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

ERbjudAndE till 
blomstERfondEn nyårskonsert i Krakow

Följ med oss till Polen och fira ett annorlunda nyår med guldkant. Möt 2017 
med musik - smäktande toner, god mat och ädla drycker i historisk miljö.  
Kärleken till musik, poesi och teater har gjort Krakow till Polens kulturhuvud-
stad och tillsammans med vår värdinna Krystyna Lönnqvist och vår musika-
liska guide Teddy Lundberg firar vi in det nya året.

medlemspris: 9 950 kr ord. 10 450 kr 4 dagar, 30 dec
• Flyg Arlanda-Krakow t/r  • 3 måltider
• del i dubbelrum med frukost • nyårskonsert och stadsguidning

nyårsresa med les misérables
Fira nyår i Värmland och se Les Miserables på Wermlandsoperan. Andra 
höjdpunkter på resan är Lars Lerins Sandgrund och nyårssupé. Som rese-
ledare har vi Erik Sunnerstam, en glad frilans-
flöjtist med operabakgrund.

Pris: 3 950 kr ord. 4 250 kr 2 dagar, 31 dec 

Fira nyår med ReseSkaparna

flER
julREsoR

långtidssemester på solkusten – 14 450 kr ord pris. 14 950 kr 22 dagar, 14 dec
Adventsresa Prag – 5 450 kr ord pris 5 950 kr 4 dagar, 9 dec
Reseskaparnas julkonsert & julbord – 890 kr, 7 dec 

• Bussresa   
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher, 1 nyårssupé & 1 förmiddagskaffe
• Musikalöreställning & besök enl program
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Behöver du hjälp 
med din tandvård?
Våra tandläkare och hygienister 

kommer till dig!
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Att ha nära och kära är en klar överlevnadsfördel

Ensamhet kan ge dig fantastisk frihet och vara helt underbar när du väljer den själv, men den skapar också 
enorm smärta och uppgivenhet när den är påtvingad. 

Den negativa sortens ensamhet är en av våra största farsoter. Att vi med alla våra fint spunna skyddsnät 
inte kan råda bot på den utsattheten är ett tillkortakommande för allt som ett modernt samhälle ska 
stå för.

Framförallt de äldre är hårt drabbade, jag ser det alla dagar i mitt arbete inom seniorliv och äldrevården. 
Men ensamheten går också ned i åldrarna och börjar tidigt i livet.

Alla vill ha vänner, nära och kära, men trots det är det många som väljer att dra sig undan, vara osynliga 
för och avvisande till omvärlden. Rädslan för att bli ratad, känna sig bortvald, udda och utpekad gör att 
man inte törs ta steget. Man vågar helt enkelt inte söka kontakt och gemenskap.

Men allt är inte samhällets eller omgivningens fel. Vi har ett eget ansvar att leta rätt på och plocka fram 
den reserv av mod som de allra flesta av oss trots allt äger. 

När barnen var små älskade de när jag läste sagor för dem. Speciellt Nalle Puh och hans klokheter har 
fastnat i minnet. Här är en:

– Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen och vänta på att andra ska komma till dig. Du 
måste gå till dem ibland också. 

Tänkvärda ord om vänskap och ensamhet.

Men att gå ut i världen och söka kontakt är inte alltid nyckeln till en bättre tillvaro. 

Att vara bland en massa människor hjälper föga om man inte känner gemenskap. Om man inte blir väl 
mottagen och accepterad, om man känner att man inte presterar och motsvarar gruppens förväntningar.

En intressant svensk studie från 2015 visar att ensamhet, utöver alla andra negativa effekter, verkar kunna 
skada vår fysiska hälsa ungefär lika mycket som tobaksrökning.

Professor Peter Strang skriver i sin bok, Att höra till, om ensamhet och gemenskap som sätter våra sociala 
behov i ett evolutionärt perspektiv.

Han framhåller att tryggheten att ingå i en grupp innebär en så kraftig överlevnadsfördel att vi redan för 
hundratusentals år sedan utvecklade starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet.

Hos Blomsterfonden jobbar vi alla dagar med att skapa förutsättningar för just detta. Vi vill göra det 
enklare för våra boende och medlemmar att söka och hitta nya vänner och därmed ett rikare liv. Läs gärna 
om vår ÄldreKollo-verksamhet längre in i tidningen.

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 41 680  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. 

– Att ha nära och kära ger 
oss också vår beskärda del av 
vånda och oro.

Mina barn har haft förmånen 
att få plugga var sitt år som 
utbytesstudent i Kanada. 

Att vinka ”hej-då-ha-det-bra” 
på Arlanda är otroligt jobbigt 
när man ännu inte kan känna 
sig helt säker på att det 
verkligen blir så.

Och allt man gör tillsammans 
faller plötsligt bort; julfirande, 
gemensamma middagar och 
semesterresor.

Men alla mynt har som tur är 
två sidor. Det är ju dubbelt så 
roligt när de väl kommer hem 
igen och alla är samlade.

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Cheva och Volvo var 
grymma grejer
sidan 8–11

Blomsterfonden i Alme-
dalen. En ny tradition
sidan 7

Information om nybygget 
i Liseberg
sidan 18–19

Det svänger skönt på 
ÄldreKollo
sidan 20-23

Saiy tar hand om sin 
storasyster
sidan 24

Nyinflyttning både i Lise-
berg och i Svalnäs

sidan 25

The Boulefighters

sidan 26

Kryss och Sudoku

sidan 30–31

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 3. 2016 . TEMANUMMER NÄRA OCH KÄRA

Teater Galeasen bjuder 
på mycket nytt i höst
sidan 27
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Nära och kära

Att ha en eller flera nära och kära  är inte alla förunnat. Det finns så många i Sverige som inte kan nämna en 
enda person den anser sig som sin nära eller kära. Men det är något vi inom Blomsterfonden vill råda bot på 
genom våra mötesplatser på våra olika boenden och aktiviteter för medlemmar och boende i alla åldrar. En av 
våra aktiviteter är ”ÄldreKollo” där de flesta som medverkar inte känner någon innan, men som efter utfärden 
och samvaron fått flera nya vänner. En annan aktivitet som möjliggör nya möten med människor är våra 
populära medlemsresor som lockat både par, väninnor, ensamma resenärer och medlemmar i alla åldrar. 

För mig innefattar begreppet ”Nära och kära” min familj och vänner; någon som man alltid kan fråga om råd 
och stöd. Men det kan också vara en omtänksam granne eller medmänniska som bryr sig. 

Jag vill berätta om en person som för mig uppfyller alla delar av att vara en när och kär person och det är 
min goda vän Lidka. Lidka kom som 22 årig tjej, en septemberdag för 9 år sedan, för att arbeta som au-pair 
i vår familj med fyra döttrar mellan 2 och 9 år. Tiden gick och Lidka blev kvar hos oss några år, fick sedan 
eget boende, men kom alltid till vår familj på helgerna, vid högtider mm. För mina barn blev Lidka som en 
storasyster och för mig den lillasyster jag aldrig haft. Nu nio år senare är Lidka en självklar och naturlig del av 
vår familj, en väldigt när och kär person för oss alla.

Tipsa gärna Almaredaktionen om ”Nära och käras” betydelse för dig genom att maila eller skriva till: alma@
blomsterfonden.se eller per post: Blomsterfonden, Att: ”Nära & kära”, Alma redaktionen, Box 114, 182 05 
Djursholm. 

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om vår nyproduktion på Liseberg som under 
septembermånad publiceras på SeniorboTorget, se sida 18–19. På sidan 20–23 kan du läsa om våra två 
ÄldreKollon på Gålö den här sommaren, som var mycket uppskattade av alla som var med. 

 
Christel Jansson, Chefredaktör Alma

christel.jansson@blomsterfonden.se

CHRISTELSKRÖNIKA

Christel Jansson

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

Läs Christels krönika 
bredvid hur hon ser på 
begreppet Nära och kära.

– Att ha en nära och 
kär vän eller anhörig 
skapar ökad trygghet 
för äldrelivet. För dem 
som inte har det, kan  
Blomsterfonden erbjuda 
den extra tryggheten som 
alla så väl förtjänar och 
behöver..

 

 

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

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

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma,  
att du debatterar och skriver till oss. Många har 
tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste 
handla om Blomsterfonden, om vår verksamhet, 
stadgar och andra interna angelägenheter, men så 
är det inte.

Du kan skriva om alla relevanta saker som hör 
senior- och äldrelivet till. Det kan vara allt från 
samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och 
funderingar kring det som är  viktigt för dig och 

ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !

Blomsterfonden på nyheterna
Blomsterfonden får allt fler och fler unga med-
lemmar, vilket intresserat och uppmärksammats 
av media under senare tid. På bilden intervjuas 
en av våra unga medlemmar, Sanna Eriksson 
Ekström - 27 år, av Sveriges TV för ett nyhets-
inslag i Rapport. 

