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ERbjudAndE till

blomstERfondEn

sydvästra England & Cornwall

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

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

• 6 måltider
• Svensktalande reseledare

möt världen med Reseskaparna
Historiska Kuba

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

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

sistA
minutEn

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

Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass.

08-94 40 40 www.reseskaparna.se
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SKALDJURSFEST I SKÄRGÅRDEN 25/8-28/10

Upptäck
havets läckerheter.
625:–

FR.
SK A L DJURS
INK L H Y T T, + BUS S
BUF F É

BIRKA.SE | 08 702 72 00
I priset ingår del i 2-bäddshytt Cabin Standard, skaldjursbuffé exkl dryck och buss, avresa söndag-torsdag
(värde 915:-). Tillägg övriga hyttkategorier och dagar. Uppge kod SAMBLOMSX

ULFS UNDRINGAR
Vem har sagt att just jag ska ha hörsel och syn?
När jag var ung ville jag, som alla andra i min ålder, bort. Iväg från det gamla invanda, från
föräldrarnas skyddande vingar och örnblickar. Jag ville lyfta av egen kraft och vara fri som en
fågel. Och som Rasmus på luffen sökte jag äventyret och den spännande, lyckliga och rakt igenom
meningsfulla dagen.
Sedan dess har det runnit en hel del vatten under broarna. Nu gör rötterna sig påminda och söker
mig tillbaka. Mer och mer för var dag som går. Likt nervtrådar som efter ett operationssnitt hittar
varandra igen.
Jag har återvänt till min barndoms sommarlovsparadis, Värmskog i Värmland, och byggt ett nytt
fritidshus där far och mor i tiderna reste sitt.
Jag är väldigt lycklig när jag sitter på en sten i strandskvalpet och tittar ut över det solblanka
vattnet och lyssnar på måsarnas serenader. Några strofer ur en gammal Evert Taube-visa dyker ofta
upp i huvudet, orden formar mina tankar.
”Och vem har sagt att just du kom till världen, för att få solsken och lycka på färden?
… Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga!”
Jag känner stor tacksamhet, och ödmjukhet inför vetskapen att alla inte har det som jag. Min
familj och jag har hälsan, goda vänner omkring oss och lever innehållsrika och bra liv. Det är långt
ifrån alla förunnat.
Bräcklighet och förgänglighet är all lyckas hotfulla skugga men också det som gör att vi förstår
vikten av att ta vara på dagen och se om dem som står oss nära.

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

– Jag är en idrottsfantast på
många sätt och vis.
En riktigt bra dag börjar i
jogging- eller skidspåret
och slutar på läktaren med
Färjestad på isen.
Midsommarstången är inte
ännu rest men jag längtar
redan till hockeysäsongen.

Huden kring vår lycka är tunn.
På ett fingerknäpp kan allting förändras. Jag läser om olyckor, våld, illdåd, krig och katastrofer
i tidningarna. Allt flimrar förbi i nyhetssändningar på tv och i sociala medier. Och bakom varje
rubrik finns det människor vars lycka och liv slagits i spillror utan förvarning.
Ta hand om varandra i sommar. Ta vara på dagarna, så ses vi igen i september.

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
Björn Lind
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 över 45 497medlemmar.
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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En bra dag

CHRISTELS KRÖNIKA

En dag att minnas med glädje var jag med om i december med min yngsta dotter Klara.
Vi satt på en dubbeldäckare genom Londoncity, hoppade av och tog en spontanfika på ett café för att i nästa
stund sticka ut på gatan igen och på nästa buss utan att egentligen veta vart den var på väg. Vi tog plats högst
upp och längst fram för att ha bästa tänkbara utsikt över alla människor som trängdes och pilade om varandra
på trottoarerna. Vi fotade, skattade och vinkade åt alla olika formers och färgers människor som passerade vårt
fönster. Så fortsatte vi hela eftermiddagen och till slut hade vi provat på fem olika bussar.
Väl hemma i Sverige frågade jag min dotter: – Vad tycker du var det bästa med vår resa till London?
Min dotter svarade: - När vi åkte runt i buss.
Hennes svar förvånade mig först, men när jag mindes tillbaka och tänkte efter så var allt självklart. Det enkla
och spontana tillsammans med någon man tycker om är lycka. Det lärde jag mig nyss av min 12-åriga dotter.
Under april genomförde vi en kommunikationsenkät via vårt nyhetsbrev där vi frågade er medlemmar vad ni
tycker om Blomsterfondens kommunikation och information. Läs mer om vad ni svarade på sidan 21.
En annan fråga vi ställde i majmånads nyhetsbrev var: vad är viktigast för ett bra och tryggt liv som äldre?
Då Blomsterfonden står inför flera framtida utmaningar att anpassa våra äldre fastigheter till framtida och
kommande behov vill vi passa på att fråga er medlemmar om denna viktiga fråga. Läs mer på sida 21.
Stöd gärna vår pågående kampanj ”Hjälp äldre komma ut i naturen”. Denna kampanj syftar till att möjliggöra
för flera äldre att komma ut från stan och till naturen och träffa nya vänner. Vi har nu samlat in till nästan
ett helt kollo men behöver lite till för att fylla det med mer innehåll. Vill du hjälpa oss med ett bidrag gör du
det enklast via vår hemsida: www.blomsterfonden.se. Eller Swisha till Blomsterfonden 90-konto nummer:
9025305. Läs mer om vår BG-kampanj på sidan 26 eller på vår hemsida. Stort tack på förhand för din hjälp!

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef på
Blomsterfonden samt
chefredaktör för Alma.
--En lyckans dag för mig
kan vara att tillsammans
med nära och kära göra
en spontan aktivitet
som att träffas och laga
mat tillsammans eller
ta båten och åka ut en
sen eftermiddag med
kaffetermos och några
kanelbullar.

I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa en sammanfattning från Blomsterfondens föreningsstämma,
på sidan 15–17. På sidorna 22–23 kan ni läsa om”vad är det att ha en riktigt bra dag”.
Ha en härlig sommar!

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

RÄTTELSE

BASAR PÅ RÖDA BERGEN

I Alma 4/2016, i en intervju med styrelseordförande Lennart Francke, stod
följande att läsa:

Den 22 april var det vårbasar på Röda bergen. Mycket folk som vanligt
denna lite kalla lördag. Det bjöds på hembakat bröd, tårtor och mycket
annat smått och gott.

