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ERbjudAndE till

blomstERfondEn

Vin & Vandring i Kastilien

Kultur, gastronomi och uppfriskande vandringar i en oslagbar blandning.
Tillsammans med Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare,
bosatt i norra Spanien får ni uppleva Kastiliens vackra natur, goda mat och
viner. En riktig njutningsresa.

medlemspris: 12 750 kr ord. 13 250 kr 8 dagar, 20 maj
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• del i dubbelrum med frukost
• Vinprovningar

• 9 måltider
• svensk reseledare & vandringsguide
• bussresor i spanien

Boka vårresan med ReseSkaparna
Wales- ett eget litet land

Irene och Olle Sangemark tar er med till sina smultronställen i Wales. Norra
Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de
mäktiga bergen i Snowdonia. Härliga dagar med intressanta utflykter väntar.

medlemspris: 13 950 kr ord. 12 950 kr 8 dagar, 29 maj & 4 sep
• Flyg Arlanda-Manchester t/r
• del i dubbelrum med frukost
• Tågtur, kanaltur & konsert

AndRA
ERbjudAndEn

• 9 måltider
• svenska reseledare
• utfärder & besök enligt program

Vandring i höga & låga Tatrabergen – 12 950 kr 7 dagar, 5 sep
Fira påsk på vackra Sicilien – 14 450 kr 8 dagar, 14 apr

Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass.

08-94 40 40 www.reseskaparna.se
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Lübeck & Hamburg med
Gotland och Bornholm.
4 DYGN FR 4 225: – INKLUSIVE HALVPENSION

BIRKA.SE | 08 702 72 00
I prisex ingår 2-bäddshytt Cabin Standard, avresa 4/6 och 14/8.

N Y HE T
SOMM A R
EN
2 017

ULFS UNDRINGAR
Kärlek och omtanke tar oss alla framåt
Vi lever i en tid där kärlek och omsorg för varandras bästa är viktiga ingredienser för en sund
utveckling i rätt riktning.
I Sverige talar vi om den svenska modellen som, beroende på vem som sätter ord på sina tankar,
antingen är ett misslyckande eller står för ett av de mest demokratiska och framgångsrika
koncepten på vår jord.
Ytterligheternas tid råder; sunt förnuft och bred pragmatism är ofta bristvaror i samhällsbygget
och resonemangen runt det. Hur ska vi kunna förstå och dra riktiga slutsatser av dagens debatt
som ofta har populistiska undertoner och inte sällan underbyggs av alternativa sanningar? Allt i
ett medialt landskap som skälver betänkligt i jordskorpan.
Att prata om kultur är, även det, svårt eftersom alla använder samma ord men menar vitt skilda
saker.
Ett mångkulturellt samhälle är för många en idé om något som fungerar och utvecklas till det
bättre för att människor med olika bakgrund, kunskaper och influenser bygger tillsamman i
samförstånd.
Andra menar att detta är en befängd tanke med dåligt resultat som följd, eftersom någon
alltid måste ge upp sin ursprungskultur och identitet. Samhället blir splittrat, urvattnat och i
förlängningen både otryggt och kontraproduktivt.
I Blomsterfondens värld försöker vi stå över detta, vi ser utan förutfattade meningar till individens
inneboende vilja och förmåga att göra bra saker för sina medmänniskor och för sig själv.
Vi ser hur vår organisation och våra medarbetare utvecklas för varje dag som går. Arbetskamrater
jobbar sida vid sida och trivs i varandras sällskap i en yrkesutövning som kräver stort kunnande,
styrka och empatisk förmåga.
Ha en riktigt bra påsk så ses vi igen i sommarnumret.

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

– När jag flyttade till
Stockholm från Karlstad
för snart trettio år sedan
kändes kulturen, miljön och
storstadssamhället långt ifrån
hemlikt.
Bara att stå på rätt sida i
tunnelbanan var en prövning
i början. Och när jag plockade fram mitt naturliga
värmländska ordförråd såg
mina nya kompisar och
arbetskamrater ut som
fågelholkar.
Jag kan fortfarande tycka att
det är rätt töligt, faktiskt, när
folk inte förstår när jag frågar
om det är glingt ute.

Ulf Thörnevik

ALMA
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.

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

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomsterfondens medlemstidning. Alma ges
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men förbehåller 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 110 91, 100 61 Stockholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel)
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi 44 852 medlemmar.
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

Tryck: Pipeline Nordic AB
Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se
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Så såg Svalnäs ut i
början av 1900-talet
sidan 6

Nu flyttar beatlesgenerationen in i Liseberg
sidan 16–20

Nu har vi ÄldrePower
även på Ringvägen
sidan 21

Julfirande på Blomsterfonden

Ny medlemsresa i höst.
Följ med till Dalmatien
sidan 29

sidan 24–25
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Pippi Långstrump blev
min symbol för frihet
sidan 8–11

Välkommen till föreningsstämman den 31 maj
sidan 15

Vi har byggt om även på
Svalnäs
sidan 22–24

Kryss och Sudoku
sidan 30–31

Samhälle och kultur

CHRISTELS KRÖNIKA

Det fina med Blomsterfonden, tycker jag, är vårt trygghetkoncept och grundtanken att erbjuda en obruten
trygghetkedja genom äldrelivet. Sedan starten 1921 har samhället förändrats en hel del och Blomsterfonden
har genom åren fått anpassa föreningens verksamhet efter nya lagar och kontinuerlig utveckling.
I dag erbjuder vi fortfarande ett trygghetskoncept efter livets olika skeden men på ett annorlunda sätt än 1921
då mycket av verksamheten bedrevs genom volontärer. Demografin ser annorlunda ut och vi lever mycket
längre tid i våra seniorboenden än för 96 år sedan. Det kan till och med bli mer än en tredjedel av livet för
den som flyttar in vid 60+ och bor kvar till över 90.
Blomsterfondens olika boenden skiljer sig en hel del när det gäller åldersstrukturen. Vissa ställen har en
medelålder på 75 och andra på 85 år. Men fler och fler 40- och 50-talister flyttar in i våra nybyggda hus
i Liseberg. Detta leder till en generellt sett större åldersspridning. Helt i linje med Almas grundtanke att
de yngre och mer aktiva seniorerna stöttar och hjälper de äldre seniorerna, bland annat genom att ordna
aktiviteter och att engagera sig i olika frågor. Jag ser även detta engagemang på våra resor där de mer aktiva
medlemmarna och seniorerna gärna hjälper och stöttare de mindre rörliga.
Nästa medlemsresa bär av till världsmetropolen Berlin. Det blir en tripp som erbjuder fyra härliga dagar i
en storstad med dramatisk historia, vacker arkitektur och spännande kultur. Almaredaktionen följer som
vanligt med och berättar från resan. På våra resor har vi många återkommande deltagare, flera ensamåkande
hyresgäster från våra seniorboenden och många par och väninnor. Att flera av de som åker utan sällskap träffar
nya vänner för livet på våra resor tycker vi inom Blomsterfonden är extra roligt. I vårt juninummer kommer
du att kunna läsa mer om vår medlemsresa till Berlin.

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef på
Blomsterfonden samt
chefredaktör för Alma.
-Jag ser Blomsterfondens
trygghetstanke som ett
koncept som flexibelt
kan förändras utifrån den
samhällsbild, utveckling
och de behov som finns i
vår tid just nu.

Läs även mer om den pågående nyproduktionen i Liseberg, Älvsjö på sidorna 16–20 där de första hyresgästerna har flyttat in i hus 1. Se även våra fina nyrenoverade lägenheter på Svalnäs äldreboende på sidorna 22–24. Läs om Ruth och hennes kontaktperson på sidan 23. Missa inte vår härliga vår basar på
Röda bergen den 22 april. Du glömmer väl inte att anmäla dig till vår föreningsstämma den 31 maj. På
föreningsstämman har alla medlemmar chansen att påverka den framtida utvecklingen med sin röst. I år
kommer även Ann Westin, Sveriges roligaste kvinna att inleda med lite stand up-underhållning.
Så varmt välkommen till ett inledande skrattkalas innan föreningsstämman!

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

Kontakten

Skriv till oss!

Vill du träffa någon för sällskap, dela din
vardag med eller bara få någon att prata
med? Sätt in en annons under kontakten.

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.