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

Alma fick ett brev och porträtt från Carsten Hammar i Helsingborg

Hej!

Min pappa var VD några år i Blomsterfonden. Kanske kan han platsa i raden 
av tidigare VD:ar!

Tack Carsten, för ditt brev.

Någon  speciell plats har vi inte på Blomsterfonden där vi hänger  porträtt på 
föreningens ledare genom tiderna. Men vi är väldigt måna om vårt förflutna 
och arkiverar nogsamt allt material som tecknar vår historia. 

Vi vet att många av våra läsare ”ärvt” sitt medlemskap i Blomsterfonden. Jag 
vill därför uppmana alla som har bilder eller något att berätta om föreningens 
svunna tider att höra av sig till Alma.

Christel Jansson, chefredaktör

Redaktionen har fått bilder på bonader från våra medlemmar
                                                                                                                                                                                                                                                              

Hej!

Jag har letat efter en bonad att hänga 
på väggen i min kolonilott, men inte 
hittat någon. Sydde därför denna 
i våras av garn och ett överlakan 
som min mamma virkat spetsen på. 
Mina barn skissade utifrån ett citat 
av Carl von Linné ”Livet är en vacker 
såpbubbla” och jag broderade efter 
att ha kollat olika stygn på internet. 
Barnens förnamn finns med på 
japanska (yngsta sonen har bott där) 
och resultatet blev en bonad med 
väv av tre generationer.

Margareta Herrman

Inre harmoni

Från skog till hav från hav till skog
jag följde mina spår av tankarna som drog

Att vara fri är att vara fri
från längtan att ge sig av
att komma hem från sökandets hav
till en boning av inre harmoni

Sommar blir höst och månader och år
men mörker blir ljus och vinter vår

Jaget och niet kan formas till ett vi
och fånga meningen med dagens ljus
Och stilla stormars mäktiga brus
i själens längtan efter inre harmoni

Om än tiden reser från sekund till minut
ja, ända bort till Vintergatans slut

Och att solen går upp ska gå upp, vet vi
Men till glädje eller sorg?
Ty vid alla inre himlars torg
randas inte inre harmoni

Men meningen och ljuset ska förbli

Göte Långberg

Karl Alexander Hammar 
var VD i Blomsterfonden 
några år under föreningens 
barndom. 

Hammar var född 1882 i 
Härnösand och gick ur tiden 
1949 i Uppsala. 

Han gjorde även karriär 
som bankdirektör i Svenska 
Handelsbanken. 

Min dikt

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 num-
mer kommer i slutet av november så vi behöver ditt bidrag senast den 1 oktober.  Tema ”Medmänniska”.

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.

Hej! 

Den här bonaden har legat 
på vinden i många år. Jag 
tycker så mycket om texten 
som ger mig tanken på hur 
det kommer att vara på 
Blomsterfondens boende.

” Med Glättigt Sinne I 
Fredligt Tjäll, Vi Lyckan Finne 
Till Livets Kväll”.

Marianne Lindgren
Stockholm

I ett tidigare nummer av Alma efterlyste vår VD, Ulf  Thörnevik, i sin ledarspalt, bilder på 
gammeldags broderade bonader. Två medlemmar har tagit honom på ordet. Jättefina är de!
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Att vara med under Almedalsveckan är numera tradition och viktigt för föreningen. Vi söker 
utvecklande samtal för att kunna möta samhällets ständigt nya krav och förväntningar. 

Blomsterfonden har sedan ett par år tillbaka deltagit i Almedalen med en mötesplats och monter. Syftet för i år var att informera och marknadsföra 
Blomsterfondens olika verksamheter och att berätta om våra olika stödprojekt för äldre. Vi träffade beslutsfattare, medlemmar och människor i största 
allmänhet för att informera om vår förening.

I montern samverkade vi med vår fleråriga samarbetspartner HUR för att sprida kunskap om vårt träningskoncept för äldre – ÄldrePower som vi idag har 
på alla våra seniorboenden. Under Almedalsveckan träffade våra utsända representanter många trevliga människor som ville prata äldrefrågor. Många 
intressanta möten hölls och nya kontakter knöts.

Huset ligger tre km från Puerto Rico och ca 15 km från Mogan i en lugn dal med ca 30 hus, 
huvudsakligen bebodda av skandinaviska pensionärer.

Framför huset finns golfbana och sedan Atlanten. Det finns tre stränder inom gångavstånd. 
Den närmaste ligger på en kilometers avstånd och där finns både klippor och sand från Marocko!
Terrassen framför huset är på ca 70 kvm med insynsskyddande grönska på tre sidor och med en 
underbar utsikt.

Huset är på 70 kvm och har stort vardagsrum med matplats för åtta. Sittgrupper och 42 tums TV 
med Apple TV (tar svenska program) dvd, radio med cd spelare och WiFi.

Köket är helt nyrestaurerat i år och har kyl, frys, diskmaskin och rikligt med utrustning. Badrummet är också helt nyrestaurerat och har dusch och 
tvättmaskin. Två sovrum med två sängar ligger på vardera sidan om badrummet.

Radhus på Grand Canaria uthyres

Priset är 14 900 sek per månad i nov-feb och 11 900  sek övrig tid. Ring 070-654710 eller maila andersgraffner@gmail.com för mer info.

Förra centerledaren och aliansministern Maud Olofsson 
diskuterar seniorboende och äldreomsorg med Blomster-
fondens kommunikations- och insamlingschef Christel 
Jansson.

Vård- och omsorgschefen, Christel Haglund,  
samtalar med Sveriges och förmodligen världens 
äldsta bloggare Dagny Carlsson om effektiva 
träningsmetoder för äldre.

Intresset var stort och kön var tidvis lång till Blomsterfondens montertält där  intresserade hade möjligheten att testa och mäta benstyrkan i HUR:s 
specialmaskiner. Maskinerna finns idag på samtliga Blomsterfondens anläggningar och  träningen visar överlag goda resultat för föreningens seniorer 
och inom äldrevården.
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INTERVJUN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG

– Jag är åttioåtta nu, styrlappen har jag kvar, 
trafikkortet rök vid åttiofem men jag gjorde 
mig av med bilen och slutade köra redan vid 
åttio. 
– Jag ville inte bli en av de där gamlingarna 
man läser om i tidningen som kommer susande 
för fulla spjäll längs motorvägen. I fel fil och 
motsatt körriktning. Men skulle det, mot för-
modan, uppstå en situation som kräver att jag 
kör, då sätter jag mig bakom ratten helt utan 
att tveka.

Almas reporter sitter och småpratar om livet, 
döden och allting däremellan med Ingrid 
Gunnarsson, seniorboende på Röda bergen. 
En grönskande, vackert blommande park 
breder ut sig under hennes fönster denna soliga 
sensommardag.

Ingrid, som gick i pension efter ett långt och aktivt 
arbetsliv 1993, flyttade till sin trevliga lägenhet på 
Röda bergen för sjutton år sedan.

TEXT & FOTO: Magnus Nordström

CHEVA OCH VOLVO VAR 
GRYMMA GREJER                                                                                       , i en Simca 
kom man ju aldrig upp i några farter. Inget drag att tala om.  

– Här trivs jag, säger Ingrid, det ligger bra till, är 
vackra kvarter, lugnt och stilla. Jag har dessutom 
haft turen under alla år att ha trevliga och bra 
grannar.

Ingrid föddes 1928 i Halland, i de djupa skogarna 
som gränsar till Småland, men tog sig redan som 
nittonåring från Halmstad till Stockholm för att 
jobba som barnflicka i familj.

– Jag ville ut, som alla andra, och hade turen att 
träffa den här familjen redan i Halmstad. De ville 
ha mig så jag flyttade upp och tog hand om deras 
barn. Pappan var chef för varuhuset PUB vid 
Hötorget. Det var trevliga människor att jobba för, 
jag trivdes och livet lekte.

Som alla andra tjejer på den tiden gick Ingrid 
och hennes väninnor gärna på Gröna Lund och 
dansade. En kväll blev hon uppbjuden av en stilig 
signalist vid flygvapnet. Det slog gnistor direkt, 
vad annat kunde hända, signalerna från det unga 
flygaresset var mer än tydligt intressanta.

Ingrid på Röda bergen:
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Ingrid Gunnarsson
Ålder: 88 år

Bor:  Seniorlägenhet hos 
Blomsterfonden på Röda bergen

Familj:  Två döttrar, fem barnbarn 
och lika många barnbarnsbarn 

samt ett till på väg.

Intressen: Det är en enorm glädje 
att få hänga med  alla barnen. 

Gärna på Öland där ena dottern 
har  sommarhus som de nu 

håller på och vinterbonar.CHEVA OCH VOLVO VAR 
GRYMMA GREJER                                                                                       , i en Simca 
kom man ju aldrig upp i några farter. Inget drag att tala om.  
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Det gick som det brukar, bröllops-
klockorna ringde, paret fick två 
döttrar och flyttade till Ronneby, till 
flygflottiljen där Ingrids man blev 
stationerad.