”På Ringvägen syns väldigt lite av den här utvecklingen. Husen står
där de står, planlösningar och lägenheterna är de samma som de var
1932, toaletter och badrum är trånga, trapporna besvärliga, fönster och
dörrar otidsenliga och stammarna behöver bytas ut …… vad som var
funktionellt och modernt för drygt åttio år sedan, håller av naturliga skäl
inte måttet i dagens samhälle … ”
Redaktören missade beklagligt det faktum att fastigheterna genomgick en omfattande renovering på sjuttiotalet, då även ett antal nya
våningsplan och lägenheter byggdes om. Om detta nämns dock i
Blomsterfondens verksamhetsberättelse i den senaste årsredovisningen.
I en intervju med samme ordförande och föreningens vd Ulf Thörnevik.
Med detta sagt kvarstår dock det faktum att fastigheterna aldrig stamrenoverats, fönster och dörrar är otidsenliga, toaletter och badrum trånga
för de boende och svårarbetade för hemtjänstpersonalen, trapporna
besvärliga och själva fastigheterna allt för otillgängliga.
Med vänlig hälsning
Christel Jansson/Chefredaktör

Amnesty uppvaktade Britta på Tallgården
Med diplom, tacktal och sång av Stockholms Amnestykör uppvaktades
Britta Sahlgren för hennes stora engagemang i Amnestys stockholmsgrupp.

AlzheimerCafé firade tioårsjubileum
Den 4 maj firade vi 10 – års jubileum av Alzheimer Café ett samarbete
mellan Blomsterfonden och Röda korset, Djursholm.
Högtidsdagen gästades av alzheimerforskaren Johan Sandin från
AlzeCure som föreläste om sjukdomen förr, nu och i framtiden.
Det bjöds på prinsesstårta med bubbel och studentsång.

I sommar är vi med i Almedalen igen
Under perioden 3 juli tom 9 juli kommer Blomsterfonden att delta i
Almedalen med en monter 308, på Cramérgatan i Visby.
Varmt välkomna att besöka oss !
Syftet med deltagande i Almedalen är att marknadsföra Blomsterfondens
olika verksamheter men fokus på våra stödprojekt för äldre. Vi vill också öka
kännedom om vår verksamhet i stort.
6   Blomsterfonden

OLD COUNTRY COVER BAND
spelade på Tallgårdens äldreboende.
Den 9 juni fick Tallgårdens boende
besök av ett synnerligen välklingande
coverband som serverade ett pärlband
av gamla countryklassiker för en glad och
medsvängande publik.

Landslagskocken JONAS FRANZÉN gästade SVEA
och Blomsterfonden
Som en del i vårt arbete med mat och trivseln runt måltiderna gästade mästerkocken Jonas Franzén, på vår matleverantör Svea Caters initiativ, Blomsterfonden där han
signerade en rätt med inspiration från våra nordiska sjöar.
Jonas deltog inte enbart i matlagningen utan serverade
och umgicks även med våra matgäster, diskuterade och
tog till sig många bra synpunkter för vidarebefordring till
Svea och Blomsterfonden.

JONAS FRANZÉN
tillagar
lunchen
23 maj

23 maj kommer meriterade kocken Jonas Franzén till oss
för att servera och signera en rätt med inspiration från
Nordiska sjöar.

Hyresgäster på Ringvägen testade köksstegar
Under överinseenda av Julia Treutiger från Myra Industriell Design är ringvägengänget
med på ett hörn i utvecklingen av bra pallar och köksstegar anpassade för äldre.

Jonas Franzén var Svenska kocklandslagets ledare mellan
2012-2016. Han har även varit lagledare för Stockholm
Culinary Team. Jonas har vunnit stora framgångar och
priser med sina lag.

Många användartester gjordes häromveckan i Blomsterfondens lokaler. Allt på uppdrag
av ett av de stora svenska företagen på marknaden.
Efter utförda tester serverades tårta till fikat.
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Ann
Westin
En kul och cool kvinna
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KOSTA EN MASSA PENGAR!
– Tankarna blir allt starkare med åren. Hur kommer jag
ha det när jag blir äldre, klarar jag mig på pensionen,
blir jag ensam, har jag råd att sätta lite guldkant på
tillvaron?

Almas reporter träffar Ann Westin, ståuppkomiker
med rötterna i Göteborg och fötterna i Stockholm,
på Systrarna Anderssons Café på Karlbergsvägen för
att prata om vad som väntar lite längre fram i livet.
Ann kom till huvudstaden 1980, förälskade sig i en
jazzmusiker och fick dottern Camilla. Tillsammans
flyttade de till en lägenhet i Vasastan där Ann fortfarande bor kvar och stortrivs.
– På den tiden var det här med att bli äldre så långt
borta att det inte fanns i medvetandet över huvud
taget. Att gå i pension oroar en tjugoåring ungefär
lika mycket som den globala uppvärmningen stör
Donald Trump.
Ann har arbetat som undersköterska och mentalskötare på Stockholms alla olika sjukhus. Ofta
på tidkort, vilket kommer att visa sig med icke
önskvärd tydlighet i pensionskuvertet.
Först efter många år inom vården och omsorgen,
i fyrtioårsåldern, tog Ann det stora klivet, bytte
yrkesbana och blev komiker i stället.
TEXT&FOTO: Magnus Nordström
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LÄS MER OM ANN PÅ NÄSTA UPPSLAG ...

Ann Westin
Ålder: 61 år
Yrke: Komiker och skådespelare
Familj: Dottern Camilla Isaksson
Bor: Bostadsrätt i Vasastan i Stockholm.
Uppväxt i Luleå och Göteborg
Aktuell med: Humorshowen
”Västkusteffekten”, en sommarturné med
Henrik Hjelt, Mikael Tornving,
Anna Blomberg och Tobias Persson.
Hejdundrande 20-års jubileumsfest i
november, Stockholm och Göteborg.
Självbiografin ”Livet är som en sten i skon
- det skaver om man inte gör något åt det.
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Ann Westin
Ännu en nedskärningsrunda inom vården gjorde beslutet lättare att ta. Med ett
helårs avgångsvederlag på fickan vågade
hon sig in i en värld som var ny för både
henne och Sverige.
Teatertiljorna hade alltid lockat och som
ny i Stockholm gick hon på teaterskola,
var med i fria grupper och sökte även in
på scenskolan men hittade aldrig riktigt
sin plats i tillvaron. Med stand-up var
det annorlunda, här föll alla polletter
rätt från första stund.
– Jag hade en kompis, regissör, som
halvtvingade mig att söka till en stå
upp-kurs på Stockholms dramatiska
högskola med Babben Larsson och
Adde Malmberg som lärare. Det var
som att komma hem, jag visste redan
första dagen att detta var vad jag skulle
satsa själ och hjärta på.
Efter avslutad kurs hade Ann flyt med
att komma igång. Efter debuten på
Norra brunn 1996 växte humorkarriären sig starkare för varje dag, jobben
droppade in i jämn takt. Trots detta
knäckte hon extra som sköterska ända
fram till 2002 då hon insåg att den nya
stigen i livet var trygg att följa och ta sig
fram på.
– Hela livet förändrades. Min undersköterskelön var det sannerligen inte
lätt att leva på. Det var ett ständigt
jagande efter extrapriser och röda lappar
för att få pengarna att räcka till även
den sista veckan i månaden. Nu var det
annorlunda, jag behövde inte längre
hålla i varje litet öre, jag kunde unna
mig och min dotter både fina saker och
utlandsresor.
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en kul och cool kvinna