För att skicka en annons skriver du till
Blomsterfonden, Alma, Box 110 91, 100 61
Stockholm eller skickar e-post till alma@
blomsterfonden.se.

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

Om du vill svara på en kontaktannons,
märker du brevet med avsändarnamnet,
ex. ”Totte” .

Skicka dina texter per e-post till alma@blomsterfonden.se eller med vanligt brev till
Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Skicka sedan till Blomsterfonden ”Kontakten”,
Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Vi vidarebefordrar då brevet till den det
berör.

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

Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellansteg så vi förbehåller oss rätten
att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl.
Håll en trevlig ton. Inga texter som innehåller personliga påhopp, diskussioner som rör
enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak
gäller för inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.

Var noga med märkningen, vi vill inte gärna
öppna ditt brev.
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Insändare

Smått

& Gott

SJÄLVMORD ELLER MORD?

OLLES RESA VÄRMDE MÅNGA HJÄRTAN

I min intervju med Blomsterfondens ordförande i novembernumret av
Alma målade jag en bild av tiden och andan kring föreningens grundande
under förra seklets första hälft.

Aldrig har något som skrivits i Alma rönt så stor uppskattning som
Christel Haglunds text om Olles resa i förra numret av Alma.

Bland annat skrev jag följande ”… den svenske finansmannen Ivar Kreuger
tar sig själv av daga i mars 1932 …”.
En intresserad läsare, Björn Karlgren, har skrivit till Alma och begärt en rättelse i separat artikel. Detta eftersom Kreuger, enligt Karlgren, inte föll för
egen hand utan blev mördad av krafter som hade allt att vinna på att
Kreuger och hans imperium försvann.
Karlgren hänvisar till Lars Jonas Ångströms böcker ”Därför mördades Ivar
Kreuger (1990)” och uppföljaren ”Kreugermordet (2000)”.
Björn Karlgren och Lars Jonas Ångström är långt ifrån ensamma om att
framföra att Kreuger föll offer för en mördare.
En mängd rykten spred sig efter finansmannens bortgång: att han inte alls
var död utan hade flytt, att liket i kistan var en annan person, att skotthålet
egentligen var ett sticksår och att han fallit offer för en mördare är bara
några axplock ur högen.
Det publicerades många böcker och tidningsartiklar om Kreugers
död under de följande fem åren efter händelsen i Paris. Ingen nämner
någonting om en mordhypotes. Inte ens den tyska sensationspressen, som
Kreuger själv ansåg vara den mest vedervärdiga i världen, skrev ett enda
ord om någon mordteori.

Mejl, brev, telefonsamtal har inkommit i en strid ström till både Almaredaktionen och Christel själv. Boende och medlemmar har personligen
framfört sitt gillande, blommor har skickats, meddelanden lämnats.
En speciellt rolig och uppskattad hälsning kommer från en medlem som
själv jobbade på Sabbatsberg under den aktuella tiden.
Hej!
Jag läste din artikel om Olle och blev varm om hjärtat av din omtanke!
Jag kände igen Olle från när jag jobbade på Sabbatsberg 1975 under tre
sommarmånader och tyckte det var ett fantastiskt sammanträffande när
jag såg din artikel. Jag minns honom väl.
Varma hälsningar,
Gunhild Nilsson
Christel Haglund tackar, genom Almaredaktionen, för all värme och kärlek
hon fått ta emot. Hon vidarebefordrar hälsningarna till Olle i himlen.
– Han är trots allt den ende hjälten i det här sammanhanget.

Det var först år 1955, genom boken ”Ivar Kreuger mördad?” som journalisten Börje Heed och författaren Sven Stolpe gav mordteorin allmän
spridning och en hel del substans.
Sedan dess har andra följt efter, bland dem Lars Jonas Ångström.
Ångströms efterforskningar är digra, han gräver djupt i arkiven, många
oklarheter och märkliga ageranden sätts under lupp.
Man kan dock inte säga att han bevisar mordteorin. Närmare kommer han
sin tes om att det inte var självmord.
Så det mest riktiga hade nog varit att jag skrivit ”… den svenske finansmannen Ivar Kreuger gick ur tiden i mars 1932 …”.
Tack för ordet.
Läs även Ulf af Trolles intressanta bok ” Bröderna Kreuger (1990, Svenska
Dagbladets förlag)
Med vänlig hälsning
Magnus Nordström

Ett stort tack till alla
er som var med och
stödde vår insamlingsbasar till förmån för
människor på flykt!
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Ta en titt i vårt
arkiv, varsågod!
Så här såg
stora salen på
Villa Svalnäs
ut i början av
1900-talet

Kulturblomman

Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Marina Abramović
The Cleaner
Moderna Museet
18.2 – 21.5 2017

The Cleaner innehåller mer än 120 verk från fem decennier och presenterar flera av hennes mest
kända performanceverk i form av film, videoinstallationer, live performance, scenografier och
fotografier från 1970-talet till idag. Däribland verk skapade med tyske konstnären Ulay, hennes
samarbetspart och partner från 1976–1988. Från de tidigaste åren kan du se måleri, fotografi,
ljudverk och arbeten på papper – flera verk visas nu för första gången.
Under utställningsperioden framförs dagligen olika re-performances.

Foto: © Marina Abramović

I nästan 40 år har Marina Abramović tänjt på konstens gränser. Med den egna kroppen
som insats har hon pressat sig till det yttersta och inte sällan utsatt sig för livsfara när hon skapat
performanceverk som chockar, utmanar och berör. Utställningen är den första betydande
retrospektiven i Europa av hennes arbete och produceras i nära samarbete med konstnären.
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Soheila Fors
PIPPI LÅNGSTRUMP BLEV
MIN SYMBOL FÖR FRIHET
entreprenör i kärlekens namn

Nu vill jag själv vara en för andra kvinnor
Soheila Fors föddes 1966 i Gilan-Gharb,

väg i livet. Att även flickor och kvinnor äger den

i det kurdiska Iran. Här, i den västra delen

rätten. Han uppmuntrade mig till att läsa och

av landet, har hennes släkt haft sina

skriva och köpte böcker till mig som gav löften

rötter så långt tillbaka som den skrivna

om en framtid utan våld och förtryck. Som

dokumentationen sträcker sig.

berättade att kvinnor inte finns till för att vara
halva människor. Jag fick med mig ett mentalt

Soheila är kurdisk prinsessa och barnbarnsbarn

bagage från hemmet som gjorde mig stark och

till Suleyman Shah som dödades 1923 under

beslutsam.

en maktkamp i Mellanöstern. En strid som
slutade i nederlag vilket ledde till att egendomar exproprierades, släkten fördrevs från
sina hem och förföljdes av den islamska revolutionsregimen ledd av Ayatollah Khomeini.
Soheila kom till världen under shahtidens
sista år och blev tonåring under revolutionen.
Tidigt slöt hon sig till motståndet mot
Khomeinis regim i gerillaorganisationen
Shirik Fedayee.
Hennes ungdom präglades av förföljelse och
inte minst kriget mellan Iran och Irak satte
djupa spår i den unga flickan. Hennes far
fängslades och torterades.

Pippi visade vägen, hon skärpte min tanke
och räddade min själ
– Jag slukade böckerna om Pippi Långstrump
som blev en symbol för frihet och ett riktmärke
vid horisonten för mig. En blinkfyr som visade
vägen på ett naivt men förunderligt underbart
sätt.
Jag ville ge kvinnorna ett ansikte och röst
Ayatollah Khomeini styrde sin våldsregim
med järnhand och offentliga avrättningar blev
vardagsmat. Även små barn tvingades närvara
och bli vittnen till våldet och döden. Kvinnor
stenades för minsta lilla misstanke om otrohet
eller äktenskapsbrott. Soheilas pappa togs

– Pappa var en ovanlig man i sammanhanget,

upprepade gånger till fånga av diktaturregimen

som ansåg att var och en ska få välja sin egen

och torterades slutligen till döds 1989.

TEXT: Magnus Nordström FOTO: Per Johansson - proCard
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SOHEILAS BERÄTTELSE FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG ...