Vi hade det bra, åren gick och plötsligt 
en dag fyllde min man fyrtiofem och 
fick enligt flygvapnets regler inte jobba 
bland molnen längre. Det blev att packa 
flyttlasset och styra kosan mot F8 i 
Barkarby och en tjänst på marken.

– Vid det här laget började det knaka 
i äktenskapsfogarna och jag kände ett 
akut behov av att skaffa mig ett jobb 
med bra förtjänst för att säkra min och 
barnens trygghet, berättar Ingrid. Jag 
bestämde mig för att ta körkort och fick 
sedan tips och hjälp av en god vän att 
komma in på en taxiförarutbildning på 
Upplandsgatan. 

Efter ett antal veckor i händerna på 
en sällsynt elak utbildare, som inte var 
särskilt förtjust i att kvinnor skulle köra 

taxi, fick Ingrid sitt trafikkort och kunde 
söka anställning vid Stockholmstaxi.

– Det fanns fyra kvinnor före mig som 
körde, berättar Ingrid, de var fruar eller 
döttrar till droskägare och jobbade 
enbart på dagarna. Jag rattade både dag- 
och nattskift, det var bättre förtjänst så. 

Ingrid stortrivdes i sitt nya yrke, det 
var fritt, roligt och hon hade lätt för att 
komma överens med människor av alla 
slag. Det var sällan några större problem.

– Det är klart att det ibland kunde vara 
jobbigt på helgnätter när killar kom fulla 
från krogen utan att ha fått tag i någon 
flicka att uppvakta. Då var det lätt 
hänt att de började kladda och berätta 
vad de ville göra med en. De var rätt 
uppfinningsrika i sina fantasier får jag 
nog lov att säga. Men det var inte svårare 
än att bromsa, stanna och visa dem på 
dörren. UT!!

Ett antal gånger fick Ingrid Prins Bertil 
i bilen och det var alltid lika roligt. 
Prinsen, som intet för intet gick under 
epitetet ”Motorprinsen” frågade allt 
och lite till. Rena korsförhöret. Vad är 
det för märke? Årsmodell? Hästkrafter? 
Bromsar? Styrning? Rubbet. 

– Det var bara roligt, jag gillade ju 
detta själv och kunde en hel del. Jag 
började med att köra Simca, som ju var 
en skitbil, kom man upp i 120 var det 
en bedrift. Sedan blev det Cheva och 
Volvo som var helt andra grejer, härliga 
att köra och bekväma för kunderna. 
Du förstår, vilken vinst i arbetsmiljö, 
komfort och säkerhet.

Men det hände trots allt några saker som 
gjorde att den personliga tryggheten 
naggades i kanten och gjorde att oron 
ibland blev mer än påtaglig.

– När jag hade jobbat ett drygt halvår, 
hittades en av mina kvinnliga förar-
kollegor skjuten till döds i sin taxibil 
under ett arbetspass. Det enda spår man 
hittade efter gärningsmannen var en 
gymnastiksko. Vad jag känner till har 
det här mordet aldrig blivit uppklarat.  
Det var en mycket tung uppgift för vår 
chef att informera oss om detta i garaget 
efter vårt pass.

–Vi var många i kyrkan på hennes be-
gravning och vi lovade varandra att inte 
sluta köra, att inte låta oss skrämmas.

Ett antal år senare hämtade Ingrid två 
finsktalande män på centralen. De 
ville ha skjuts till Skogås och satte sig 
tillrätta i baksätet när en tredje person 
kom springande. Efter lite dividerande 
kom man överens om att han skulle få 
åka med till Gullmarsplan mot rimlig 
ersättning.

Ingrid styrde kosan efter önskemål, 
männen i baksätet diskuterade ivrigt 
sinsemellan på finska och vid Gullmars-
plan, innan avstigning, böjde den tredje 
mannen sig framåt som för att knyta 
skosnöret, tittade upp mot Ingrid och 
viskade: – Var försiktig, de är farliga, de 
ska ta dig!

– Jag blev väldigt skärrad, visste inte 
vad jag skulle ta mig till när jag rullade 
ner mot Nynäsvägen och fick syn på en 
trafikpolispatrull som vinkade in bilar 
lite längre fram. Jag körde in på eget 
bevåg, två poliser kom fram till min bil, 
jag klev ur för att lite lågmält förklara 
min situation för den äldre konstapeln 
medan männen i baksätet fortsatte sin 
planering dumdristigt ogenerat och 
högljutt.

– Polismannen tog mig inte alls på 
allvar, jag var förtvivlad, men hade tur 

Fortsättning från föregående uppslag

Ingrid Gunnarsson:

Flyttlasset gick till Ronneby och 
flygflottiljen

När de kom fulla från krogarna var 
de lite knepiga ibland

För första gången var jag rejält 
orolig för min säkerhet
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för andra gången den kvällen. Den unga 
polisassistenten som under tiden gått 
runt bilen för att kolla lampor och annat 
var hemma från gränstrakterna mot 
Finland i Norrland och förstod även han 
finska.

– Han informerade sin kollega om 
männens planer på att råna, ta mig 
och röja undan bevisen när vi väl 
kommit fram till Skogås. De blev 
omhändertagna och jag kunde andas ut, 
avsluta mitt pass och åka hem. Vid liv.

Men det minne från taxiförartiden som 
satt djupast spår hos Ingrid är både glatt, 
tragikomiskt och sorgligt, allt på en och 
samma gång.

Sent en kväll efter en lämning i Sundby-
berg på väg mot Vreten springer en 
schäferhund rakt ut och sätter sig mitt 
i gatan med nosen i riktning mot bilen 
som närmar sig. Ingrid bromsar in och 
tutar men hunden sitter kvar och tittar 
med bestämd blick mot henne.

Ingrid drar åt handbromsen, kliver ur, 
och frågar lite skämtsamt: – Vad vill du, 
vill du åka med? 

Varvid hunden hoppar in och sätter sig 
med majestätiskt lugn på passagerarsätet, 
tittande stint mot en plats lite längre 
fram i mörkret. Ingrid följer hundens 
blick och får syn på en person som 
ligger på rygg på gångstigen vid sidan av 
vägen.

Där låg hundens husse, full som en kas-
trull och oförmögen att ta sig upp och 
vidare för egen kraft. Kvällen var kylig 
så Inger plockade fram ett plastöverdrag 
från bakluckan för att skydda sitsarna 
och baxade sedan in mannen i baksätet. 

Efter att hon lyckats ta reda på av den 
sluddrande mannen var han bodde 
tryckte hon i ettan och svängde kylaren 
mot mannens hemadress. Bredvid sig 
hade hon världens klokaste hund som 

satt och smågnydde och i baksätet låg 
en riktig fyllehund och snarkade för 
fulla gomsegel.

Efter många om och men stod det 
udda sällskapet utanför mannens dörr 
och ringde på klockan. När ingen 
öppnade bestämde sig Ingrid för att 
lokalisera hemnyckeln, hittade den i en 
ficka och låste upp, fick in både jycke 
och man, varav den senare gjorde en 
framlängesvolt rätt ned i sängen, iklädd 
både ytterkläder och skor.

– Jag kunde ju inte lämna honom sådär 
så jag fick av honom rock, mössa och 
skor, drog av honom brallorna och 
bäddade ner honom, skrattar Ingrid, 
sedan klappade jag om hunden, sa god 
natt på dig - nu går jag, låste dörren 
och skickade in nycklarna genom 
brevinkastet.

– Jag undrar vad den mannen tänkte 
när han vaknade på morgonen, om 
han överhuvudtaget kom ihåg något 
av det som hade hänt, säger Ingrid 
eftertänksamt. Själv har jag då aldrig 
kunnat glömma den där schäfern, 
jag har under hela mitt liv sedan den 
kvällen önskat att jag skulle få lära 
känna en sådan hund, en kamrat som 
inte går av för hackor. 

– I all sin misär och litenhet hade den 
mannen något som inte alltid går att 
finna ens i de finaste slott. En nära och 
kär vän som aldrig sviker och aldrig 
viker från din sida. Jag hade så gärna 
velat ha just den vännen.

Det var inte ofta Ingrid levererade sina 
kunder ända ner i sängvärmen men 
det hände faktiskt en gång till, när en 
gammal dam valde hennes taxi vid 
Rörstrandsgatan, just för att Ingrid var 
kvinna. 

Mitt allra käraste minne handlar om 
en hund och en fyllehund

Världen hade nog aldrig skådat ett 
mer udda sällskap

Mannen hade trots allt det finaste 
en människa kan ha

– Hon kände sig nog tryggare så, för-
klarar Ingrid, och berättar om den till 
åren komna kvinnan som för sista 
gången hade hälsat på sin barndoms-
kamrat som bodde i Vasastan. Själv var 
hon hemma på ett servicehem söder om 
stan.