– Jag vill verkligen inte bli en fattigpensionär som inte har råd med
någonting alls när jag går i pension.
Som tur är kan både komiker och
skådespelare jobba långt upp i åren om
hälsan och huvudet hänger med.
Ibland har jag, som de flesta av oss,
stått bakom någon tant eller farbror i
kassakön på Konsum som fått plocka
bort två tre varor från bandet när kassörskan summerat inköpet. Det kan
vara en banan eller en liten förpackning
mjölk till den tänkta kaffetåren. Den
lilla lyxen i vardagen.
Mitt hjärta brister och jag skäms. Det
ska inte vara så i ett av världens rikaste
länder, att människor som arbetat och
slitit ett helt långt liv inte har råd med
mat på bordet.
Ann säger att hon trots allt känner
sig trygg i att kunna gå tillbaka till
sin gamla levnadsstandard igen. För
den som en gång varit där sitter nog
knepen i ryggraden. Det finns mycket
roligt att göra som inte kostar en massa
pengar, om man har lite fantasi och
upplevelselusta. Man kan faktiskt ha en
lyckans dag med väldigt små medel.
– En person jag känner brukar ta gratisbussen till Ikea för en heldagsutflykt.
Sedan går hon runt där, tittar på vackra
saker och tjötar lite med folk. Lunchen
är billig, en kokt korv med bröd och
dricka kostar kanske en tia och framåt
eftermiddagen brukar det bli dags för
dagens höjdpunkt, en kopp fika med
påfyllning och jordgubbsbakelse. Allt
tillsammans under hundralappen. När
benen blivit trötta kliver hon på samma

buss hem igen. Med lite tur får hon en
trevlig medresenär, att prata lite med, på
sätet bredvid sig.
Ann skrattar och berättar att hon också
har läst om en kvinna som mer eller
mindre bor på en Birka-båt. Åker av
och an mellan Sverige och Åland på den
billigaste kryssningsbiljetten med hytt
och mat. Hon är aldrig ensam, träffar
nya människor, dansar och umgås. Så
långt från ensamhet och äldretristess
man kan komma. Utan att det spränger
budgetramarna.
– Jag vet att det kanske kommer en
dag när det är knapert igen. Vi kvinnor ligger ofta illa till, vi har varit
hemma med barnen och haft sämre
löner än männen. Jag har försökt vara
förutseende med privata pensionsförsäkringar och allt sådant, men när
det där årliga kuvertet kommer från
Pensionsmyndigheten är det varje gång
som att få ett slag rätt över näsroten.
Man tror inte det man läser.
Ann älskar att resa, se ny länder, nya
kulturer, nya människor. Att gå i kyrkor
och besöka museer där hon turistar är
lika intressant och roligt som självklart.
Lite längre fram vill hon gärna hyra en
liten lägenhet i Spanien under de kalla
månaderna.
– Januari och februari är inte roliga alls,
jag tycker det är väldigt jobbigt att frysa.
Men nu står sommaren för dörren,
fjärran är både kyla och snöslask, och
Ann har mer att stå i än någonsin.
Hennes nya bok, Livet är som en sten i
skon – det skaver om man inte gör något
åt det, finns till salu i bokhandeln och

i höst firar hon 20 år som stå-uppkomiker.

och en garanti för att skratten kommer
stå som spön i bänkraderna.

– Fast då menar jag inte alla mina resor
kors och tvärs genom Sverige med tåg.

Det gör hon med två hejdundrande
jubileumspartyn, ett på Rival i Stockholm och ett andra på Lisebergsteatern
i Göteborg.
Detta blir alldeles unika kvällar med
ett pärlband av Anns bästa skämt och
nära och kära gäster på scenen. Vänner
ur humoreliten som följt henne genom
åren.

– Jag älskar verkligen att resa och se
andra länder, förklarar Ann, jag tar varje
chans att komma iväg. Det gäller att ha
kul nu, idag, och inte vänta och skjuta
upp saker till imorgon. Det finns så
mycket som kan sätta käppar i hjulen
och i slutänden är det ekonomin som
styr allt. Det är nu jag har råd, det
kanske jag inte har om fem år.

När jag mest av allt längtar hem till min
varma säng efter en föreställning ute
i landet får jag allt för ofta sitta på en
träbänk på en station någonstans och
vänta på ett tåg som aldrig någonsin vill
dyka upp.

Rejält med underhållning att vänta
alltså, det är inte för intet Ann Westin
blivit vald till årets kvinnliga komiker
hela tre gånger. Ett svårslaget rekord

Varje dag på resande fot är en lyckans
dag för Ann, en dag med nya vyer,
dofter och intryck är en dag att älska
och minnas.

Vinn Ann Westins självbiografi!
Sett i backspegeln har Ann Westin gjort en klass-

– Om jag fick tävla i ”På spåret” och
Kristian Luuk skulle ställa sin bevingade
fråga ”Vart är vi på väg?” skulle mitt svar
vara lika enkelt som givet.
Ingenstans.
Ingenstans alls.

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

resa. Men vägen till framgång har varit lång, ända
från arbetarkvarteren på Hisingen i Göteborg i en
familj med fyra barn.
Ann berättar öppenhjärtigt och med karaktäristisk
humor om vändpunkterna i sitt liv. Om när hon
flyttade hemifrån som 16-åring. Om varför det är
så viktigt att ta ansvar för sig själv och stå upp för
de svaga. Varför hon aldrig mer har högklackat
på gig utan en scen och varför det måste finnas
en minimilängd på mikrofonkabeln. Och vi får
veta hur det faktiskt gick till när hon fyllde 40 och
jobbade som undersköterska: sur, arg, frånskild och
missnöjd. Och sedan uppsagd.
Genom Anns liv löper ett jävlar anamma som
hjälpt henne genom hjärnblödningar, misslyckade
äktenskap och självtvivel, och som fått henne att
våga bryta upp och tänka nytt. Tre gånger har hon
blivit korad till Årets kvinnliga komiker.

Var med i utlottningen!
Du kan bli en av fem lyckliga vinnare,
skicka in ditt namn redan idag.

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 ” Sten i skon”.

Tuula Nässert
Hägersten
Elisabeth Elfrém
Skövde
Kerstin Bokedal
Stockholm
Britt-Marie Möller
Stockholm
Sten Luther Eriksson
Stockholm
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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
Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

En tidning
tidning för
för och
och om
om människorna
människorna ii Blomsterfonden
Blomsterfonden #1
#1 •• M
M ars
ars 2017
2017
En

PIPPI LÅNGSTRUMP BLEV
MIN SYMBOL FÖR FRIHET

FÖLJ MED PÅ MEDLEMSRESA TILL DALMATIEN!

Läs om Soheila Fors på sid. 8–11

Kolla när och hur på sid. 29

emelie.wikstrom@blomsterfonden.se

Vad är Blomsterfonden?
VI VILL SE JUST DIG PÅ
FÖRENINGSSTÄMMAN

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!