Soheila Fors
Ålder: 51 år
Yrke: Entreprenör,
författare och föreläsare
Familj: Man och fyra barn
Bor: I Karlskoga
Aktuell med: Tehuset och Saras
Hus samt som förläsare under
rubriken ”Resan till väst är många
resor”, om det svåra med att resa
mellan olika världsbilder och
sociala strukturer
Böcker: ”Kärleken blev mitt
vapen” - 2014 Libris förlag
”Bakom varje fönster bor ett
hjärta” - 2016 Libris Förlag
En ny bok på gång. Soheila har
även skrivit två böcker på persiska
som inte ännu är publicerade
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Soheila Fors

entreprenör i kärlekens namn

– Jag saknar pappa så väldigt mycket, säger

I början av 2005 anställdes Soheila och

Soheila har utvecklat sin idé till att bli ett

Soheila, det går inte en dag utan att jag

hennes nye make, tillsammans med ett team

integrationsprojekt av nationellt intresse

tänker på honom. Han brukade säga till mig

från Sverige, av den kurdiska lokalregeringen

som verkar mot kulturell, språklig och

att en dag kommer du att göra skillnad.

i Irak för att bedriva kurser i egenmakt för

religiös segregation. Tehuset vill ta kvinnor

När jag såg alla dessa kvinnor dödas var min

kvinnor, Women Empowerment Courses.

ur flyktingboenden, ur förortslägenheter,

klara tanke att en gång få ge dem ett ansikte,

Världens första tehus för kvinnor och

ur villor och egna hem till en mötesplats

en röst.

Nordens största skyddade boende

oavsett religion och bakgrund.

Som 14-årig soldat fick Soheila i uppdrag

Efter tre intensiva år återvände paret till

Kvinnorna är familjens klimatskapare

att skydda en grupp kvinnor som gömde

Sverige och 2010 öppnade Soheila världens

Invandrarkvinnor från Mellanöstern lever

sig i bergen och i krigets slutskede gifte hon

första tehus för kvinnor i Karlskoga för att

ofta i en mycket pressad social miljö i

sig med en iransk man som hon lärt känna

året därpå inviga Saras Hus, Nordens största

Sverige. Livet i en främmande, av hemmet

under gerillatiden. Äktenskapet präglades av

skyddade boende för enskilda och familjer

avvisad, kultur leder för många till isolering

kriget men också av förtryck i hemmet.

som lever i kulturer under hedersförtryck.

och ohälsa. Dessa kvinnor är födda och

Mamma till två barn och flytt till det nya

2012 öppnades Tehuset i Karlstad och året

hemlandet

efter i Jönköping. Nu finns Tehus även i Sala

Soheila blev mamma till två barn och 1994

och Uddevalla medan Västerås står på tur.

flyttade familjen till Sverige. I det nya landet

Tehusen har blommat och är oaser för flera

tilltog missförhållandena inom äktenskapet

hundra kvinnor varje år som här får verktyg

vilket ledde till en djup depression för

för att lyckas i sitt nya hemland.

Soheila, med flera självmordsförsök som
följd. Hennes tillstånd förvärrades så kraftigt
att de sociala myndigheterna i Sverige
beslutade sända henne till Iran för att i bästa
fall tillfriskna, i sämsta fall för att få dö
hemma.
Hos sin mor upplevde Soheila en stark
andlig förnimmelse som lyfte henne ur
mörkret och medicinberoendet. Med
återvunnen livslust reste Soheila tillbaka till
Sverige där hon ännu en gång blev gravt
misshandlad och togs in på kvinnohus i
Göteborg. Där och då fattade hon beslut om
att en dag bygga ett eget skyddat boende,
det bästa i Sverige.
Skilsmässa och de första stegen mot en
ny framtid
Äktenskaptet slutade i skilsmässa och 1998
gifte Soheila om sig med sin nuvarande man
med vilken hon har två barn.
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formade i en stark gruppgemenskap som
vår individkultur inte riktigt kan förstå,
än mindre hantera. Ofta är kvinnorna i
målgruppen mödrar, eller på väg att bli.
Eftersom kvinnan är familjens klimatskapare, växer barnen upp i en osund och
olycklig miljö som kommer att prägla deras

Tehusens mål är ge besökarna egenmakt. De

uppväxt och framtida interaktion med det

ska kunna forma sina egna liv och tillskansa

övriga samhället.

sig förmågan att fungera integrerat i den
svenska miljön, i fullt socialt samspel.
Alla är människor. Religion och nationalitet är något annat

Tehuset är en godkänd och ”ren” miljö för
kvinnor att vistas i
– Vi måste vara pragmatiska i vårt arbete,
förklarar Soheila. Det svenska samhället med

Tehusen är interkulturella mötesplatser.

sin öppna blandning mellan könen anses

Kvinnor som representerar fyra världsreli-

vara en oren och farlig miljö. Därför tillåts

gioner och ett tjugotal nationaliteter möts

inte en del kvinnor i vår målgrupp att gå på

och lär sig att de i första hand inte är kristna,

SFI (Svenska för invandrare) av sina män.

muslimer, ateister, araber, svenskar eller

För dessa kvinnor innebär Tehuset en social

somalier utan människor med likartade

miljö som är godkänd av familjen och ”ren”

drömmar för sig själv och sina familjer.

att vistas i. Eftersom besökarna kommer

Tusentals kvinnor har kommit samman,

från moraliserande miljöer har det också

byggt broar, blivit vänner, lärt sig svenska,

visat sig viktigt att den kvinnliga personalen

matlagning, hygien eller mattvävning och

har något som besökarna upplever som

hittat ett andrum i en pressad vardag.

”moralisk höjd”. Liksom allt annat bedöms

Tehusen erbjuder en motkraft av vänlighet

också Tehuset utifrån sin heder!

och samförstånd, en eld att samlas kring i
en kall tid.

Till bilden hör också att många av de

vidare och komma till trygghet och en ny

– Vi måste på alla sätt motverka okun-

kvinnor som kommer från länder som

start i livet.

skapen; bygga skolor, aldrig vika oss för en

Afghanistan, Turkiet och Somalia har

Sedan fem år tillbaka finns därför Saras

uppgift som till och från ter sig allt för tung

ingen eller ringa skolunderbyggnad.

Hus, ett skyddat boende med riksintag,

att rå på. Jag är på ständigt resande fot och

Deras utanförskap får därför ännu en

som inrymmer stor professionell, språklig

håller över 200 föreläsningar om året i detta

dimension när de kommer till det svenska

och kulturell kompetens, flerskalskydd,

för oss alla så viktiga ämne.

informationssamhället med krav på utbild-

möjlighet till utbildning, rekreation och

Jag ger mig inte.

ning och språkkunskaper. De taktila

social samvaro.

arbeten som finns ligger helt inom det

Ständigt på resande fot
Soheila berättar vidare att verksamheten är

KHATOON
Ideell förening i botten

bredare än det som ryms i Saras Hus och

Den ideella föreningen Khatoon (kurdisk

Tehusen. Ett givande samarbete finns med

beteckning för en fri, självständig kvinna

ambassader och lokala aktörer i de länder

med värdighet (eng.lady) är moderorgani-

där kvinnorna kommer ifrån.

sation för Tehusen och Saras Hus.

stren. Att bryta dessa kvinnors isolering och

Som exempel kan nämnas att Soheilas

Projekten är beroende av god samverkan

ge dem sociala, intellektuella och manuella

organisation har ”köpt tillbaka” nio, tio-,

med kommunens institutioner, Migrations-

färdigheter är ett folkhälsoarbete som gyn-

elvaåriga flickor som sänts hem för att

verket, Arbetsförmedlingen och Polisen.

nar dem själva, deras familjer och hela

giftas bort eller för att användas som

civilsamhället.

arbetskraft, i det senaste fallet i en grön-

som betraktas som den manliga sektorn.
Det finns få arbeten som en kvinna från
mellanöstern, under hedersrestriktioner,
utan skolunderbyggnad kan eller får ta. De
är därför dömda till ett livslångt utanförskap
om vi inte kan rubba de destruktiva mön-

Saras Hus är Nordens största skyddade

sakshandel.

boende!

Nyutnämnd stolt stamledare

– Ibland går det dock så långt för många

Under en av sina senaste resor utnämndes

enskilda och familjer, förklarar Soheila, att

Soheila till Stamledare av en kurdisk ung-

effektivt skydd är den enda vägen att ta sig

domsorganisation. Något hon känner stor

Uppslutningen från lokalsamhället är både
nödvändig och fantastisk.

stolthet över.