Väl framme tackade den gamla damen 
för skjutsen och sa samtidigt att nu 
skulle hon nog få sova med kläderna 
på eftersom alla i personalen gått hem 
för kvällen. Hon var inte kapabel att på 
egen hand byta om till nattkläder.

– Om du vill, sa jag, så kan jag följa med 
in och hjälpa dig, berättar Ingrid. Så 
blev det och när jag kom ut slogs jag av 
tanken att taxichaufför ibland är ett av 
de bästa jobben i världen. Om man bara 
bjuder till, får man så mycket igen. 

– Idag är jag själv ungefär lika gammal 
som den kvinnan var då.

 

Efter sina taxiår träffade Ingrid en ny 
man, kärnkraftstekniker som ledde de 
gemensamma vägarna till Varberg och 
jobb på kraftverket. Efter många år och 
en hejdundrande avskedsfest flyttade 
den nyblivna pensionären sedan tillbaka 
till Stockholm, utan man i bagaget.

– Nu har mina två döttrar också kommit 
upp i pensionsåldern. Barnbarnen har 
fått egna barn som i sin tur fått barn. 
Och jag kan bara konstatera att det bästa 
med att bli gammal är, som så många 
påstår, att få hänga och umgås med hela 
det härliga juniorgänget.

Jag hoppas den där hunden fick 
valpar, valpvalpar och valpvalpsvalpar 
han också. Han var verkligen värd en 
ordentlig guldkant. 

Undrar vad han hette, det skulle jag så 
gärna vilja veta.

Ett av världens bästa jobb om man 
bara bjuder till

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
är en enda stor varm glädje
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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 94 751
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 94 527
emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

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

annat sätt till vår verksamhet.

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se
Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi har idag 41 680 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



Blomsterfonden      13

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Så här betalar du din medlemsavgift:
Det här gäller om du är ny medlem:

Det finns flera sätt att betala din medlemsavgift till Blomsterfonden. Är du ny medlem gör du det enklast via vår hemsida www.
blomsterfonden.se och fyller i medlemsanmälan samt betalar direkt eller ber att få ett inbetalningskort hemskickat. Därefter 
kommer din medlemsavgift årligen i form av en medlemsavi som varje år skickas ut i januari.

Det här gäller om du är medlem sedan tidigare:

Det finns flera sätt att betala din medlemsavgift till Blomsterfonden. Är du medlem sedan tidigare gör du det enklast via din årliga 
medlemsavi som varje år skickas ut i januari.

Ett annat enkelt sätt är att ansöka om autogirobetalning av din medlemsavgift. Du hittar länken på vår hemsida: 

http://www.blomsterfonden.se/wp-content/uploads/2015/06/Autogiro-medlem-2015-06-18.pdf
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Öppettider medlems- och givarservice
Våra nya öppettider för medlemsservice på telefon måndag - fredag, kl. 9–12 har fungerat bra under sommarmånaderna.

Detta överensstämmer väl med vad ni medlemmar lyfte fram i medlemsundersökningen under våren, där många av er angav att 
ni föredrar att kommunicera med oss via vår hemsida eller per mail. 

Därför fortsätter vi nu med samma öppettider för medlemsservice på telefon under hösten. Vill du nå oss övriga tider är du varmt 
välkommen att mejla till medlem@blomsterfonden.se

Ködatum för senast förmedlade lägenheter 2016.06.13 – 2016.08.08

Publiceringsdatum  Område  Adress   Typ   Ködatum    
 
2016-08-08   Svalnäs   Svalnäs Allé 12 B   2 r o k, uteplats   1999-11-11 
2016-08-08   Liseberg   Annebodavägen 35  3 r o k, balkong   1997-11-18 
2016-08-08   Liseberg   Annebodavägen 35  1 r o k, balkong   1996-01-01 
2016-08-08   Ringvägen  Ringvägen 105 A   2 rum o kök   2001-08-13 
2016-08-08   Ringvägen  Ringvägen 103 A   1 rum o kokvrå   2002-07-25 
2016-08-08   Ringvägen  Ringvägen 109 A   2 rum o kök   1999-01-18 
2016-06-20   Körsbärsvägen  Körsbärsvägen 19   2 rum o kokvrå   2003-08-26 
2016-06-20   Körsbärsvägen Körsbärsvägen 15   1 rum o kök   2003-03-20 
2016-06-20   Svalnäs   Svalnäs Allé 8 B   2 r o kv, balkong  2003-02-20 
2016-06-13   Liseberg   Sylvestergatan 68   3 r o k, balkong   1996-05

Statistik, från SeniorboTorget per 2016-08-29

Hjälp oss bli bättre!
Hör gärna av dig till oss med förbättringsförslag för vår medlemsservice och kommunikationen till dig som medlem. 
Skicka in dina förslag med e-post till medlem@blomsterfonden.se.

Tack på förhand!
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Kom in och vila benen en stund i vår monter-
soffa under höstens Seniormässa i Älvsjö!

Besök vår monter, B12:29
Titta in till oss så informerar vi dig om Blomsterfonden medan 
du vilar en stund. Du behöver inte vara medlem för det, men 
vill du bli det så kan du lätt fylla i talongen till höger på nästa 
sida och lämna in den till oss på plats.

Vi ser fram emot att få träffa dig under en förhoppningsvis 
välbesökt mässa. Välkommen!

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

Vill du veta mer hur vi använder gåvor och två tredje-
delar av din medlemsavgift i vår verksamhet för att skapa 
förbättringar för äldre i samhället? Då kan du läsa vår 
effektrapport 2015 på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se/wp-content/
uploads/2014/04/1–Effektrapport-2015-2016-05-10.pdf

För dig som inte har tillgång till dator eller nätverk 
kommer här en kort sammanfattning av vad vi uppnått 
hittills: 

Blomsterfonden har sedan starten 1921 kontinuerligt 
utvecklat och förbättrat för äldre. Bland annat genom olika 
boendeformer inom Stockholms län, som erbjuder ett bra 
seniorliv för livets olika skeden efter sextio.

Till detta har vi kopplat ett övergripande 
trygghetskoncept på alla våra senior- och äldreboenden.

Medlemsantalet har ökat markant under de senaste 
sex åren, vilket är ett resultat av ökad efterfrågan, större 
synlighet och en fungerande verksamhet. 

Med växande medlemsvolym får Blomsterfonden också 
större utrymme i samhällsdebatten inom äldreområdet 
vilket bidrar till ytterligare ökad kännedom om vår 
verksamhet och vårt ändamål.

Blomsterfondens fortsatta strategi är att utveckla 
verksamheten i samtiden för framtiden. Dels genom att 
bygga ut det befintliga trygghetskonceptet  och dels 
genom att skapa ett innehållsrikt och värdigt äldreliv för 
boende och medlemmar i enlighet med Blomsterfondens 
ändamål och uppsatta mål.

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 i 
kropp och själ.

Blomsterfondens sociala verksamhet har under året 
vidareutvecklat flera olika stödfunktioner för äldres 
välbefinnande i enlighet med vårt ändamål:

ÄldrePower – under 2015 tränade 240 seniorer på våra 
ÄldrePower-gym som nu finns på samtliga Blomsterfondens 
seniorboenden.

ÄldreKollo – har arrangerats vid natursköna Gålö havsbad 
under hösten 2015 och 2016 för att skapa gemenskap och 
samvaro för äldre.

ÄldreJour – vår telefonjour under storhelger har bidragit 
till att hjälpa ensam äldre till en mer hanterbar tillvaro 
när ensamheten är som störst. Under 2015 har 55 samtal 
inkommit. 

ÄldreSupport – vår stödlinje för nära och kära har hjälp 220 
personer under året att hitta rätt i vårddjungeln.

Alzheimer Café – har haft 457 besökare under 2015.

ÄldreCafé – har haft 110 besökare under 2015.

Utöver detta har stöd- och rådgivning varit en del av den 
dagliga verksamhetn på våra olika seniorboenden - 650 
rådgivningar har genomförts av våra värdinnor.

Du kanske undrar vad vi gör med dina pengar? Här kan du läsa 
en sammanfattad rapport på vad vi uppnått hittills!
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Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Fyll i och klipp ur talongen, lämna in den på plats på Seniormässan eller lägg den i ett kuvert och skicka till: 
Blomsterfonden “Medlem”, Box 114, 182 05 Djursholm. Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Hjälp dig själv genom att hjälpa andra. Bli medlem 
nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:

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

SWISH
Med ett enda lite knapptryck kan du göra så mycket gott. Du kan fylla 

en äldres människas liv med rikt innehåll, du kan bekämpa ensam-

heten och skapa trygghet, du kan byta tårarna mot skratt, du kan få 

någon att dansa i morgon som inte vågade drömma om det igår och 

du kan visa uppgivenheten på dörren och bjuda in kärleken och livet.