Inbjudan på sid. 15

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

NU HAR VI BYGGT OM
ÄVEN PÅ SVALNÄS

NU FLYTTAR
BEATLESGENERATIONEN
IN PÅ LISEBERG
Läs mer på sid. 22–24

Sid. 16–20
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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 45 497 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 (BG 902-5305),
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!
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Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!
Skicka efter mer info och prislista
Mejla till magnus@kaptenmiki.se eller
ring 070-516 92 94 så får du veta mer
om vad du och ditt företag vinner på
att annonsera i den här tidningen.
Välkommen!

nformatiom • Medlemsinformation • Medlemsinfor
Fler än du någonsin anar behöver
din hjälp. Stöd våra insamlingar!
Häng med på medlemsresa till Kroatien i höst. Den första är fullbokad
men det finns fortfarande några platser kvar på avfärd nummer två.
I oktober bär det iväg till Kroatien. Denna gång
med vår resesamarbetspartner ”Reseskaparna”.
Vi har paketerat resan utifrån önskemål från
tidigare resenärer. Alla middagar ingår vilket
visat sig vara peciellt viktigt för de resenärer
som åker ensamma.
Den första resan tog slut snabbt så vi beslöt
att lägga in en extra resa som följd av det stora
intresset. Några platser finns kvar på den andra
resan, se mer info på hemsidan eller kontakta
Reseskaparna direkt på telefon 08-94 40 40 för
mer information.

Köstatistik för Blomsterfondens seniorbostäder
Sedan fyra år hittar du statistik för våra seniorboenden, kötider och intresseanmälningar på vår hemsida www.blomsterfonden.se,
”SeniorboTorget”: https://bostad.blomsterfonden.se/seniorboplatsen/kotider/
Här kan ni även se kortaste och längsta kötid under det senaste året på varje anläggning.
Nedan visar vi en lista på de tio senast förmedlade lägenheterna:

Publiceringsdatum		
		
2017-05-01 		
2017-05-01 		
2017-04-24 		
2017-04-03		
2017-04-03 		
2017-04-03		
2017-04-03 		
2017-03-27 		
2017-03-27 		
2017-03-27 		

Område			

Adress			

Typ			

Ködatum			

Svalnäs 			
Svalnäs 			
Ringvägen 		
Röda bergen		
Röda bergen		
Ringvägen 		
Liseberg 		
Ringvägen 		
Ringvägen 		
Ringvägen 		

Svalnäs Allé 8 B 		
Svalnäs Allé 8 A
Ringvägen 107 B 		
Rödabergsbrinken 11
Södertäppan 3		
Ringvägen 105 B		
Annebodavägen 82
Ringvägen 99 A		
Ringvägen 99 A		
Ringvägen 107 B		

3 r o k, uteplats 		
2 r o k, uteplats 		
2 rum o kök 		
2 rum o kök 		
2 rum o kokvrå 		
2 rum o kök 		
3 rum o kök, balkong
1 rum o kokvrå		
2 rum o kök		
2 rum o kök		

2000-05-03
2002-07-24
2002-02-04
2001-12-04
1996-09-17
2002-04-25
2000-08-17
2001-11-30
2000-11-30
2001-06-25

Seniorbotorget
• På Seniorbotorget kan du enkelt starta en prenumeration och få erbjudanden som matchar dina önskemål mejlat till dig. Tills idag har
5101 st idag 2017-05-19) medlemmar startat en prenumeration.
• Av dessa medlemmar är (727 idag 2017-05-19) inte än 60 år fyllda och kan inte intresseanmäla sig till en bostad (d.v.s. uppfyller ej kravet
för att tilldelas en lägenhet pga. ålder).
Blomsterfonden
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UTNYTTJA

DINA
MEDLEMSFÖRMÅNER

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.

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

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

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

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

Exklusiva förmåner
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

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

Föreläsningar

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.

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.

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

Seniorresor

Gör gott!

Innehållsrika resor

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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Rapport från

FÖRENINGSSTÄMMAN
2017
Den 31 maj hölls Blomsterfondens årliga
föreningsstämma, den här gången i Folkets
Hus vid Norra Bantorget i Stockholm. Drygt
300 medlemmar, av över 430 anmälda, mötte
upp till kvällens tillställning.

På väg in i lokalen möttes de av representanter för Ringvägens intresseförening som
delade ut papper med namnförslag till nya
styrelsemedlemmar. Viss förvirring uppstod
bland stämmans deltagare kring huruvida
det var Blomsterfondens officiella förslag
som förankrats hos medlemmarna, eller
vad det egentligen var för information som
delades ut.
Blomsterfondens verkställande direktör,
Ulf Thörnevik, hälsade alla välkommen
någon minut över utsatt tid.
Kvällens program inleddes av Ann Westin
”Sveriges roligaste kvinna”med underhållning som lockade till igenkänning och
skratt.
När skratten klingat av klev föreningens
styrelseordförande Lennart Francke
upp i talarstolen,
Francke talade om en förening som i snart
hundra år klarat av att hålla ursprungskärnan intakt men också förmått anpassa sig
till nya tider med ständigt ökande krav.
Ordförande betonade vikten av sammanhållning och hållbarhet, att en ideell förening inte i första hand är till för sina medlemmar utan att medlemmarna är till för
föreningen. Det gör i sin tur att egennytta
och partsintressen inte hör hemma i Blomsterfonden, och att sådant strider mot
föreningens värdegrund och sätt att bedriva
sin verksamhet.

Blomsterfonden är en förening vars fastigheter år för år satts i bättre och bättre skick.
Efter avyttringar och förstoringar av lägenheter de senaste åren kan man trots detta
visa upp en ökning av det totala antalet
moderna senioranpassade bostäder efter som
173 stycken länge stod obrukbara för sitt
ändamål på grund av eftersatt underhåll.
Nettoantalet för 2007 var 876 lägenheter
i full användning att jämföra med dagens
913.
Så långt allt gott, men nu närmade sig
ordföranden det ämne som föranlett en liten
grupp boende på Ringvägen att förbereda
sig för att göra ordentligt avtryck på årets
stämma.
Francke förklarade att tiden nu är mogen
att sätta Ringvägens fastigheter i ett skick
som motsvarar dagens krav. Dock utan lyxrenovering i åtanke, vilket är självklart för en
idéell förening som Blomsterfonden.
Han underströk att ett visst mått av ekonomisk och finansiell klarsynthet liksom
affärsmässighet måste finnas även i en
ideell förening samt att den långsiktiga
stabiliteten inte bör äventyras. Att underlåta
att se om sina hus går stick i stäv med klokt
förvaltarskap och hållbarhet över tid.
I Blomsterfonden går alltid kvalitet och omsorg före ekonomisk vinning enligt föreningens grundtanke och grundarens vilja:
Bra bostäder, omsorg och vård för äldre.
Ringvägens hus stod klara 1932. I och
med en oundviklig stamrenovering
ser man tillfället att se över det totala
renoveringsbehovet i fastigheten.