Vinn Soheilas senaste bok!

Här är ni som vann en bok
i förra numret. Grattis!

BAKOM VARJE FÖNSTER BOR ETT HJÄRTA
Du kan bli en av fem lyckliga vinnare,
skicka in ditt namn redan idag.
Se mer info här nedan!
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 110 91, 100 61 Stockholm.
Märk ditt meddelande med ” Bakom varje fönster”.

Marga Margulies
Stockholm

Antonella Pirrone
Nynäshamn

Ann-Christin Rosén
Johanneshov

LG Wallmark
Stockholm
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msinformation • Medlemsinformation • Medlemsin
Medlemstidningen Alma samt
vårt nyhetsbrev förmedlar
nyheter och information om
föreningens verksamhet

Hit ringer eller mejlar du
angående frågor som rör våra
olika seniorboenden och
uthyrning av lägenheter:

Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden, ditt medlemskap och förmåner:

08-555 94 751 08-555 94 527 ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #3 • S eptember 2016

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Tema:
Nära och kära

Ulf Thörnevik - sidan 3:
Var modig, sök gemenskapen,
ge och få ett rikare liv!

Läs mer
på sidorna
22–23

Läs mer på sidorna
8–11

Vad är Blomsterfonden?

Vill du beställa en minneseller 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 när du
vill stödja Blomsterfonden med
en gåva eller bidra på något annat
sätt till vår verksamhet.

08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

Marie Ryd:
VI MÅR BRA AV ATT
RIKTA BLICKEN INÅT

Ingrid Gunnarsson

Cheva och Volvo var grymma
grejer. Sid 8–11

Nybygget i Liseberg

ÄldreKollo på Gålö

Ombyggt och klart

Snart hittar du lägenheterna
Härliga dagar med gemenskap Ny boendeform står för dörren i
på SeniorboTorget. Sid. 18–19 och vacker natur. Sid. 20–23 Liseberg. Sid. 25

Ta del av alla medlemsförmåner

Läs mer på sidorna Blomsterfonden
16–17

Alma3-2016.indd 1

1

2016-09-09 00.46

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.

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt
äldre i Storstockholm. Vi har idag 44 852 medlemmar runt om i Sverige
inklusive ett par hundra utomlands.

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras med
hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5),
Swish:9025305.

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter

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

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

Utdelning på aktierna? Skänk gärna till Blomsterfonden!
Sedan mitten av 2000-talet är det möjligt att skänka aktieutdelning skattefritt till ideella
organisationer. 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 varmt tacksamma för alla bidrag som kommer in
till vår verksamhet!
12   Blomsterfonden

SeniorboTorget
fyller två år
Nu har det gått två år sedan vi körde
igång med vår webbuthyrning via
SeniorboTorget.

Har du missat det loggar du lätt in
på SeniorboTorget på vår hemsida
www.blomsterfonden.se

nformatiom • Medlemsinformation • Medlemsinfo

STORT TACK
för alla era bidrag under 2016

Med er hjälp har vi under det förra året gjort många bra saker för Blomsterfondens äldre. Extraordinära aktiviteter och daglig
verksamhet som inte hade varit möjlig utan ert stora hjärta och de bidrag och gåvor ni skänkt oss. Utan era medlemsavgifter
hade många av våra ideer och utvecklingsprojekt aldrig blivit verklighet. När ni är med oss, med ert stöd i ryggen, känner vi
oss otroligt starka och jobbar oförtrutet vidare för att bli en av de allra bästa på det vi gör. Tack!

Ingen ska behöva fira jul ensam
Med våra medlemmars hjälp kunde vi under
jul- och nyårshelgerna minska ensamheten och
otryggheten för många äldre tack vare telefonjour
och många aktiviteter för gemenskap och fest på
våra senior- och äldreboenden. Julen blev mycket
ljusare för många tack vare din omtänksamhet.

ÄldreKollo har blivit just det välbehövliga andningshål och
sköna möte med naturen som vi hoppats på och strävar efter
För andra året i rad kunde
Blomsterfonden under 2016 erbjuda
äldre att åka på ”ÄldreKollo” vid två
tillfällen (juni & augusti). Våra kollon
ger den som är ensam möjligheten
att komma bort en stund från
vardagen, ut i skog och natur, för att
umgås med andra människor och
kanske få nya vänner.
Planeringen pågår för fullt för att även
2017 ska bli ett Äldrekollo-år för den
som har svårt att komma iväg på
egen hand. Alma-redaktionen
kommer med mer information om
detta i nästa nummer av Alma.

Fler än du någonsin anar behöver
din hjälp. Stöd våra insamlingar!
Blomsterfonden
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Tandvård

Distriktstandvården finns nära dig. Inte bara
Blomsterfondens medlemmar och boende
är välkomna utan även anhöriga, barn och
barnbarn samt anställda i föreningen. Vi ger
er specialerbjudanden på specialisttandvård,
allmäntandvård, akuttandvård och mobil
tandvård.

STER I MEDELHAVET
ll drömpriser!
Ring 08-767 08 00 för tidsbokning och info.

också in
på www.distriktstandvarden.se
yssningarGåger
ett
stort utbud av

Juridisk hjälp

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

Innehållsrika resor

Vi är resespecialister framförallt med de forna
öststaterna som arbetsfält, men arrangerar
gruppresor även till andra delar av världen.
Ring oss om vilka resmål som är aktuella för
Blomsterfondens medlemmar och vilka andra
rabatter du kan få del av.

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

Ring 08-441 71 90 för information om
aktuella resmål. Gå också in på www.cetravel.se

Seniorresor

Föreläsningar

du behöver göra är att packa väskan.
Korfu

ro

Kryssningar
Aten

Chania,
Kreta

Royal Caribbean International har världens
och mest
Prisstörsta
inkl. flyg
ochinnovativa kryssningsfartyg.
dig
I över 40
har rederiet förvånat och impotransfer
31årokt.:
nerat sina gäster med spännande nyheter,
service,
och delar
015 per person utmärkt
med Splendour
of otaliga
the Seasaktiviteter
när två personar
underhållning
klass.
skatter och avgifter
ingår i dessai bästa
exempel.
Vi reserverar oss för ev.

8 950:-

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.

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

egler gäller. För mer info. om erbjudanden kontakta oss eller se

n.se
Ring oss för bokning och information.
Gå också in på www.royalcaribbean.se.se

Ring o8-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

Gör gott!

Exklusiva förmåner

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 insamlingskonto. Inga mellanhänder. Inga transaktionsavgifter. Inga avgifter.

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

VILL DU
samarbeta med oss och
ge våra medlemmar
mervärden?

Mejla till:
christel.jansson@

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

Gå in på www.missinglinks.se/blomsterfonden,
www.holone.se eller ring 08-718 51 30 för info.

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

blomsterfonden.se

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. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, information eller annat, var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden.
När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din
omtanke!
Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med
vår kommunikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.
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HALLÅ DÄR!

JUST DIG VILL VI
SE PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN 31 MAJ
Kallelse
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma 2017.
NÄR: Den 31 maj kl. 17.00
VAR: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Närmaste T-station är Östermalmstorg,
uppgång mot Östermalmstorg/Sibyllegatan.
UNDERHÅLLNING: Ann Westin, vald till Sveriges roligaste kvinna två år i rad kommer
att inleda stämman med ett smakprov på sin stand up-show. Förbered er på en rejäl
skrattuppvärmning.

Hjärtligt
välkommen!

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna via ett formulär på vår hemsida: www.blomsterfonden.se.
Det går också bra via e-post: medlem@blomsterfonden.se eller till Måniqua Lövengard
på telefonnummer 08-555 94 512 senast den 17 maj. Vänligen uppge ditt namn och
personnummer när du anmäler dig.

Motioner till årets
föreningsstämma

Läs årsredovisningen
för 2016

För den som vill lämna en motion till
stämman är sista datum för detta den
31 mars enligt föreningens stadgar.

Du kan ladda ned årsredovisningen
på vår hemsida: www.blomsterfonden.se fr.o.m. den 15 maj.

Motioner skickas antingen till e-post:
medlem@blomsterfonden.se eller
via post till Föreningen Blomsterfonden, Att: Motion, Box 11 091,
100 61 Stockholm.

Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen samt
dagordningen före stämman.

Observera att du måste vara medlem i Blomsterfonden för att kunna
lämna in motioner.

Den sänds till dig via e-post eller
postalt om du inte har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Medlemsrekord igen!
Den fortsatta medlemsökningen har
resulterat i att vi vid årsskiftet var hela
43 831 medlemmar i föreningen, vilket
motsvarar en ökning på ca 13,7 % för 2016.
Vi ser en ökad anslutning i åldrarna 30-59
år. Många yngre kommer i kontakt med
Blomsterfonden i samband med att de
hjälper någon av sina anhöriga med att
hitta boende eller omsorg.
Ett ökat antal medlemmar i en bredare
åldersspridning leder till en starkare
förening för framtiden.
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Eva Lindermyr och Ewa Åhlén

Nu bubblar det av liv och lus
16   Blomsterfonden

Nu flyttar Beatlesgänget in i Liseberg

Eva och Ewa
har hittat
paradiset
Almas reporter ska intervjua nyinflyttade hyresgästen Eva
Lindermyr i Liseberg, men blir sittande i trafikstockningen på
Tranebergsbron och ringer upp för att meddela förseningen.
– Minst en kvart blir det, sa jag. Du kommer när du kommer, sa
hon. Okidoki!
”Okidoki”, tänkte jag, det var ett bra tag sedan jag hörde det
uttrycket, men så länge hon inte sa ”Saken är biff, alla tajders”
så kommer det här gå bra.
Femton minuter senare står jag med mitt fotopickochpack
utanför hennes ytterdörr och ner sveper ett blont yrväder och
släpper in mig i värmen.
– Välkommen, välkommen, jag är inte ensam däruppe vet du,
det är en kompis också, vi sitter och tar en liten bubbelskål och
firar våra nya hem och första dagen i resten av våra liv.
Mycket riktigt, väl i lägenheten väntar ytterligare en Ewa, med
dubbel-w och efternamnet Åhlén, alldeles färsk granne en
trappa upp och nyfunnen vän sedan en dryg timme tillbaka.
– Ja, vi var nere i samlingslokalen på ett välkomstmöte och
kände omgående att det kompisklickade mellan oss och nu
sitter vi här och småpratar och smuttar lite skumpa medan vi
väntade på dig. Det är härligt att få nya vänner, eller hur?

t i nybygget

Jag slår mig ned på en liten pianopall framför en synt med
noterna till My Bonnie uppslagna. Osökt tänker jag på Tony
Sheridans version och The Beatles eller The Silver Beatles som
de hette när de kompade den brittiske rockaren på platta.
Framför mig har jag två representanter för just Beatlesgenerationen som nu tar rocken och popen med sig och flyttar
in på seniorboendet. Eller till hemmet som Eva lite skämtsamt
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uttrycker det. Man kan säga att vi befinner oss i en brytningstid,
generationsväxling, där Beatles, Stones och Janis Joplin flyttar
in genom ena dörren medan Calle Jularbo, Snoddas och
Göingeflickorna sakta flyttar ut genom den andra.
Eva Lindermyr, 65 år och medicinsk fotvårdare med egen
praktik i Nacka, fick för tre år sedan en cancerdiagnos som
förändrade mycket av hennes sätt att tänka och se på resten av
sitt liv.
– Jag tackade nej till medicin och behandlingar som jag
visste skulle tära hårt på mig och tänkte i stället att nu jäklar
ska här levas. Jag bor största delen av den kalla årstiden vid
havet i Turkiet och när jag är hemma går jag på teater, bio och
konserter så ofta jag bara kan. Jag njuter och tar vara på dagen.
Just nu mår jag oförskämt bra.
Som en följd av sjukdomen sålde hon sin lilla villa i Nacka och
tecknade sig för en lägenhet i Liseberg. Som en av de första
inflyttarna har hon nu bott över en månad i Blomsterfondens
nybyggda hus.
– Jag är nyfiken, det här är en ny spännande era i mitt liv,
vistelserna i Turkiet kommer säkert att bli kortare nu när jag
bor här, trivs och känner så bra vibbar av alltsammans. Här
får jag nya vänner och har service nära till hands och jag kan
bara föreställa mig hur lummigt och fint det kommer att vara
när sommaren står i full blom. Jag kan gå på gym, spela boulé
eller delta i någon annan aktivitet som Blomsterfonden eller
intresseföreningen arrangerar. Kan man ha det bättre ställt.
Lapa sol på balkongen kanske?
Ewa Åhlén, 73 år och före detta rådgivare på SE-banken, gick i
avtalspension för tio år sedan och kände att det nu var dags att
flytta till ett seniorboende medan hon ännu är både ung, aktiv
och pigg.
– Jag sålde min bostadsrätt i Solna, på gångavstånd till Hagaparken, och satsade på Liseberg när erbjudandet kom. Här finns
ju också både naturen och lugnet så det var ett ganska lätt val
när jag väl hade varit på lägenhetsvisning och bekantat mig med
området och serviceutbudet runt omkring. Jag hade inga andra
band till Solna än att jag bodde där, så en flytt till södra sidan av
staden var inget hinder för mig. Det är lika enkelt för mina nära
och kära att hälsa på mig här som där.
Den första månaden har motsvarat alla förväntningar också för
Ewa. Även om hon gärna skulle se att restaurangen hade längre
öppethållningstider och en lite bredare meny.
– Men nu när det flyttar in människor i fem helt nya hus och
efterfrågan blir större kanske allt annat också växer, avslutar
Ewa.
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Sedan är det dags för fotografering och sällan har två så lättplåtade och glada personer satt sig framför den här kameran.
– Say cheese!
– Äsch, vi ställer väl ned skumpaflaskan på golvet, den gör sig
nog inte så bra på bild. Du kanske vill ha en slurk? Nej, nej!
Du kör ju bil, det var dumt.
Att bo i Liseberg är däremot allt annat än dumt.
Och nu väntar fyra hus till på att få hyresgäster. Följ med
uthyrnings- och visningsprocessen på Blomsterfondens
hemsida www.blomsterfonden.se om du är intresserad av att
bo i Liseberg. Tre hus är fortfarande öppna för dig att söka
seniorlägenhet i. Välkommen!

För mer information om Blomsterfondens
nybyggda seniorlägenheter i Liseberg, gå
in på vår hemsida www.blomsterfonden.se
eller ring 08-555 94 527.

Hej på er nyinflyttare, hur har
den första månaden varit?
Torbjörn Sundsgård:
Det känns som att bo på hotell
– Jag har inte hunnit installera mig riktigt fullt ut ännu. Jag har en ganska stor lägenhet på
59 kvadrat med kök och vardagsrum i ett. Det är lite ovant för mig, det känns som att bo i en
hotellsvit.
Men jag trivs och mår bra, jag flyttade hit från Solberga och har även en särbo som bor nära till,
så jag är bekant med omgivningen från tidigare.

Ann-Marie Väliste:
Ett fint ställe för människor och hundar
– Jag flyttade hit från ett mycket större boende så själva processen har varit ganska jobbig,
samtidigt som det är bra att få rensa ut lite och göra sig av med en massa gamla saker.
Jag har två hundar och det finns många fina promenadstråk i området. Och många andra
hundar, mattar och hussar som man kan prata bort en stund med. Idag är det dessutom
fettisdagen och då vankas det semlor till fikat när vi samlas tvärs över gatan.

Irja Solander
Jag har lätt för att känna mig hemma på nya platser
– Det är fint här. Första veckorna när det var vackert väder var jag ute en hel del och promenerade runt och bekantade mig med området. Men nu har det varit lite halvruggigt och halt så
jag har hållit mig inomhus.
Jag flyttade hit från Vallentuna men jag känner mig ändå hemma här, kanske för att jag bodde
i Midsommarkransen när jag som 16-åring kom hela vägen från Kajaani (Kajana) i Finland för
att jobba som barnflicka i familj.

Inga-Maj och Lennart Karlsson:
Det känns bra att kunna stanna kvar inom området
– Vi har faktiskt bara varit här en vecka, vi har bott precis runt hörnet i 24 år och haft bostaden
kvar. Vi har tagit det hela lite pö om pö och inte stressat med flytten. Området känner vi väl
till och nu ser vi fram emot att få ta del av alla aktiviteter som Blomsterfonden och intresseföreningen arrangerar, det ska bli roligt.
Dessutom har vi en väldigt bra affär här på samma gata som har både bredd och kvalitet på
sortimentet, så vi har det bra förspänt på alla sätt och vis.
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Vill du söka lägenhet i de
nybyggda husen i Liseberg?