Så gör det, nu har du chansen. Swisha din gåva direkt till 

Blomsterfondens 90-konto: 9025305 så hjälper vi dig att hjälpa.
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Alltid nära dig!
Distriktstandvården finns alltid nära dig. Inte bara Blomster-
fondens medlemmar och boende är välkomna utan även 
anhöriga, barn och barnbarn samt alla anställda i föreningen. 
Vi ger er specialerbjudanden på specialisttandvård, allmän-
tandvård, akuttandvård och mobil tandvård.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och information.

Gå också in på www.distriktstandvarden.se

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och information

Juridisk hjälp när du 
behöver den som bäst!

Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik kring ett döds-
bo och andra frågeställningar inom familjerätt, avtalsrätt, 
fastighetsrätt och skatterätt. Det är aldrig fel att planera.

Va r  s m a r t . 
U t n y t t j a 

d i n a  m e d l e m s -
f ö r m å n e r

Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag 
och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta. 

På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. 
Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners.

När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, infor-
mation eller annat, var noga med att uppge att du är medlem i 
Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomster-
fonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din 
omtanke!

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 omfattande 
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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LISEBERG - NYBYGGDA MODERNA LÄGENHETER 
FÖR AKTIVA OCH TRYGGA SENIORLIV

Blomsterfondens Lisebergsanlägg-
ning är belägen i ett stillsamt, lummigt 
villaområde i Älvsjö med närhet till 
centrala Stockholm.

Här erbjuder Blomsterfonden 137 
nybyggda funktionella hem, i fem hus, 
där varje detalj är genomtänkt och an-
passad efter moderna seniorers behov 
och önskemål.

De nya lägenheterna ligger i direkt 
anslutning till Blomsterfondens 
befintliga anläggning där det finns 
tillgång till samlingslokaler, restaurang, 
bibliotek, snickarverkstad, gästlägenhet 
för besökare och anhöriga samt gym för 
seniorträning enligt föreningens eget 
träningskoncept ÄldrePower.

I närhet till de nya husen finns även en 
boulébana för den som vill ut och röra 
på sig och hålla igång kroppen.

Husen är sammanbundna med ljusa 
vinterträdgårdar och glasade förbin-
delsegångar och här finns även en liten 
“piazza” för glädje och samvaro.

Blomsterfondens trygghetskoncept 
med gemenskap, sociala aktiviteter och 
stöd av värdinna löper som en röd tråd 
genom hela området.

Löpande fakta om hus, lägenheter, 
omgivning, inflyttning, hyror och 
annat hittar du på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se/seniorboende/
aktuell-nybyggnation/.

Har du frågor om vår nyproduktion i 
Liseberg? Kontakta Emelie Wikström på 
emelie.wikstrom@blomsterfonden.se 
eller per telefon 08-555 94 527 måndag 
– fredag kl. 9-11.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

NYA LÄGENHETER KOMMER IN PÅ SENIORBOTORGET
Under hösten lägger vi ut nya lägenheter till förmedling på SeniorboTorget. De första 
publiceras i mitten av september. Översikt på publiceringsdatum finns på motsående sida.

Behöver du användarmanual för SeniorboTorget, ring 08-555 94 500 så skickar vi hem en 
till dig!
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Planritningar, hyresuppgifter och annan information kommer att publiceras på Blomsterfondens hemsida 
under augusti 2016. Den som har längst kötid kommer att få välja lägenhet först i de hus som efter hand 
presenteras. 
Ett begränsat antal garage- och parkeringsplatser publiceras i samband med lägenheterna.

Storlek  Kvadratmeter  Antal  Typ  Hus  
   
1 ROK  39 kvm          16 st  6  1,2,4  
2 ROK   47 kvm          29 st  3  1,2,4  
2 ROK   57 kvm      2 st  7  1,2 
2 ROK   58 kvm   24 st  9  3,5 
2 ROK  59 kvm          58 st  2  Alla 1–5 
3 ROK  70 kvm             6 st  5  1,2,3,5 
3 ROK  78 kvm       2 st  8  1,2 

BOFAKTA

PLANLÖSNINGAR/
TYPEXEMPEL 
2 x 2 ROK 59 kvm   

HUSPLACERING/OMGIVNING

SIGNDATUMANTBET ÄNDRINGEN AVSER

RITNINGENS STATUS

FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN

HANDLÄGGARE

BET

ANSVARIGDATUM

UPPDRAG NR

RITNINGSNUMMERSKALA A1/A3

RITNINGENS INNEHÅLL

RITAD/KONSTRUERAD AV

LISEBERG, ÄLVSJÖ
Seniorboende nybyggnad

K

E

V

A

L

VS

ÅWL Arkitekter AB
Nytorgsgatan 30, 102 62 Stockholm

PROJEKTNUMMER

0001

BYGGHANDLING

ÅWL Arkitekter AB
Nytorgsgatan 30, 102 62 Stockholm 08-555 786 00 info@awlark.se

Looström&Gelin
Döbelnsgatan 24, 113 52 Stockholm

####

HJ Consulting Group AB
Axel Johanssons gata 6, 754 50 Uppsala info@hjconsult.se

Seniorbostäder
LISEBERG, ÄLVSJÖ

L-30.1-01

Linda Andsberg2016-04-01

SITUATIONSPLAN

0001 Maria Bergvall

SWECO AB
Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm www.swecogroup.com
SWECO AB
Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm www.swecogroup.comHUS
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För mer information om 

Blomsterfondens ny-

byggda seniorlägenheter i 

Liseberg, gå in på 

www.blomsterfonden.se 

eller ring 08-555 94 527.

VÄLKOMMEN!Hus Inflyttning    Antal 3 rok 2 rok 1 rok    
  

1 2017-02-01 2016-09-19  23  2 17 4  
2  2017-03-01 2016-10-24  22 2 16 4  
3  2017-09-01 2017-04-04  26 2 24 0 
4 2017-11-01 2017-08-15  40 0 32 8 
5 2017-12-01 2017-09-12  26 2 24 0 
 

ÖVERSIKT PUBLICERING PÅ SENIORBOTORGET OCH INFLYTTNINGSDATUM

Tidigaste publicering
för intresseanmälan 
på SeniorboTorget
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Det var dans bort i vägen på torsdagskvällen, 
över nejden gick låten av spelet och skratten, 
det var tjo! det var hopp! det var hej!

Blomsterfondens andra Äldrekollo för sommaren avslutades med  sedvanlig 
middag och fest med  allsång och dans.  Musikanten för kvällen, Kire Ljung, 
visste hur en slipsten ska dras. Han sjöng och lockade fram toner ur sin Martin-
gitarr som fick närvarande damer att ställa sig upp och klappa, sjunga 
och svänga med som vore de på en Justin Bieber-konsert.  På stora bilden  
buggar Judith Moberg, till vardags boende på Liseberg, häcken av vård- och 
omsorgschefen Christel Haglund. Båda tyckte det var lika jädrans kul.

ÄldreKollo
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ÄldreKollo är ett nytt rum att mötas och umgås i, som förutsättningslöst 
skapar möjligheter till långvarig vänskap och ett rikare liv

Framför oss har vi en härlig vy, vi promenerar i en fantastisk miljö där land övergår i vatten som 

i sin tur överlämnar till en klarblå himmel ur vilken solen skiner och blänker glatt dessa härliga 

sensommardagar.

Vi befinner oss vid Gålö havsbad, Stockholms mest uppskattade rekreationsområde med 

över fem mil strandlinje och bad, röda stugor, festlokaler, restauranger och allt annat som gör 

Blomsterfondens ÄldreKollo till en behaglig och spännande upplevelse. Tre dagar med trevlig 

gemenskap, givande samtal, promenader, frisk luft, härlig mat, god dryck, sång, musik och 

svängande dans sätter en guldkant på tillvaron som man säkerligen kommer ihåg med välbehag 

när vinterstormarna väl gnyr runt husknutarna. 

Tre dagar långt från ensamhet och tristess. 

Vår grupp utgör det andra kollot för Blomsterfondare denna sommar. Det första arrangerades i 

juni månad och var minst lika trevligt och minnesvärt som detta.

När Almas reporter anländer, den andra dagen, är det en sammansvetsad grupp jag möter. På 

väg till en förnämligt god fisklunch i restaurangen blir jag dock på det klara med att endast två 

av deltagarna har träffats vid ett tidigare tillfälle. Alla andra var från början totalt okända för 

varandra vilket är svårt att fatta som nyanländ.

Jag tar upp detta fenomen med Christel Haglund, vård- och omsorgschef och den som för dagen 

är ansvarig på plats från Blomsterfonden.

– Visst, så är det, och vi lär oss nya saker varje dag. Från början var vi så måna om att fylla 

dagarna med aktiviteter att vi tappade lite av grundidéen med de här utflykterna; att motverka 

ensamhet och skapa en plattform för nya bekantskaper. 

