till det tidigare testamentet, där han nu skrivit att 
andra människor skall ärva möbler, bilen och tavlor . Vad gäller 
nu?

Kristina

Hej Kristina!

För att ett testamente skall vara giltigt krävs att det upp-
fyller de så kallade formkraven. Det innebär, att det klart skall 
framgå att det är ett testamente och det skall också finnas 
en vittnesmening där två på en gång närvarande vittnen 
bevittnat testamentet. 

Om någon vill göra ett tillägg till ett tidigare testamente 
så kräver lagen att det uppfyller samma formkrav som 
huvudtestamentet. I det här fallet har din farbror skrivit ett 
tillägg till det första testamentet och angivit att vissa personer 
utöver Dig skall erhålla vissa bestämda saker, det som kallas 
legat. Det här är helt i sin ordning.

Den som upprättar ett testamente kan när som helst skriva 
ett nytt testamente och helt ändra förutsättningarna för arvs-
ordningen. Han eller hon kan också skriva tillägg till tidigare 
testamente.

Med vänlig hälsning
Annette Petterson - Auktoriserad boutredare

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Tills döden skiljer oss åt
Hustru idag. Änka imorgon. Här i livet kan all-
ting hända. Lagen bestämmer vilka som har 
rätt att ärva.
Vill du ändra på arvsordningen måste du skriva 
ett testamente. Hos oss får ni hjälp att få det 
precis som ni vill ha det.
Ring så bokar vi en tid. 08-640 48 40

Våra testamentsseminarier är riktiga kioskvältare. Håll utkik efter 
nya tillfällen om du vill vara med. Först till kvarn gäller alltid! 

Skicka gärna efter 
Blomsterfondens 
testamentsfolder, mejla 
till medlem@blomster-
fonden.se

Under våren har vi fortsatt med våra populära testamentseminarier. Det var fullbokat på både Körsbärsvägen och Ringvägen. 
Vi kommer med nya datum för fler seminarier i septembernumret av Alma.
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Checkpoint Charlie, Berlinmuren, Brandenburger Tor. Kallt krig och 
dramatik. Berlin har onekligen en spännande historia. Trots att det gått 
många år sedan Berlinmuren revs så finns fortfarande två centrum. 

Berlin har ett osedvanligt rikt kulturliv med tre operahus, tre stora 
symfoniorkestrar och två nationalmuseer. Också filmindustrin rider på en 
framgångsvåg. Vill man vara där det nya händer, så ska man besöka forna 
östdelar som Prenzlauer Berg, Friedrichshain och Mitte. Här finns många 
av de bästa gallerierna och butikerna.

En världsstad full av
 kultur och historia

Gruppresa 3–6 oktober 2016

Resan inkluderar: Direktflyg från Arlanda–tur och retur med SAS–
bekväma restider • Tre nätter på fyrstjärnigt välplacerat hotell inklusive 
frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till hotellet tur och retur • 
Tretimmars stadsrundtur med svensktalande guide och stopp för 
currywurst • Avskedsmiddag på trevlig restaurang.

Paketpris per person del i dubbelrum: 4.990:- 
Enkelrumstillägg 1.590:-

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

Tilläggsprogram: Utflykt till Potsdam inkl. lunch 980:- 
Den historiska staden, med gammal stadskärna i holländsk stil.
Minst 15 deltagare krävs för att resan ska genomföras.  
Anmälning skall ske senast den 1 juli. Anmälningsavgift 1 000:-

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!
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

BERLIN
Arvsrätt 

testamente, boutredningsman, bouppteckning, arvskifte m.m.

Familjerätt 
bodelning, underhållsbidrag m.m.

Affärsjuridik
överlåtelser, aktieägaravtal, likvidationer m.m.

Fastighetsrätt
gåvobrev, överlåtelser, samägaravtal m.m. 