Detta verkar dock inte vara något som några
av kvällens motionärer från Ringvägen
ville hålla med om. De motionerade
tvärtom om att inte störa hyresgästerna
med en omfattande renovering, trots att en
evakuering av hyresgäster kommer att bli
nödvändig oavsett om renoveringen blir
omfattande eller ej.
Efter Lennart Franckes inledande ord valdes
Christer Pallin till mötesordförande och
Erika Björk anmäldes som sekreterare.
Föreningens vd, Ulf Thörnevik, fick ordet
och redogjorde för de viktigaste händelserna
under 2016 samt det ekonomiska utfallet med
ett överskott på 25 330 681 kronor. Pengar
som skapar ytterligare möjligheter till sund
utveckling till nytta för boende, medlemmar
och personal.
Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor
i Blomsterfonden följde upp Thörnevik i
sin föredragning och underströk för alla
mötesdeltagare att Blomsterfonden är en
välskött förening med väldigt liten risk.
Ulrika informerade även stämman att
Blomsterfonden följer och granskas i enlighet med FRII:s kvalitetskod och Svensk
Insamlingskontroll rörande bland annat
transparens och styrning.
Mötesordförande lade punkt efter punkt
till handlingarna medan det vid paragraf 10
”Val av ordinarie styrelseledamöter” uppstod
en situation som i mångt och mycket kändes
olustig för en stor del av mötesdeltagarna.
Därom vittnar alla brev, mejl och telefonsamtal till föreningen efter stämman.
Fortsättning på nästa sida
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FÖRENINGSSTÄMMAN
2017
Valberedningens förslag till omval av
Lennart Francke röstades, efter begärd
votering och räkning, ned till förmån för
Anders Ekholm, vice VD inom Institutet
för Framtidsstudier. Likaså röstades Carl
Gustav Ståhlberg ut och läkaren Bo
Hellström in som suppleant för två år.
De två nya ledamöterna var under valet
okända för en mycket stor del av mötesdeltagarna.
Dessa nya personer för styrelseuppdrag
föreslogs och röstades fram av en samling
medlemmar väl utrustade med fullmakter.
Denna grupp motsätter sig upprustning
och modernisering av fastigheterna på
Ringvägen, och deras budskap trängde
bryskt undan andra viktiga frågor från årets
stämma. Tonläget och bemötandet var olikt
tidigare stämmor i Blomsterfonden.
I den demokratiska mötesordning som en
ideell förening erbjuder finns förstås både
för- och nackdelar.
Fördelen är att det är lätt att göra sin röst
hörd medan nackdelen är att en liten
grupp, som i det här fallet, kan bortse från
fyrtiofemtusen andra medlemmars intressen
för egna särintressen.
Till alla er medlemmar som vill se en
fortsatt sund och hållbar utveckling för
Blomsterfonden: Kom på föreningsstämman och delta fullt ut för att skapa en bra
framtid för föreningen.
Styrelsens ordförande informerade därefter om att Per Nordenson (suppleant),
utsedd av Advokatsamfundet, och
Anders Wennlund (suppleant), utsedd
av Läkarföreningen, avgår som styrelseledamöter. Per Nordenson som kliver
av på grund av tioårsregeln, ersätts av
Börje Leidhammar. Anders Wennlunds
efterträdare var ännu ej utsedd.
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Styrelsen efter 2017 års föreningsstämma:
Utsedda av föreningsstämman:
Björn Lind (ledamot) , Ewa Samuelsson
(ledamot), Anders Ekholm (ledamot),
Meg Tivéus (suppleant) och Bo Hellström
(suppleant)
Stockholms Domkapitel:

Sammanlagt hade 16 motioner lämnats
in, varav 15 av dessa behandlades enligt
styrelsens förslag.
Inga övriga frågor fanns att behandla men
mötesordförande lämnade ordet fritt varvid
vice ordförande Björn Lind äntrade scenen
och höll ett starkt avtackningstal till Lennart
Francke.

Eva Malmfors (ledamot), Elisabeth Stenberg
Han beskrev en spännande och lärorik resa
(suppleant).
under Franckes ledning.
Stockholms Läkarförening:
– En resa som har handlat om att ständigt
Gunnar Berglund (ledamot), suppleant ej
vara ”på tårna” för att med stort engagemang
utsedd.
arbeta för föreningens, boendes och
medlemmars bästa.
Sveriges Advokatsamfund:

Monica Ulfhielm (ledamot),
Ingegerd Thorngren (suppleant).

Med Lennart Francke går Blomsterfonden
miste om en mycket kunnig ordförande som
med stort hjärta arbetat hårt tillsammans
med styrelse och ledning för att utveckla
och säkerställa föreningens verksamhet och
existens för lång tid framåt.

Under paragraf 11 ”Val av en ledamot till
valberedningen för en tid av tre år” framkom
att sittande personer i valberedningen är
Sven-Erik Peterson, sammankallande, vald
för perioden 2017-2020, Nina Rehnqvist,
vald för perioden 2015-2018 och Håkan
Sörman, vald för perioden 2014 -2017.

Under Lennart Franckes åtta år i Blomsterfonden har föreningens medlemmar
tredubblats i antal, obrukbara bostäder har
renoverats, nya hus har byggts, ekonomisk
stabilitet har uppnåtts, överskottet har
fördubblats och kommunikationen med
medlemmarna har utvecklats och förbättrats.

Åsa Stenlund Björk, kompetensutvecklare
inom ABF, föreslogs även hon av samma
grupp från Ringvägen och valdes att ersätta
Håkan Sörman i beredningen.

Redaktör: Magnus Nordström

Bo Haslum (ledamot), Börje Leidhammar
(suppleant).
SPF Seniorerna:

Insändare med anledning av föreningsstämman:
I föreningsstämmans kölvatten har Alma-redaktion fått brev, mejl, telefonsamtal och personliga besök på huvudkontoret som
speglar en upprördhet vi aldrig tidigare varit med om. Många av inläggen är skrivna i ett visst mått av affekt och klarar därför inte
vår tröskel för insändare i medlemstidningen. Personliga påhopp och grovt språk är något redaktionen inte anser hör hemma i
Alma. Men nedan publicerar vi några av dem som håller måttet.
Christel Jansson/Chefredaktör
Insändare till Alma angående årets stämma, 2017-06-09

Till tidningen Alma

En tråkig kupp.

Vem tjänar på detta?

Vi är flera ”Blomsterfondare” som var på årsstämman och
begriper ingenting. År efter år dessa obstruerande män och
deras mer eller mindre märkliga motioner. Varför denna kupp
avseende val av ordinarie ledamot och suppleant?

Jag är medlem sedan ett antal år och sprider ofta och gärna ett
positivt ord om Blomsterfonden. Jag har varit med så pass länge
att jag kunnat se en förening som bara blivit bättre och bättre.

Vi kan inte förstå. Vi är många som inte håller med.
Varför motsätter de sig renovering och en ev tillbyggnad på
Ringvägen? Båda delar behövs.

Men inget kan gå framåt om en liten grupp på detta sätt tillåts
riva ner det som byggs och lägga krokben för det som planeras.
Försvåra för andra att få en seniorbostad.
Anarki är ingen väg mot en bra framtid.