Vi gav inte deltagarna tillräckligt med tid att bara vara och komma nära varandra. Vi gjorde 

misstag av välmening, men nu har vi förstått att det är samtalen sinsemellan och samvaron 

kring matstunderna som är viktigast av allt. Sedan förgyller vi detta med fina dukningar, 

musik, sång och annat som uppkommer spontant. Var och en bestämmer hur den vill delta och 

detta gör att man kommer nära varandra och hittar nya vänner för fortsatta kontakter och 

givande gemenskap även efter de här dagarna tillsammans. När så händer har vi nått vårt 

ytterst uppsatta mål, förklarar Christel.

För Almas utsände, på plats för att skriva och ta bilder, blev dagarna mer innehållsrika än 

planerat. Inhopp som chaufför, grillmästare, servitör, diskplockare och danskavaljer gjorde att 

det blev minst sagt full rulle. Och roligt var det.

Sista kvällen, framåt skymningen anlände även kollots överraskningsgäst med gitarren under 

armen. Kire Ljung (av sina närmaste även kallad Erik) bjöd upp till allsång och dans efter 

middagen. Kire är så nära man kan komma en levande jukebox och låtönskningarna var många. 

Det svängde om Elvis, det buggades till Leende guldbruna ögon och även den trogne tjänaren 

Gamle svarten kom inskrittande efter sin vandringsfärd. Det blev dock ingen klöver men det 

serverades en väldans god dessert framåt småtimmarna.

Morgonen efter den roliga slutfesten samlades alla till en sista frukoststund innan det var dags 

att samlas vid den hämtande bussen för återfärd till Stockolm och vardagen. 

Det sista jag såg var att medlemmarna efterfrågade en namnlista med adresser och 

telefonnummer till varandra och jag lade även märke till ett och annat ”Ja, men då hörs vi 

sedan”. 
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Bilder från sommarens första Äldrekollo 
på Gålö i mitten av juni månad 

Svenssons Treooo och Monika Bring 
med sin vita saxofon stod för den 
musikaliska underhållningen och 
dansmusiken på junikollot.

 Världens minsta storband spelade  
alla gamla tidlösa evergreens och det 
svängde från hjässan till fotabjället.

Blomsterfondens VD, Ulf Thörnevik, 
tittade in till ÄldreKollot och var även 
han  en flitig gäst på dansgolvet.
Här i bakkant av bilden med 
”blomsterkrans” runt halsen.

Slutfesten med middag och dans, 
mitt i den finaste av sommartider, 
blev så lyckad den kan bli.

 Deltagarna var mer än glada och 
nöjda över sitt beslut att hänga med 
på ÄldreKollo.
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KORT OM ÄLDREKOLLO:

ÄldreKollo är ett av Blomsterfondens utvecklingsprojekt som strävar efter att 

öppna nya vägar och tillhandahålla alternativa mötesplatser för att föreningens 

boende och medlemmar ska komma bort från ensamhet och leda genom att 

träffa presumtiva nya vänner och bekanta.

All verksamhet inom ÄldreKollo finansieras med insamlade medel från kam-

panjer som är speciellt utformade för detta. Vi ser en omtänksamhet och vilja 

att hjälpa till som motsvarar alla våra förhoppningar. Vill du också stödja våra 

äldre kan du enkelt göra det på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Så här säger vår senaste enkät om kollot:

Vi följer alltid upp våra kolloaktiviteter och här är resultatet från juni 
månads kollo:

Uppfyllde ÄldreKollot dina förväntningar? Ja (100%)

Träffade du nya vänner på kollot?  Ja (80%) Nej (20%)

Vad gjorde att du åkte med (möjligt att välja fler alternativ)?

Möjligheten att komma ut med stöd: 55%

Möjligheten att träffa nya vänner: 55%

Möjlighet att komma ut i naturen: 74%

Annat: 55%

Vad var det bästa med ÄldreKollot?

1. God mat och gemenskapen. 

2. Boendet, promenaderna, underhållningen.

3. Att umgås tillsammans äldre och personal. 

4. Omväxlingen från vardagen.

5. Miljön och det fantastiska vädret. 

6. Alla nya trevliga bekantskaper.
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Almas reporter kommer i kontakt med Saiy Sandqvist, 
en av deltagarna på äldrekollot, och ett intressant samtal 
uppstår. Om vikten och glädjen med att ta hand om sina 
nära och kära även om det ibland är både tungt och svårt.

Saiy bor i en seniorlägenhet hos Blomsterfonden i Liseberg 
medan hennes älskade storasyster finns nära intill på 
äldreboendet  som även det drivs av föreningen.

– Jag besöker henne varje tisdag och fredag, hon bor så nära 
att hon kan se mitt hus, berättar Saiy. Det är dags för mig att 
betala tillbaka nu. 
Jag är sladdbarn och mycket yngre än Daisy. När jag var i 
koltåldern var hon redan en ung kvinna som drog omkring 
med mig i barnkärran vart än hon gick. Mamma jobbade 
och var upptagen med annat, så Daisy var min trygghet i 
livet. Den tryggheten ger jag tillbaka nu. Så gott jag kan.

Daisy bär på en demenssjukdom som tog sin början i en för 
alla mycket tragisk och jobbig tid där hennes man Arne blev 
intagen för vård på grund av en hjärtmuskelinflammation.
Under mannens frånvaro snubblade Daisy och föll så illa att 
hon ådrog sig ett lårbensbrott med lång sjukhusvistelse som 
följd.

När hon äntligen fick komma hem igen hade hennes man, 
på sitt håll, gått ur tiden utan att de någonsin mer hade fått 
träffats efter ett långt och lyckligt liv tillsammans.

– Detta var ett förödande slag för henne, säger Saiy, och så 
kom även demensen. Hon tycker mycket om att promenera 
och när vi samtalar under våra små utflykter, frågar hon 
varje gång efter sin älskade Arne.
Vi går också mycket på dans i samlingssalen, hon älskar att 
dansa och är väldigt förtjust i sötsaker.

– Just nu är jag mamma till min syster men jag har 
naturligtvis ett eget liv också, förklarar Saiy, och det allra 
roligaste  i min tillvaro är de tre barnbarnsbarnen, 10, 6 och 
6 år. De gör så jag håller igång och känner mig lycklig med 
livet.

Detta trots att Saiy själv haft sin beskärda del av motgång 
och sorg.

För två år sedan gick hennes egen man Kenneth bort i 
cancer efter 59 kärleksfulla år tillsammans.

– Jag är trots allt glad över att vi fick ett så värdigt, lugnt 
och fint slut tillsammans, alla var med till sista stund, även 
barnbarnsbarnen som hade ett riktigt busförhållande med 
Kenneth.

– Barn är  fantastiska, tack för dem, avslutar Saiy, det är en 
gudagåva att få ha nära och kära. Också små sådana.

Nu är det jag som tar hand om min storasyster. 
Hon som var min trygghet när jag var liten
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Nu flyttar de första in i vårt kollektivboende 
för äldre som är speciellt utsatta

Blomsterfonden har iordningställt fem mindre ettor med 
gemensamt vardagsrum och kök, som tidigare tillhört vårt 
äldreboende, som vi nu omdisponerat till ett kollektivboende 
för äldre som av socialt ömmande skäl inte kan vänta längre på 
ett tryggt omsorgsboende. 

Dessa lägenheter ska inte förväxlas med våra seniorbostäder och 
den normala bostadskön.

Tilldelning av dessa specifika lägenheter sker på basen av speciellt 
utarbetade kriterier. Blomsterfondens styrelse har satt samman ett 
social- och etikråd som är beslutsfattande vid tilldelning av dessa 
lägenheter.

Till en början gör vi detta på försök och utvärderar under resans 
gång.

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

– Det är mycket viktig nu när de första tre flyttar in, i mitten av 
september, att vi bistår med aktiviteter som skapar gemenskap och 
för alla närmare varandra. Detta gäller såväl boende och anhöriga 
som personalen, understryker Christel Haglund. Detta är ett nytt 
sätt att bo och en bra början är att man lär känna varandra. 

Har du frågor kring detta är du välkommen att ringa vår 
ÄldreSupport-tjänst på telefon 08-555 948 88 eller mejla till 
aldresupport@blomsterfonden.se.

Ombyggnationen på Svalnäs äldreboende fortsätter

Även på Svalnäs äldreboende händer det saker. Det har byggts 
om och moderniserats. Lägenheterna ökar från 44 till 49, ett nytt 
gemensamt vardagsrum samt kök med matsal byggs också.

Etapp ett är klar och inflyttningen skedde under april månad, 
medan fas två stod klar och öppnade dörrarna för sina boende i 
mitten av augusti.

Under hösten fortsätter ombyggnationen och etapp tre planeras 
vara redo för att ta emot sina boende i början av 2017.