Då ska du gå in på vår hemsida och SeniorboTorget. Två hus är inflyttade och klara. Men tre återstår att fylla med nya blomsterfondare. Läs mer här nedan eller på vår hemsida.
Allt du vill veta finns på vår hemsida

ÖVERSIKT PUBLICERING PÅ SENIORBOTORGET OCH INFLYTTNINGSDATUM

genom webbtjänsten SeniorboTorget.
Som medlem kan du från första dagen
ställa dig i kö och enkelt följa allt som
rör förmedlingen av våra seniorbostäder just här.
Har du ytterligare frågor:
Ta kontakt med Emelie Wikström på

Hus
Inflyttning				
Tidigaste publicering
för intresseanmälan
		
på SeniorboTorget

Antal

3 rok

2 rok

1 rok				

1
2
3
4
5

23
22
26
40
26

2
2
2
0
2

17
16
24
32
24

4		
4		
0
8
0

2017-02-01
2017-03-01
2017-09-01
2017-11-01
2017-12-01

2016-09-19 (Uthyrt)
2016-10-24 (Uthyrt)
2017-04-03		
2017-05-08		
2017-08-07		

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se
eller per telefon 08-555 94 527 –
måndag–fredag, kl. 9–11.

Gå in på www.blomsterfonden.se och SeniorboTorget!

Basar på Röda bergen den 22 april kl. 10–15!
Nu är det dags igen att fynda och fika på vårens
bästa basar hos Blomsterfonden på Röda bergen.
Vi har filat och slipat och laddat upp för en hejdundrande köp- och bullfest.
OBS! I år sker ingången från Sätertäppan, vid lilla
trädgården. Många har upplevt trappan ned från
Röda bergsgatan 1 som både svår och brant, därav
ändringen.
Välkomna hörrni!
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Toppen för kroppen och knoppen
Nu har Blomsterfonden på Ringvägen kommit igång med sin ÄldrePower-träning. Och de som väntat på något gott har verkligen inte
väntat förgäves. Ringvägens träningsgym är välutrustat med datorstyrda maskiner och är ljust, luftigt och trevligt med tillhörande omklädningsrum och bastu för den som vill koppla av lite extra efter ett väl genomfört träningspass.

				

GER DIG LUST FÖR LIVET
Christel Haglund, vård- och omsorgschef,
berättade inledningsvis om träningens effekter och studier gjorda inom ÄldrePowerkonceptet. Därefter var det fritt fram för var
och en att känna in sig på maskinerna med
hjälp av Blomsterfondens personal.
När individuellt anpassade träningsprogram gjorts upp för var och en är det bara
att hugga i och börja träna.
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Borta bra men hemma bäst
Blomsterfonden har byggt om och
moderniserat ett antal lägenheter
på Svalnäs gästhem i Djursholm och
med anledning av inflyttningen går
Almas reporter runt tillsammans med
föreningens vård- och omsorgschef,
Christel Haglund, för att känna av
stämningen bland hyresgästerna.

– Vid varje renovering och ombyggnation av lägenheter uppstår det en naturlig
rädsla och oro över hur det hela ska gå
till, hur lång tid det kommer att ta och
om det blir bra för var och en i slutänden.
De boende undrar naturligtvis om de
kommer att kunna och vilja flytta tillbaka till sin gamla lägenhet och om de
kommer att trivas i det nya, förklarar
Christel.
Det här är en oro vi tar på allra största
allvar, säger Christel, vi måste hitta
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lösningar som alla är nöjda med, vi ska
vara kreativa och pragmatiska utan att
tumma på integritetsgränser och högt
ställda krav på etik, bemötande och
empati.
Det handlar om en totalrenovering med
stambyten och helt nya kök och badrum,
18 lägenheter har blivit 23 och logistiken
har naturligtvis varit omfattande, förklarar Christel. Trots detta har ingen varit
tvungen att flytta från den vana tryggheten på Svalnäs under evakueringen,
och de som så önskat har fått flytta
tillbaka till sina gamla lägenheter efter
renoveringen.
Blomsterfonden har hjälpt till med både
packnings- och flyttbestyr i samarbete
med de boende och deras anhöriga.

Birgitta har bott två och ett halvt år på
Svalnäs och trivs alldeles förträffligt i sin
nya lägenhet.
– Jag ville inte flytta tillbaka till min
gamla, en tvåa som efter renoveringen
blev en etta och jag vill ha sängen i
separat rum, även om det är litet. Det
känns mycket skönare så när det kommer
människor på besök. Vi kan vara ganska
många ibland, som kanske äter middag
och umgås.

Birgitta Wennerlund

Birgitta lider av SLE, en autoimmun
inflammationssjukdom som betyder
att immunförsvaret flyttar runt i och
angriper den egna kroppen. Sjukdomen
går inte att bota och nio av tio som råkar
ut för den är kvinnor. Birgitta har på
grund av sjukdomen blivit av med sitt
vänstra ben och är därför rullstolsburen.

Vi knackar på hos Birgitta Wennerlund
och får ett rungande ”Stig på - varsågoda”
som svar.

– Här finns många och långa korridorer
så jag får bra träning, jag rullar på en
bra sträcka varje dag, det ger både

starka armar och bra kondition. Jag är
också glad för att ytorna är så öppna
för rullstolen i själva lägenheten och
badrummet som fungerar väldigt bra för
mig. Den isolerade duschstången och
den separata handduschen är detaljer
som gör vardagen och hygienbestyren
enkla för mig.
Birgitta lyfter fram det vita och ljusa i
lägenheten som gör det lätt att möblera
och färgsätta med tavlor, blommor och
utsmyckningar. Det vackra parkettgolvet gör sitt till och köksdelen med
sina ljusgrå luckor och vitrinskåp för
finporslinet är grädden på moset.

– Men utöver allt annat vill jag lyfta fram
personalen. De är väldigt omtänksamma
och bra på alla sätt, detta är lyckan. Jag
vet, jag har att jämföra med, jag har bott
på ett annat ställe också. Här känner jag
mig sedd och trygg. Det gör min son
också. Och det är också viktigt.

Ruth Ljung
Vi tackar för oss, går vidare och knackar
på hos Ruth Ljung, från Karlstad i
Värmland, som bott sedan 2014 hos
Blomsterfonden.
– Jag fick en stroke som delvis förlamade
mig, berättar Ruth, vänsterarmen hänger
inte med och värken är mer eller mindre
konstant. Efter växelboende och rehabilitering på Furuhöjden fick jag flytta in på
Svalnäs och här trivs jag väldigt bra.
Ruth är mycket nöjd med sin nya lägenhet och framhåller, precis som Birgitta,
det vita och ljusa.
– Jag vill sätta egen färg på mitt boende,
det är mycket svårare om det finns fondväggar och annat som redan har en bestämd kulör att förhålla sig till.
– När jag som ung kom till Stockholm,
berättar Ruth, fick jag tag på en fin liten
lägenhet på Lilla Essingen med utsikt
över vattnet. Det här hemmet känns

inbjudande på samma sätt, det är som att
komma tillbaka till min ”ungkarlslya”,
ha, ha. Det enda jag saknar är en liten
balkong att rulla ut på när våren, solen
och värmen kommer.

leva betyder personkemin så mycket,
fortsätter Ruth, med Sulaiman är det
mesta så självklart enkelt. När han reser
hem för fem veckors semester saknar jag
honom oerhört mycket.

Även Ruth framhåller personalen som
hon beskriver som handplockad, de bästa
som finns.
– Min kontaktperson heter Jeng
Sulaiman och kommer från Gambia.
Han tar hand om mig och mitt lilla
hem på ett helt fantastiskt sätt. Han är
den mest omtänksamme och snälle av
människor och maken till händig person
får man leta efter. Jag tror knappast man
hittar någon även om man använder både
lykta och ljus. Sulaiman är en Maestro ut
i fingerspetsarna.

Men ibland ringer han och så en dag är
han tillbaka igen.