                         
Ring 08-450 44 56 för inledande rådgivning

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas
 

§ ADVOKATFIRMAN INGER BOMAN AB §

Blomsterfondens medlemmar erbjuds hembesök och fast arvode 
vid upprättande av testamente, gåvobrev m.m. Rabatterat tim-
arvode i övriga uppdrag. Ring 08-450 44 56 för mer information 
eller besök hemsidan: www.ingerboman.se 

Sibyllegatan 81   114 43 Stockholm   E-post: info@ingerboman.se

Speciellt för Blomsterfondens medlemmar:
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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 1/2016
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Eva Stenholm -  Vällingby
Christer holmberg - Stockholm

Viveca Lindfors - Solna
Allan jonsson - Älvsjö

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 2/2016
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 2/2016  ska vara oss tillhanda senast den  1 september 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 får dig att må 

riktigt bra?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Claes Luhr
– Miljön här får mig att må bra. 
På Svalnäs finns det så många 
trevliga människor.
  

Nella Lindquist
– Det som får mig att må bra är 
att mina restauranggäster är 
nöjda och glada med maten.
 

Ingela Luhr
– Naturen är så fantastisk här på 
Svalnäs. Jag tycker om att kunna 
simma och gå på gymmet.

Ta en paus från alla teknikprylar en liten 
stund och dofta på sommaren i lugn 

och ro. Det är fantastiskt.
Ofta när jag  ska ställa in, installera, eller in-
hämta kunnskap vad gäller  teknik, infinner 
sig irritation, ilska och till sist raseri. Detta  
yttrar sig i att sladdar och fjärrkontroll kastas i 
väggen. Vilket i sin tur leder till lite mer arbete 
i form av spackling och målning…..roligare 
jobb men onödigt kan man tycka.

Jag minns den ljuva tiden då telefonkort för 
telefonautomat användes för att kommunicera 
ute på stan. Tv:n var svartvit och det fanns bara 
två kanaler. Första april i början av 60-talet, 
instruerade tv-hallåan att vi tv-tittare kunde  
spänna en nylonstrumpa framför rutan för att 
då få färg-tv.

Det fanns inte Iphone, Ipad, dvd, varken  
bluerayspelare eller tv-apparat som fungerar 
som en dator. Det var tider det….inte så 
krångligt som nu.

Stundom ser jag mig själv som fullständigt 
tekniskt inkompetent. Eller kan det fattas en 
hjärncell eller två inom området teknik, kanske  
är jag lat…, kanske bara tycker att ställa in tv, 
modem och boxar är så in i norden tråkigt att 
det får vara. Då infinner sig tanken, jag klarar 
mig utan helt enkelt.

Två svärsöner är riktigt duktiga tekniker. Dom 
sliter dygnet runt med småbarn som håller igång 
på nätterna, jobb, husrenovering, tomt och båt 
som ska fixas. Ändå är jag där och plågar dom 
med frågor om mina tekniska problem…..

Jag ringer Telia för att få hjälp. Då ska siffror  
levereras, telefonnummer, och koder som jag 
inte har. Jag ber grannen, som inte kan mer än 
jag visar det sig. Ytterligare en granne….nej!  

Till sist, efter vädjan till min ena  svärson, får 
jag en försäkran om hjälp. Jag pustar ut och 
funderar över hur viktigt är egentligen allt detta 
tekniska installerande?  Jag lever ju gott utan 
en dator-tv med bluerayspelare. Ån så länge är 
jag frisk, trots min aktningsvärda ålder, även 
om skavanker gör sig till känna. Mina barn och 
barnbarn är friska och det är vacker sommar.  
Jag hoppas att alla människor i denna stressade 
tid tar sig en stund för att känna doften av 
somaren och vila ögonen på de underbara 
färgerna. 

Nu har jag bestämt mig! Lyckas inte svärsonen 
fixa tv:n direkt, åker den ut!  Det går ju bra att 
titta tv på datorn också och det är dessutom 
gratis!

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 mitten av september så vi behöver ditt bidrag senast den 
15 augusti.  Tema ”Nära och kära”.

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.

Gunilla Wirström, medlem i Blomsterfonden

Stöd de äldre. Annonsera i Alma!
Skicka efter mer info och prislista

Mejla till magnus@kaptenmiki.se eller ring 070-516 92 94 så får du veta mer 
om vad du vinner på att annonsera i den här tidningen. Välkommen!