Behovet finns och efterfrågan är stor på äldreboende inom 
Svalnäsanläggningen, så planering och utveckling fortsätter i takt 
med tiden.
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Här är ni som vann en bok 
i senaste Alma. 

Grattis!
Kristina Myhrman, Södertälje
Monica Eriksson, Uppsala
Carina Dahlbeck, Segeltorp
Ulrica Wallström, Sollentuna
Liisi Raud Westberg, Stockholm

Vinn en bok och upptäck det fantastiska med mat och skönhetsvård som är gjord på kokosolja

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

               Var med i utlottningen av fem  böcker. Skicka in ditt namn och adressuppgifter till Alma per 

mejl eller brev: alma@blomsterfonden.se eller Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 

Märk ditt meddelande med ” Mer kokos 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

THE BOULEFIGHTERS
Boule är en aktivitet som sommartid är mycket populär runt om på våra anläggningar. Gärna i kombination med en trevlig grillstund 
efter spelet. Här är det ett entusiastiskt sällskap i Svalnäs som hanterar de blänkande kloten med stor glädje och skicklighet. 

Rent hälsomässigt är kokosoljan en av de bästa oljor du kan använda om du normalt inte får i dig tillräckligt 
med mättade fetter. Den stärker immunförsvaret, återfuktar huden och hjälper matsmältningen.

I boken får du lära dig att ersätta andra oljor och smör med kokosolja, samt hur du använder den till såväl 
mat som desserter. 

Vidare finns här recept för att göra egna skönhetsprodukter för hud, hår 
och tänder. I förhållande till andra vegetabiliska och animaliska fetter 
har kokosolja ett stort antal goda egenskaper. Recepten är anpas-
sade så att du kan få tag på alla råvaror i Sverige.

Nu på en bana nära dig!
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Intressanta uppsättningar på Teater Galeasen i höst. Flyktdjur och Vår klass!

Teater Galeasen presenterar föreställningen Flyktdjur, ett nyskrivet verk av den 
hyllade och uppmärksammade dramatikern Christina Ouzounidis, i regi av Natalie 
Ringler. Medverkande skådespelare är Ester Claesson, Lina Englund och Staffan 
Göthe. Premiär den 29 september. Spelas lördagar och söndagar kl. 16.oo, måndagar 
och onsdagar kl. 19.00. 

Medeltida klanger är en ny del i utställningarna om medeltiden på Historiska 
museet. Här finns inspelningar av medeltida orglar och kyrkklockor, en 
rekonstruktion av en orgel som besökarna får prova att spela på, åtta medeltida 
kyrkklockor och två av världens äldsta orglar. 

Medeltida klanger är en av totalt fyra utställningar om medeltiden. Medeltida 
konst visar hur olika former och stilar inom konsten i kyrkorna vuxit fram, från de 
östliga influenserna från det Bysantinska riket och fram till renässansens framväxt 
under 1400- och 1500-talen.
I Medeltida liv finns bruksföremål och berättelser om människors liv i Sverige 
under medeltiden och Massakern vid muren handlar om det blodiga slaget om 
Gotland 1361 som slutade i en massaker. 
Det är spännande, ta en heldag  och häng med barnen och barnbarnen på 
museum.

Medeltida klanger på Historiska museet

Vår klass, en pjäs som rönt stor uppmärksamhet och hyllats långt utanför Sveriges gränser!
Vi får följa en polsk skolklass på tio barn – bestående av både katoliker och judar – från början av 1930-talet fram till vår tid. Smärtpunkten i pjäsen 
är det som utspelade sig i den lilla polska byn Jedwabne den 10 juli 1941. Den varma sommardagen mördade den ena halvan av byns befolkning 
den andra. I sextio år löd historieskrivningen att det var tyskarna som gjorde det. Idag vet vi att det var byborna själva, alltså grannar som mördade 
grannar. De som inte själva var med stod bredvid och tittade på. Men pjäsen skildrar inte enbart en historisk katastrof. Ytterst handlar VÅR KLASS om 
något så svårt som hur och vad det är att vara människa; det är inte en historia om ondska kontra godhet utan ett klarläggande av ett förlopp som 
inbegriper både offer och förövare. 

Uppsättningen sker i samarbete med Dramaten. För mer information gå in på www.galeasen.se.
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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!

Är jag skyldig att informera mina halvsyskon, som inte hört av sig på 
10 år när vår gemensamma mamma är död?

Kan jag, (min pappa är död,) beställa en begravning utan dem?

Inga-Carina

Hej Inga-Carina !

Enligt bestämmelserna i ärvdabalken skall dödsbodelägarna 
gemensamt förvalta dödsboet om inte annat har överenskommits. 

Eftersom dina halvsyskon är dödsbodelägare och det är du som 
idag företräder dödsboet, har du också skyldighet att informera 
dina halvsyskon om dödsfallet. Det skall ju senare kallas till en 
bouppteckning. 

När det gäller frågan om Du kan beställa en begravning utan att 
fråga dem så handlar det ju om en i högsta grad moralisk skyldighet. 
Att hålla någon utanför leder i allmänhet bara till konflikter fram-
över och även om det inte får några juridiska konsekvenser att 
hålla halvsyskonen utanför så har man en i högsta grad moralisk 
skyldighet att informera dem. 

Det kan ju i sammanhanget uppstå tvist om den avlidna skall 
kremeras eller jordbegravas, gravsättas i minneslund eller vanlig 
grav, här skall samtliga barn i det här fallet få uttrycka sitt önskemål. 

Går det inte komma överens i den delen kan ärendet bli föremål för 
medling. Mitt råd är: Informera alla berörda parter i samband med 
ett dödsfall.

Med vänlig hälsning
Annette Petterson - Auktoriserad boutredare

Nu är det dags för nya testamentsseminarier hos Blomsterfonden. 
Anmäl dig redan idag. Först till kvarn gäller! 

Skicka gärna efter Blomsterfondens 
testamentsfolder, mejla till medlem@
blomsterfonden.se.

Under hösten kommer vi att ha tre seminarie; den 14 oktober samt 11, 18 och 25 november. mejla till Blomsterfonden på 
medlem@blomsterfonden.se och anmäl dig. Du kan också ringa på telefon 08-555 94 751. Telefontid måndag–fredag, 9–11.00.

Mitt testamente 

till de äldre
Blomsterfondens testamentshjälp

BLOM
STER

FONDEN

” Dagen jag inte längre finns,  
finns Livsarkivet i tryggt förvar”

Välkommen in och hämta ditt exemplar av 
Livsarkivet eller fyll i direkt på livsarkivet.se
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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:

Krakow tillhör gräddan av Centraleuropas kulturstäder. En borg, 
en flod, ett storslaget torg, vackra kyrkor, kultur, historia samt en av 
Europas bästa julmarknader. Krakow har allt.

Adventsre(s)a till Krakow
27 november – 1 december

Fakta om resan: Direktflyg med Norwegian Arlanda – Krakow 
tur och retur • Fyra nätter på Hotell Matejko inklusive frukostbuffé • 
Transfer från flygplatsen till hotellet tur och retur • Stadsrundtur med 
svensktalande guide • Välkomstlunch.

Paketpris per person del i dubbelrum: 3 890:- 
Enkelrumstillägg 975:-.  Extraprogram: Tur till Auschwitz och saltgruva.
Minst 20 deltagare krävs för att resan ska genomföras.

Besök Europas bästa julmarknader på egen hand!

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

1.990:-
BUDAPEST

Från

1.550:-
BERLIN

Från

1.820:-
RIGA

Från

1.675:-
PRAG

Från

Utveckla din förmåga att leda dig själv - anmäl dig till 
våra mindfulnesskurser och retreats för 

Blomsterfondens medlemmar och boende.

• Mindfulnesskurs startar den 18 oktober.

• Dagretreat på natursköna Skepparholmen den 
23 november.

• Helgretreat på vackra Skytteholm, Ekerö, 
10-11 december.

Läs mer och anmäl dig på vår hemsida. Du kan även 
kontakta oss på telefon 08-718 51 30.

Det finns fortfarande platser kvar till informationskvällar 
och salonger.

Stresshantering, 
emotionell intelligens och 
medkänsla kan förbättras 

- med träning! 

Träna hjärnan med mindfulness!

Tidskrift I Föreläsningar I Workshops
Kurser I Retreats

www.missinglinks.se/blomsterfonden

Följ med oss till staden som 
lyser och glittrar i juletid
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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 2 /2016
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Rigmor Hult -  Kista
Anders Sjöqvist - Stockholm

Uta Malmengård - Täby
Bertil Gabrielsson - Täby

Grattis!