– När man är beroende av andra människor för att livet ska vara hyggligt att

Fortsättning på nästa sida
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Bobo möter upp
hustrun, tillika
särbon Kerstin
i entrén.

Bobo Wahlberg
Sista anhalt på vår lilla rundvandring är
hos Bobo, Sven-Krister Wahlberg, en
välkänd profil på Svalnäs tack vare sin
glada och positiva livssyn.
Bobo är född i Djursholm och tog 1956
sin sjöofficersexamen. Ett yrkesval som
placerat honom på jagare och andra
militära farkoster som värnat Sveriges
gränser på skärgårdshaven.

– För oss som sitter i rullstol borde handfaten var höj- och sänkbara, nu får jag
kanten i brösthöjd och det är inte optimalt när man ska tvätta sig eller borsta
tänderna. Eluttaget, för tandborste och
rakmaskin, som sitter inne i badrummets högskåp är däremot toppen. Man
behöver inte hålla på och flytta hit och dit
för att ladda sina grejer.

Efter avslutad officerskarriär headhuntades han av IBM och var bland annat
under ett antal år stationerad i Paris som
säljansvarig för olika produktsegment
och marknader.

Bobo kastar en blick på armbandsuret
och konstaterar att frun, numera särbo
och fortfarande bosatt i deras tidigare
gemensamma hem i Stocksund, snart är
på ingående.

– Jag flyttade in igår faktiskt, säger Bobo,
så allt är inte på plats ännu. Men det
blir fint det här. Jag flyttar tillbaka till
samma lägenhet som jag hade innan
och det tycker jag är toppen. Här har jag
ljuset med fem fönster i rad, terrass och
en rullstolsramp som enkelt tar mig rätt
ut i det gröna, det kan inte bli så mycket
bättre.

– Kerstin kommer och hälsar på mig varje
dag. Det är härligt, vi är nästan på dagen
lika gamla, 85 båda två, men hon är ju
mer rörlig än jag. Yngste sonen kör henne
hit och hämtar sedan upp henne igen. Vi
har två söner och en dotter.

Bobo förklarar att det enda han inte är
nöjd med är handfatet i badrummet.
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– Här trivs jag, jag känner att jag fått vara
med och påverka valet av kakel, färger
och annat så det känns bra. Och, ljuset
som sagt, jag är bokmal och här sitter jag
och läser om dagarna om jag inte rullar

bort till biblioteket eller äter lunch i
restaurangen.
Vi tackar för oss och slår följe med
Bobo som ska möta sin hustru Kerstin i
entrén. Vi hälsar och pratar bort några
minuter till och kan sedan ganska nöjda
konstatera att moderniseringen av gästhemmet gått väldigt bra om man bortser
från några konstigt placerade eluttag och
en och annan malplacerad larmenhet.
Men även av det lär vi oss något, avslutar
Christel, och kan undvika de misstagen
nästa gång.

Ljust julfirande runt om på Blomsterfonden
Julen firades flitigt på våra olika anläggningar.
Glöggstunderna, som sammanlagt besöktes av över
150 personer, var mycket uppskattade. Bilderna är tagna
på Liseberg och Svalnäs där gästerna även fick sig skön
pianomusik till livs. Framförd av flyhänta hyresgäster på
respektive ställe.
Tack vare inkomna gåvor från våra julkampanjer kunde
vi även i år hålla vår telefonjour för ensamma äldre öppen
under storhelgerna.

Stöd de äldre. Annonsera i Alma!
När ert företag annonserar i Alma stöder ni samtidigt de äldre. Tidningen som du just nu håller i din hand är en effektiv
kanal till en intressant målgrupp. Vill du veta mer om vad som gäller för att synas i Alma, mejla då till christel.jansson@
blomsterfonden.se. Du kan också mejla till magnus@kaptenmiki.se eller ringa Magnus Nordström på 070-516 92 94.
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Planera i tid. Håll ögonen på horisonten!

Blomsterfonden breddar samarbetet på juridikområdet för att
ge medlemmarna efterfrågad hjälp och viktiga mervärden
Blomsterfonden har under flera år arrangerat testamentsseminarier för sina medlemmar i samarbete med Beckmans Juridik.
Detta har varit mycket uppskattat och varje seminarietillfälle
har varit bokat till sista sittplats. Därför kommer vi att utveckla
våra medlemsförmåner inom juridikområdet ytterligare i framtiden.
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Som ett led i detta breddar vi vår samarbetsbas med ytterligare
en jurist, Advokatfirman Inger Boman AB.
Inger Boman är i första hand sakkunnig inom ekonomisk
familjerätt och avtals- och bolagsrätt inom det affärsjuridiska
området.
Boman har sitt kontor centralt beläget i Stockholms innerstad
och delar arbetslokaler och samarbetar med ytterligare två advokater och en biträdande jurist, vilket breddar kompetensen
utöver det egna verksamhetsområdet.

I april och maj testar vi rådgivning över
telefon och advokatjour på plats hos
Blomsterfonden. Anmäl dig redan idag!
Ring Inger Boman!
Torsdagarna 6 april och 4 maj har vi telefonrådgivning mellan 13.00 och 17.00.
Då kan du, som är medlem i Blomsterfonden, ringa till Inger Boman på telefon
0730-92 98 02 och ställa frågor som rör ekonomisk familjerätt eller affärsjuridiska angelägenheter.
Rådgivningen är helt kostnadsfri och begränsad till femton minuter per person.

Träffa Inger Boman!
Torsdagarna 20 april och 18 maj har vi advokatjour mellan 10.00 och 12.00
i Blomsterfondens lokaler på Körsbärsvägen 15.
Då kan du, som är medlem i Blomsterfonden besöka Inger Boman och ställa
frågor som rör ekonomisk familjerätt eller affärsjuridiska angelägenheter.
Rådgivningen är helt kostnadsfri och begränsad till femton minuter per person.

Först till kvarn gäller!

Anmäl ditt intresse till medlem@blomsterfonden.se
eller ring till 08-555 94 751. Gör det idag!

Den stora juridikdagen i höst
Efter våra testdagar under våren gör vi en enkätundersökning och utvärderar behovet av vidare juridiksatsningar till
förmån för våra medlemmar. Om intresset håller i sig planerar vi att arrangera ett seminarium där experter från Beckmans
Juridik, Advokatfirman Inger Boman och representanter för Blomsterfonden deltar. Om detta meddelar vi vidare i sommarnumret av Alma, på vår hemsida och genom våra nyhetsblad per mejl Håll ett öga på horisonten!

Webbenkätsvar från december 2016 angående juridiktjänster
250 personer svarade på vår enkät. Nedan kan du vad de tyckte i förenklad form:
Fråga: Har du varit på något av Blomsterfondens testamentsseminarier?		

Svar: Ja (8 %)

Nej (92 %)

Fråga: Har du kontaktat någon av BF:s partner för juridisk rådgivning?		

Svar: Ja (3 %)

Nej (97 %)

Fråga: Inom vilka juridiska områden vill du att BF ordnar seminarier eller annan information om?
Svar: Boutredning, arv och testamente (76 %). God man och framtidsfullmakter (39 %). Gåva och försäljning (24 %).
Samägande och giftorätt (18 %). Sambor och bodelning (11 %). Äktenskap och bodelning (10 %). Annat (9 %).
Fråga: På vilket sätt vill du ha information?
Svar: Juristjour per telefon (63 %). Juristspalt i Alma (45 %). Seminarier
hos BF (43 %). Temadag om juridik (38 %). Öppna frågestunder hos BF (22 %). Fokusgrupper hos BF (12 %). Annat (7 %).
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FRÅGA JURISTEN
Anette Petterson från Beckmans juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar över skriv till oss på Alma.
Märk ditt brev med ” Fråga juristen”. Vår e-postadress och postadress hittar du i redaktionsrutan.

Hej Alma!
Jag har per post fått ett testamente som min faster skrivit. I det framgår att hon vill att all egendom
skall tillfalla min bror. Måste jag godkänna testamentet ? Är undrande då jag alltid hört henne säga
att vi brorsbarn skall ärva henne.
Åsa
Hej Åsa !
Arvingarna måste inte godkänna testamentet, de måste bara delges det. Om du inte godkänner
testamentet har du en rätt att klandra det inom sex månader från att du delgavs det.
Att klandra ett testamente innebär att man invänder mot att testamentet har upprättats i laga
ordning, d v s klander har inget att göra med om vad man anser om själva innehållet.