Reaktionerna efter stämman vid måltiden och på en av
damtoaletterna avseende hur oförskämt det var med denna
kupp var stor. Det är ett stort beklagande att Lennart Francke
tvingades avgå. Varför känner de på Ringvägen så stort agg mot
honom, det skulle vara bra att få veta? Vi kommer att sakna
Lennart Francke. Och de som valdes, varför var de så fega att de
inte vågade närvara, så vi åtminstone fick se hur de ser ut???

Man kan undra över vilka underliggande motiv som finns för
ett sådant beteende.

Vi är flera som hela tiden upplevt att både styrelse och all
personal gjort och gör ett bra arbete med Blomsterfondens
bästa för ögonen. Det kan inte vara så att enbart en liten klick
på Ringvägen skall styra Blomsterfondens väl och ve.

Om föreningsstämman hade visats på TV

Det var oförskämt med denna kupp. Hade vi som är av en
annan mening haft vetskap om vad som var i görningen, hade
även vi kunnat ”trumma ihop” mer folk inför val och röstning.
Det var med både upprördhet och sorg vi lämnade stämman.

Vackert, eller särskilt klokt, är det i vilket fall som helst inte.
Sådant här hinner alltid ikapp en förr eller senare.
Jan Hjertquist

Då hade jag blivit tvungen att plocka fram en rejäl skämskudde
i tv-soffan när kuppgänget levererade alternativa sanningar på
löpande band. Ett slags Donald Trump-Bagdad Bob-retorik
haglade över oss.
Vilken värld vi lever i. Vart tog värdigheten vägen?
Sanna Eriksson, ung medlem

Med vänlig hälsning från flera ”Blomsterfondare” gm
Lise-Lotte Hansson och Ingrid Blomqvist

Planera din framtid

och gör en god sak för äldre på samma gång

Bli medlem i Blomsterfonden
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Den 3 januari invigdes det nya ÄldrePower-gymmet hos
Blomsterfonden på Ringvägen.
Från januari till april har ca 230, av 400 boende, fått introduktion av våra värdinnor som är utbildade i hur maskiner och
träning ska användas och genomföras. Varje vecka ansluter sig
ca 10 nya deltagare till träningsgänget.

Gunvor Harju, 75 år
Man blir lätt sittande och tittar ut genom fönstret
– Jag har aldrig tränat förut, nu blir det tre gånger i veckan. Jag gillar
verkligen detta. Jag blir starkare, piggare och mer på alerten. Efter 15 år i
Liseberg och tio på Ringvägen trivs jag bra med livet.

Blomsterfondens träningskoncept för äldre har blivit
verklighet tack vare generösa bidrag från Ruth och Richard
Julins Stiftelse.
Måndag till fredag är det full rulle på ÄldrePower-verksamheten och därför har nu även lördag-söndag öppnats för
träning. Från klockan 8 till 18.00.
Bastun invigdes i samband med att Alma var på plats för detta
reportage och plattformen för balansträning är på gång.
Christel Haglund, ansvarig för verksamheten, känner stor
glädje när hon ser de boendes intresse för träningen och hur
den påverkar alla i positiv bemärkelse. De som deltar är allt
mellan 70 och 94 år. Alla har samma behållning.
Stort tack till värdinnorna/instruktörerna Sandra och Monica.

ÄldrePower skänker både kraft och gemenskap!
Kurt Karlsson, 75 år

Lizzy Zättervall, 89 år

Jag är söderkis, född på Katarina bangata

Jag var skeptisk, men nu är jag helfrälst

– Jag är gammal materialare i Väsby United som hittat hem igen. Och
nu går jag regelbundet och tränar på vårt fina gym. Vi har väldigt bra
maskiner. Det är trevligt, jag blir piggare i kroppen.

– Jag saknar Liljeholmsbadet men på Friskis & Svettis, där jag gick, var
det ofta mer köande än träning. Promenerat har jag alltid gjort och
sedan när detta kom var jag tveksam, men det är toppen.

Och nu har bastun
invigningsbadats också!
Kurt Karlsson och Sven-Inge Andersson passade på att basta efter sina
träningspass. Bastun befanns vara precis så skön och avkopplande som en
riktigt bra bastu ska vara. Till bastun hör två fina omklädnings- och duschrum.
Ett för damer och ett för det motsatta könet.
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Berith Yttring, 85 år
Jag är från Finland men dålig på att basta
– Jag kom till Sverige i början av femtiotalet och träffade min man på jobbet
i butik. Det var realisation den dagen. Man gör sina fynd ibland. Efter ett
segt virus i början av året tränar jag nu för fullt. Behöver bygga på min Sisu
lite grann.

Elsa Klevinge, 82 år
Jag gillar den sociala sidan av träningen
– Jag tar det lite lugnt, det är ju ingen tävling det här. Lider just nu av pollen
och en knasig arm med en spricka i men det går över. Jag blir glad av att
träna, träffa människor och umgås lite spontant.

Roland Wallin, 79 år
Man tar inte skada av att träna lite
– Vi har fortfarande sommarstugan kvar så den ger en hel del naturlig träning
och så hinner jag inte med att träna så ofta den varma årstiden. Men det blir
nog bra i längden.

Britt Mellström, 82 år
Det är intressant med saker jag aldrig provat tidigare
– Jag har varit med från början för att det är roligt helt enkelt. Det har blivit
en träffpunkt, ett bra sätt att umgås. Jag är rätt vältränad från förut, det har
hunden och långa promenader i Tanto och Allhelgonaparken sett till.

Bertil Eklund, 81 år
Jag går ner och snackar lite skit en stund
– Men jag tränar ju också förstås, tar ett varv i alla maskiner utom en. Den är
rätt bökig, med en massa olika funktioner och så. Jag trivs mycket bra på söder,
är hammarbyare naturligtvis. Men går sällan på matcher numera, det är så
mycket stök och bråk.

GER DIG LUST FÖR LIVET
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Birgitta Holmer, 82 år
Benstommen har skrynklat ihop sig lite med åren
– Jag behöver det här, jag har krympt 13 centimeter på längden. Har alltid varit lite
anti apparater, men det här är så himla kul att det känns som ett misslyckande de
dagar jag inte hinner med att träna.

Lars Holmer, 94 år
Jag har en bra träningskamrat i min fru Birgitta
– Jag är lite yr vissa dagar, har restless legs på kvällarna och som lök på laxen lider jag
av sviterna efter en bruten axel. Men det gäller att inte sitta hemma och slöa, detta är
toppen på alla sätt.

Maud Gustavsson, 76 år
Jag känner styrkan komma
–Vi har ett väldigt fint gym men om jag ändå skulle få önska mig något så vore ett
gångband toppen. Att få lite uppvärmning och konditionsövning också. Jag tränar
minst tre gånger i veckan.