 2 5 7 1   6 4 

6 8 9 5  3    

 7       8 

7  8       

 4 2 8 5 7 6 3  

5 3  2 9    7 

     6  9 3 

1   3 7  2   

   4 8  1  5 

3 2 5 7 1 8 9 6 4 

6 8 9 5 4 3 7 1 2 

4 7 1 9 6 2 3 5 8 

7 1 8 6 3 4 5 2 9 

9 4 2 8 5 7 6 3 1 

5 3 6 2 9 1 8 4 7 

8 5 7 1 2 6 4 9 3 

1 9 4 3 7 5 2 8 6 

2 6 3 4 8 9 1 7 5 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku 226    ©C4Ekonomen 

Sudoku 226    ©C4Ekonomen 

LÄTT 

LÄTT 

 2 5 7 1   6 4 

6 8 9 5  3    

 7       8 

7  8       

 4 2 8 5 7 6 3  

5 3  2 9    7 

     6  9 3 

1   3 7  2   

   4 8  1  5 

3 2 5 7 1 8 9 6 4 

6 8 9 5 4 3 7 1 2 

4 7 1 9 6 2 3 5 8 

7 1 8 6 3 4 5 2 9 

9 4 2 8 5 7 6 3 1 

5 3 6 2 9 1 8 4 7 

8 5 7 1 2 6 4 9 3 

1 9 4 3 7 5 2 8 6 

2 6 3 4 8 9 1 7 5 

Så här gör man: 
Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och 
lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.  
 
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) 
måste också innehålla siffrorna 1—9. 
 

Sudoku 226    ©C4Ekonomen 

Sudoku 226    ©C4Ekonomen 

LÄTT 

LÄTT 

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 3/2016
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 3/2016  ska vara oss tillhanda senast den  1 november 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 är det bästa 

med att ha vänner?

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Jan Hjertquist
– Vänner som man kan lita på 
kan var ovärderliga när oväntade 
problem dyker upp i livet.
  

Johan Hjertquist
– Vänner kan göra mig glad 
och hjälpa mig om det behövs.
 

Inesa Antonova
– Med vänner kan jag prata om 
allt, både positivt och negativt.

Så nära men ändå så långt borta
Jag stod bakom en äldre dam i kassakön på Ica vid Brommaplan för 
ett tag sedan. Hon hade en dramatenkärra, plockade upp massvis 
med grejer på bandet, betalade och gick sin väg. Utan att ta med 
sig sina varor.

Jag sprang ifatt henne utanför på trottoaren.

– Tack snälla, sa hon, ursäktade sig och förklarade att hon varit sjuk 
i veckan, därför hade hon glömt.

– Äsch, sa jag, sånt händer.

– Nej, inte alls. Men för mig gör det det. Allt oftare, sa hon och 
strök mig över armen. 

Jag blev ledsen. 

Jag såg samma rädsla, sorg och förtvivlan i hennes ögon som jag 
sett i min mammas för några år sedan när hon var på väg in i 
alzheimerdimman. När hon ännu inte fått sin diagnos men minnet 
hade svikit henne så pass många gånger att hon innerst inne förstod.

Sjukdomen flyttade in i mor med full kraft och hela sin smygande 
grymhet. Min kloka, snälla, starka, vackra mamma förvandlades 
till ett barn. Mors förändring var total, inte bara hennes tankar och 
själ utan även utsidan. De glada ögonen blev mörka och tomma, 
hennes anletsdrag förändrades. 

Med hemtjänstens hjälp bodde mor kvar i sitt lilla hus mitt i  
småstadsidyllen och den sista sommaren hemma tillbringade jag 
drygt sex veckor på tumanhand med henne. De sista dagarna 
flyttade hon till hemmet där det var tänkt att hon skulle få tillsyn, 
omsorg, trygghet, glädje och nytt uppfriskande innehåll i livet de 
sista åren.

Vi talade om hennes kommande flytt och nya hem varje dag. 
Morgon, middag och kväll. Och allt däremellan.

– Jag får väl det bra där borta? frågade mor om och om igen.

– Jag lovar, sa jag, jag lovar. 

Juli-månad var rekordvarm. Mamma ville helst ligga i soffan och 
lyssna på en blandskiva med dansband som jag köpt till henne på  
bensinmacken. 

De sista ljuva åren.

Jag vankade runt, runt med henne i huset för att hon skulle få lite 
kraft i benen och bättre balans i kroppen. Jag baxade ut henne i 
trädgården där hon kunde sitta och njuta i solen, som hon alltid 
gjort och tyckt så mycket om. 

Jag gick an i köket som en skogstokig TV-kock, kopierade alla 
hennes favoriträtter, men helst av allt ville hon bara ha en kopp te 
och ett par limpmackor med smör och bostongurka.

Mor vände på dygnet, sov när ögonlocken kändes tunga och åt och 
drack när det kurrade i magen. Jag försökte få ordning på det där, 
hitta tråden igen, utan större framgång.

En gång när hon slumrat till i soffan och håret stod som en flagga i 
full storm när hon vaknade kommenterade jag detta, sa att fan vad 
du ser ut i barret morsan, du liknar något som John Bauer hittat 
på, vi måste få någon styrsel på det där. Så var har du papiljotterna? 
Ro hit med dem bara.

– Haaaaaa, gurglade morsan, ska duuu rulla håret på mig, 
hahahahahaaaaaaaa?

– Jag är kreatör vet du väl, sa jag, och för tillfället dessutom 
jourhavande onduleringsombudsman, du kan få vilken jädrans 
frilla som helst. Jag har tre fina modeller på lager för direktleverans 
– special price for you only: Maggie Thatcher, Lill-Babs eller 
Drottning Silvia, välj själv.

Mor satt tyst en liten stund, sedan sa hon: – Kan man möjligen få 
önska sig en Farah Diba?

Hennes gamla fina humor blinkade till som ett tomtebloss och så var 
allt borta igen.

Jag lotsade ut henne på kökstrappan, placerade henne på en stol och 
lutade hennes huvud bakåt mot verandaräcket, fyllde en hink med 
lagom tempererat vatten från duschen, schamponerade och sköljde. 

Morsan ylade som ett sargat djur: – Men för farao människa, tänker 
du dränka mig, ska du ha ihjäl mig kan du väl gå och hämta yxan i 
lidret.

Jag var inte direkt någon fena på det där med papiljottpinnarna heller 
och när jag tryckte in dem fel och stack mor i skallbasen skrek hon 
AJ, AJ, AJ, AAAAAJ så det ekade över halva stan. 

Ett äldre par stannade till på gatan och glodde förfärade och frågande 
över plankstaketet. De såg ut som om de försökte bestämma sig för 
huruvida de skulle promenera vidare eller ringa polisen. Vet inte om 
de kom till någon större klarhet.

– Titta nu vad du ställer till med, tjoade mor, folk tror ju att vi inte 
är riktigt kloka. 

– Vi skiter väl i det morsan, sa jag, de har bara käkat för mycket 
blängsylta.

– Blängsylta? Du är inte riktigt som andra du. Har du aldrig varit, 
förresten. 

Glasklart igen.

Vi satt uppe nätterna i ända. Tittade på gamla foton, skrev hennes 
levnadsberättelse i en bok inför flytten, jag läste högt, vi skrattade 
och grät, drack te och smaskade i oss oändliga rader limpmackor med 
gurkröra.

Dansbandsplattan snurrade för jämnan och en natt grät mor och sa 
att det var så synd att hon inte dansat mer i sin ungdom för nu var 
det försent.

Jag sa att inget är över förrän den tjocka damen sjunger. Än finns det 
tid för hur mycket dans som helst.

– Vilken tjock dam, du menar väl inte mig, frågade mor som alltid 
varit slank som en vidja.

– Vi har Christer Sjögren, Lasse Stefanz och Sven-Ingvars på burk 
och vi har ett dansgolv om jag bara drar undan bordet och mattan, 
så upp och hoppa.

Vi hasade runt i vardagsrummet till ”Ett litet rött paket” klockan tre 
på natten och morsan skrattade och bubblade så nattsärken fladdrade. 
Det var payback time för mig när det kom till dansen.

När jag var i övre tonåren fick min kompis och jag en lidnersk knäpp. 
Vi kom helt enkelt på att det förmodligen fanns många fler trevliga 
tjejer än enbart de på ungdomsgården där vi hängde. Om vi bara tog 
några kliv utanför trygghetsboxen och gick på dans ibland så skulle vi 
fördubbla utbudet med en gång. 

Att de här tjejerna föredrog Flamingo-kvintetten framför Cream, 
Hendrix och Stones föll sig naturligt. Ett rimligt pris att betala.

Det fanns dock ett ordentligt aber. Det skulle ju dansas också.

Men morsan tog tag i det där och lärde mig stegen hemma i köket.

– Ingen flicka vill ha en kille som dansar som en kratta sa hon. Här 
ska svängas. 

Den sista sommaren var en tid av maktlöshet, att vara så nära en 
kär person som befinner sig så långt borta är en känsla som inte kan 
beskrivas.

I början av augusti gick mors flyttlass till äldreboendet. 

Jan-Mikael Asplund , medlem i Blomsterfonden