Dags för nya
testamentsseminarier.
Anmäl dig idag!
Nu bjuder vi återigen in till
nya kostnadsfria tvåtimmarsseminarier i samarbete med
Beckmans juridik.
Den 7 april och 5 maj, kl. 13.00–
15.00 i Blomsterfondens lokaler
på Ringvägen 107 i Stockholm.
Mejla din anmälan till
medlem@blomsterfonden.se.
Du kan också ringa till
08-555 94 751. Telefontid är
måndag–fredag 09.00–11.00.

Grund för klander föreligger vid till exempel formfel såsom att testamentet inte är daterat eller att
vittnena inte var samtidigt närvarande.

Först till kvarn gäller, så hör av
dig idag.

Med vänlig hälsning
Annette Petterson - Auktoriserad boutredare

VÄLKOMMEN!

Behöver du hjälp
med din tandvård?
Våra tandläkare och hygienister
kommer till dig!
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BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

B E G R AV N I N G S B Y R Å
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid.
Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem
som uppkommer vid dödsfall och begravning.
Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

Ny medlemsresa i oktober!

MED HJÄRTAT I DALMATIEN
Vin, mat och kultur i Kroatien

Med bas i lilla Gradac, vid Adriatiska havet, kommer Zlatko Papac
och Stipe Milic visa er sina favoriter längs Dalmatiens kust, i vackra
Neretvadalen och charmiga Mostar. Stipe är född och uppvuxen i
Sverige, men flyttade till Kroatien 1993. I dag äger han det flerfaldigt
belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden
i Gradac. Stipe och Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsammans har de skapat denna unika resa vad gäller mat, vin och kultur.
Åtta dagar med avfärd den 14 oktober 2017.

Resan inkluderar:
• Svensktalande reseledare
• Transfer flygplats-hotell t/r
• 3 luncher (L)		
• Vinprovning		
• Guidad rundtur Dubrovnik
• Halvdags båttur i Neretvadeltat
• Representant från Blomsterfonden

• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 7 middagar (M)
• Grappaprovning
• Heldagsutfärd Hercegovinia
• Alla transporter enligt program
• Övriga besök enligt program

Tillval:
• Utfärd Split & Trogir inkl lunch: € 65 pp • Exklusiv vinutfärd: €140/pp
Utfärderna bokas och betalas på plats
Ditt pris:

9 990: - (ordinarie pris 11 390:-)

Enkelrumstillägg: 1 800: Hotell: Boutique Hotel MarcoPolo www.hotel-marcopolo.com/en/
Preliminära flygtider: (Norwegian) UT: Arlanda 06.30-Dubrovnik 09.25
HEM: Dubrovnik 10.10-Arlanda 13.05

• En personligt utformad begravning
• Hembesök då ni inte kan besöka oss
• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden
• Gravstenar efter önskemål
Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de
frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:
Renstiernas gata 49, Södermalm

Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

		

www.beckmanbegravning.se

§ ADVOKATFIRMAN INGER BOMAN AB §
Sibyllegatan 81 14 43 Stockholm E-post: info@ingerboman.se

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT
Advokatfirman upprättar alla sorters dokument inom
familje- och arvsrätt såsom testamente, bouppteckning,
bodelningsavtal, arvskifte m.m. Uppdrag som boutredningsman och skiftesman (förordnande genom tingsrätt)
i komplicerade dödsboutredningar. Juridiskt biträde åt
enskilda dödsbodelägare i arvstvister.

FASTIGHETSRÄTT
Juridiskt biträde vid köp och gåva av bostadsfastighet
och bostadsrätt samt samägaravtal och hyresavtal mellan
privatpersoner. Även andra typer av avtal.
Ring 08-450 44 56 för inledande rådgivning.
Tid för besök kan erbjudas inom 10 dagar.
Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.
Blomsterfondens medlemmar/dödsbon
erbjuds 10% rabatt på timarvodet
Ring 08-450 44 56 för mer information eller besök hemsidan:

Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se
Gå också in på www.reseskaparna.se

www.ingerboman.se
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

Så här löser du ett sudoku-kryss:

Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur innehåller 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.

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 4 /2016
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Inez Öberg-Andersson - Stockholm
Katarina Stocksén - Stockholm
Dag Medin - Årsta
Ulla Åleberg - Johannesbro
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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Korsord

Korsordstävling nr 1/2017: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 1/2017 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2017.
Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm.. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

2NUDGING – förändring till bättre vanor i smått och stort
Alla som läser det här har haft förmödrar och –fäder. Jag tänker
på min farmor född 1888 som lyckats överföra en lek till oss
där man ritar och delar upp en kropp i fyra delar. Du döljer vad
du ritat genom att vika pappret och låter nästa person i leken
rita nästa kroppsdel. Sen ser man hur hen ser ut. Vi alla bjudna
gäster; nio vuxna, tre barn gjorde det häromdagen 2017, när mitt
barnbarn fyllde 9 år. Vad vi skrattade när vi fick se resultatet!
Tänk, vissa saker är hållbara och bör så förbli.
Men mycket av det där som de tidigare generationerna gjorde
hållbart har vi tappat bort.
Förresten vad är hållbarhet? Det ska belasta miljön och hälsan så
lite som möjligt och få människor på jorden att vara mätta och
hålla sams.
Ett modeord där vi ska ändra våra vanor till det bättre har dykt
upp, hämtat från engelskan; nudging (uttalas nadjing). Med
små steg går du mot en mer hållbar livsstil i allt eller en viss del
av dit liv. Exempel kan vara att du drar ner på antal cigaretter
och tillsist slutar röka, promenerar 10 gånger så långt i veckan
än det du redan gör. Ni startar en bouleklubb eller en läsecirkel.
Ni bjuder in äldre från andra kulturer. Du byter ut all plast i din
omgivning mot glas, plåt, återvunnet papper, textil eller plast
från majs, istället för fossil olja. Du lagar dina läderskor hos
skomakaren istället för att köpa nya, momsen har sänkts på det
i år. Dessa goda beteenden är menat sprida sig som ringar på
vattnet.
TEXTILIER har ju mer och mer blivit en slit- och slängvara
i västerlandet. Svensken köper i genomsnitt 12 kg och slänger
8.5 kg textilier per person och år. Det som slängs eldas upp, ger
i bästa fall värme i retur. Framställningen av nya textilier görs

ofta i länder med väldigt låga löner och med låg miljöhänsyn,
främst i Asien och Afrika. Nu gäller det för världen att bibehålla
arbetstillfällena, minska på vatten- och giftanvändningen i
textilproduktionen. Låta transport av textilier belasta miljön
minimalt. I produktionsländerna görs ansträngningar för allt
detta. I de länderna som textilierna säljs hänger företagen på med
miljömärkning. Den märkningen bör man som konsument förstå
vad den innebär och hoppas att vi snart kan få en märkning som
hela världen är överens om, vilka värden som ska gälla.
Det mer och mer utbyggda olika sätten att återvinna de textilier
vi har i Sverige är också värt att uppmärksamma. Om du har
trasiga textilier kan de återlämnas till klädbutikskedjor och vissa
Second Hand butiker för att gå vidare som tätning i hus i andra
delar av världen eller nermalning till nya trådar och tyger. Vissa
kommuners avfallsstationer har textilinsamling. 2013 startade en
stor sorteringsanläggning för textilier i Avesta.
Hela och rena kläder kan lämnas till Second Handbutik och till
vissa sportaffärer. Där sorterar man det för försäljning i butik,
annan säsong eller skänker det direkt till behövande eller så går
det till en sorteringsanläggning.
Att byta kläder med varandra, din vän eller på klädbytardagar är
andra alternativ.
Jag har just börjat recyclat alla mina strumbyxor som de går hål
på och som är gjorda av fossil olja. Jag lämnar dem till Swedish
stocking. Jag lämnar dem i en bytta hos Hobo hotell på Brunkebergstorg 4, Stockholm. https://sv.swedishstockings.com/pages/
recycling-club
Skribenten Ulrika är medlem i Blomsterfonden

Planera din framtid

och gör en god sak för äldre på samma gång

Gå in på www.blomsterfonden.se och bli medlem redan idag. Nu!
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