Sven-Inge Andersson, 86 år
Karolinska vill ha likadana maskiner som våra
– Jag opererades på Karolinska efter att ha slagit i huvudet för ett tag sedan. Där
förklarade läkarna att de vill ha exakt sådana träningsmaskiner som vi har på
Blomsterfonden i sin verksamhet. Ingen dålig rehabmiljö för mig alltså. Jag måste
göra vissa rörelser. Kroppen måste hänga med.

Maj-Britt Grönberg, 82 år
Maskinerna ställs automatiskt in för just mig
– Det är jättebra med så känsliga maskiner att de verkligen passar mig och mina
förutsättningar. Jag går en gång i veckan, men ska öka på nu när träningstiderna
utökas

GER DIG LUST FÖR LIVET
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Mona Nyström, 77 år

Viola Rodillas, 85 år

Inga-Lill Betzholtz, 80 år

Jag är glad att det här kom igång

Jag ska utöka min träning

Jag behöver verkligen detta

– Det är ett fint gym, det fyller ju en social
funktion också även om man inte pratar så
mycket när man tränar. men man umgås på ett
trevligt sätt ändå.

– Jag har bott elva år på Ringvägen och
Blomsterfonden och trivs jättebra. Att vi har fått
ett trevligt gym gör inte saken sämre. Jag går
redan tre gånger i veckan men ska öka nu när
lördag och söndag också blir öppna.

– Jag har muskelreuma så jag är här och ligger
i så ofta jag kan och hinner. Jag känner att jag
blir både starkare och mer rörlig i kroppen för
varje gång. Jag trivs jättebra med detta.

Blomsterfonden har gjort en stor enkät med frågor om vårt sätt att
informera och kommunicera med er medlemmar. På vår hemsida och i
nästa nyhetsmejl kan du ta del av alla frågor och svar i sin helhet.
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kommunikation och information till dig som är medlem.
Därför är dina synpunkter så viktiga för oss. Stort tack till alla ni som svarade på enkäten!

Vi har också ställt frågor, i vårt nyhetsbrev, om vad som är viktigast för
ett bra och tryggt liv som äldre. Även denna enkät finns i sin helhet på
hemsidan och i nyhetsbrevet som kommer i juni. Tack alla som svarade.

Social Gemenskap Tillsyn Tillsammans
med Andra Ingå i Gemenskap Hälsa Natur men
Även Socialt Liv Kunna Köpa Vård Egna Villkor
Bra Boende Nya Behov Livet Tryggt Nya Behov
Livet Tillgång Gemensam Lokal Aktiviteter
Stabil Ekonomi
För att kunna förbättra vår verksamhet är det viktigt för oss att få ta del av dina synpunkter.
Dina svar styr och förbättrar Blomsterfonden.
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Alma besökte Lisebergs- och Tallgårdens äldreboende samt seniorerna på Ringvägen för att fråga vad som utmärker en lyckad och
meningsfull dag. På Liseberg bjöd verksamhetschefen Elisabeth Wrahme, när reportern tittade in, medarbetarna på en uppskattad
sommarbuffé till vilken även vård- och omsorgschefen, Christel Haglund, var bjuden.
– För mig är detta väldigt meningsfullt, att få sitta ned i lugn och ro med medarbetare, ta del av deras tankar, erfarenheter, åsikter och
kreativitet är guld värt. Detta blev en riktigt lyckad dag, förklarade Christel Haglund

Ben Rom
Yecenia Ibarra Pizarro / Undersköterska Liseberg
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Vad är en riktigt
Ingen dag är lik den
andra, det går inte alltid
att sätta fingret på vad
som gör dagen lyckad.
Det kan vara väldigt små,
subtila saker, bara att
en av de boende lägger
sin hand på min eller på
annat sätt visar känslor
och tecken på att hen
mår bra, kan förvandla
en vanlig dag till en
riktigt bra sådan.
Personer som bär på en
demenssjukdom kan ju
inte alltid uttrycka i ord
hur de känner sig.
Man lär sig att vara lyhörd
för kroppsspråket och de
boendes sätt att vara. Ett
litet snabbt leende säger
ju mer än tusen ord.
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Dagen känns meningsfull när jag kommer till jobbet vid sjusnåret, träffar
nattpersonalen innan de går av och känner av stämningar och får en första
inblick i att allt är väl och att alla mår bra.

Emelie Wikström / HK / Uthyrare

Lycka är också att känna att kommunikationen fungerar på ett möte, vi
behöver inte alltid vara överens, men att vi kan enas om ett gemensamt sätt
att utföra vårt jobb är viktigt. Att vi är lojala mot varandra och dem vi är till för.
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bra dag för dig?
Lycka är att jag kan sköta mig själv,
komma och gå som jag önskar och resa
tillsammans med min man.

Alla blir glada och är så
snälla. Jag får så mycket
tillbaka i jobbet. Jag
känner att jag har ett
arbete som betyder
mycket för många.
När morfar tar fram
gitarren och delar ut
allsångsshäften och
hela tjocka släkten sitter
samlad på berget på
Norrö i Stockholms södra
skärgård.

Som pensionärer behöver vi ju inte passa
några tider och är borta så länge vi vill.
Vi kan vara i Spanien en månad men
vi uppskattar lika mycket att resa runt i
Sverige och besöka olika platser. Nästa
tripp blir en spa-resa till västkusten.

Min fina morfar slår an
ett ackord och så ljuder
”Jag vill ha en egen måne”
över halva skärgården.

Lycka är också att inte behöva planera
så mycket, vill vi ha gäster på middag en
tisdag så väntar vi inte längre till helgen
som man gör när man jobbar.
Och att träffa och umgås med barn- och
barnbarnen är ju en aldrig sinande källa
till glädje
Colett
e

När jag får ringa till
en medlem som stått
många år i vår bostadskö
och säga: Grattis, nu
är det din tur att få en
lägenhet!

Det är sann lycka!
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B E R LIN
Ännu en lyckad medlemsresa till en europeisk storstad
Den 2 april bar det av på medlemsresa till Berlin i samarbete med CE travel. Med på färden var Blomsterfondens
represen-tant och chefredaktör för Alma, Christel Jansson.
29 medlemmar var med på resan, bland dem två hyresgäster
från Ringvägen och en från Liseberg. Vi bodde nära Bahnhof
zoo i den västtyska delen av Berlin på fem minuters promenadavstånd till den välkända shoppinggatan ”Kurfürstendamm”.
Första dagen var en dag fylld av aktiviteter. Välkomstdrink med
currywurst från och välkomstmiddag intogs i hotellets restaurang. Dag två innehöll en trevlig guidad busstur runt staden
med stopp på olika intressanta platser, bland annat vid platsen
där en del av berlinmuren fortfarande är intakt. Dag tre var det
dags för en båttur innållande en tretimmars långlunch. Den
fjärde dagen var vikt för valfria aktiviteter för att avslutas med
en trevlig avskedsmiddag hos ”Dicke Wirtin”.

Som vanligt har vi följt upp även den här resan med en
frågeenkät.
Av de medlemmar som svarat framkom att 95 % kände att resan uppfyllde deras förväntningar. Överraskande och glädjande
många har uppgett att de träffade ny vänner under dessa
dagar i Berlin. Många gillade stadsturen med alla historier och
sevärdheter längs rutten. Andra tyckte att hotellrummen gärna
hade fått vara större och att vädret inte var det bästa. Över
hälften av resenärerna vill att resorna är ett par dagar längre,
5-6 dagar är optimalt.
Både guiden och Blomsterfondens representant får högsta
betyg. Överlag var deltagarna väldigt nöjda med resan och vill
gärna åka på fler medlemsresor speciellt till storstäder.
Håll ögonen öppna efter våra annonser i Alma, nyhetsblad och
på vår hemsida.

Ett stort tack till er alla som var med på
resan. Vi hoppas få se er igen på våra
framtida äventyr. Nästa avfärd blir till
hösten då det bär av till Kroatien, gå
in på vår hemsida för mer information.
Christel Jansson/Blomsterfonden
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ÄldreKollo
glädje och gemenskap
NÄR SOMMAREN ÄR SOM LJUSAST
ÄR LIVET SOM MÖRKAST FÖR DE ENSAMMA
Hjälp äldre komma ut i naturen några dagar i sommar
Deltag i vår insamling till ÄldreKollo - Bg 902-5305

Vi har samlat in pengar som snart räcker till ett kollo,
men behöver hjälp att fylla det med bra innehåll

Hjälp oss hjälpa!
Betala in till vårt 90-konto: BG 902-5305. Märk din inbetalning med “ÄldreKollo 2017”
Du kan också swisha din gåva direkt till 9025305
Varmt tack!

Christel Jansson / Insamlingschef
PS. Vi är helt beroende av gåvor för att kunna erbjuda kolloverksamhet för äldre. Din gåva behövs. Stöd äldres möjligheter till en minnesvärt sommar!
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Ida Danielsson och Emma Algotsson på Beckman Juridik är specialister på framtidsfullmakter. Ring dem på 08-640 48 40.

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att
själv utse en ställföreträdare
En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv råda över vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du själv inte längre kan.

I takt med att Sveriges äldre blir allt fler och de offentligrättsliga åtgärderna inte räcker till, lagstiftar Sverige nu om framtidsfullmakter. Den nya lagen, som skiljer sig från regleringen
avseende generalfullmakter i avtalslagen, träder i kraft den
1 juli 2017.
Detta handlar således om en privaträttslig lösning istället för
en offentligrättslig lösning som exempelvis godmanskap.
Fullmaktsgivaren bestämmer själv vem som ska vara fullmaktstagare. Fullmakten kan endast ställas ut till fysiska personer
och inte juridiska personer såsom banker, advokatbyråer och
juristbyråer. Fullmakten kan ställas ut till flera personer som
kan fungera antingen parallellt inom samma ansvarsområde
eller ha skilda ansvarsområden.
De anglosaxiska länderna lagstiftade om framtidsfullmakter
redan år 2007. I Norge och Finland har man genom lagstiftning prövat framtidsfullmakten fullt ut i några år medan man i
Danmark godkänt framtidsfullmakter utan särskild lagstiftning.
En framtidsfullmakt blir giltig när fullmaktsgivaren på grund
av varaktig sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd
eller likande förhållanden inte längre klarar av att ta hand om
de angelägenheter som fullmakten avser.
Det är frivilligt att utse en granskare i fullmakten. Granskarens
uppgift är att bevaka att fullmakten efterlevs på så sätt som
fullmaktsgivaren instruerat. Granskaren ska granska fullmaktshavarens agerande och kan begära att fullmaktshavaren redovisar. Granskaren har också möjlighet att återkalla fullmakten,
vilket fullmaktsgivaren inte kan göra när fullmakten trätt i kraft.

Granskaren kan vara både en fysisk eller en juridisk person,
t.ex. en bank eller advokatfirma. Om en granskare inte har
utsetts kan anhöriga anmäla fullmaktshavaren till överförmyndarnämnden. Överförmyndaren har då skyldighet att utreda
fullmaktshavarens agerande. Överförmyndaren kan därefter
besluta om fullmakten är giltig eller inte.
Formkraven för en framtidsfullmakt liknar de som idag gäller
vid upprättande av testamente. Fullmakten ska vara skriftlig,
det ska klart och tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt
och två vittnen ska vara närvarande samtidigt och intyga fullmaktsgivarens underskrift. De personer som bevittnar får inte
stå omnämnda i fullmakten.
En framtidsfullmakt kan avse en viss rättshandling och omfatta
både personliga- och ekonomiska angelägenheter men får inte
innehålla åtgärder inom hälso- och sjukvård. Inte heller frågor
av djupare personlig karaktär.
Viktigt att komma ihåg är att fullmakten måste skrivas så länge
man har rättshandlingsförmåga. Man kan inte skriva en fullmakt
när man nått ett stadium för fullmaktens ikraftträdande. Det är
viktigt att fullmakten skrivs så klart och tydligt som möjligt och
exakt vilka angelägenheter den ska omfatta.
Blomsterfondens samarbetspartner i frågor som rör framtidsfullmakter, Beckman Juridik, har förberett sig väl inför den nya
lagen och kan svara på alla frågor kring detta. Föreningens
medlemmar har som vanligt rabatt på juridisk rådgivning hos
Beckmans. För frågor, ring 08-640 48 40.
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FRÅGA JURISTEN
Ida Danielsson från Beckman 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, vad gäller kring de kommande framtidsfullmakterna?
1. När börjar framtidsfullmakten att gälla?
När fullmaktsgivaren på grund av sin sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
likande förhållande har ett varaktigt tillstånd och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand
om de angelägenheter som fullmakten avser.
2. Har fullmaktshavaren redovisningsskyldighet?
Fullmaktshavaren har redovisningsskyldighet till anhöriga om anhöriga begär det. Anhöriga har
ingen rätt att begära redovisning om det finns en granskare.
3. Vad är en granskare?
En granskare är en fysisk eller juridik person som utsetts i framtidsfullmakten för att granska
fullmaktshavarens verksamhet.

Dags för nya
testamentsseminarier.
till hösten, håll utkik!
Under våren har vi fortsatt
med våra populära testamentseminarier.
Vi kommer med nya datum
till hösten som vi publicerar i
septembernumret av Alma.
Håll utkik och mejla sedan
din anmälan till medlem@
blomsterfonden.se.
Du kan också ringa till
08-555 94 751. Telefontid för
medlemsservice är måndag–
fredag 09.00–12.00.
Först till kvarn gäller.
VÄLKOMMEN!

4. Har fullmaktshavaren rätt till arvode?
Fullmaktshavaren har rätt till arvode endast om det har bestämts i fullmakten. Om arvodet inte
bestämts till ett visst belopp ska ett skäligt arvode utgå.

Fullmaktsgivaren = Den som skriver fullmakten
Fullmaktshavaren = Den som fullmakten är utställd på

Med vänlig hälsning
Ida Danielsson - Jur. kand

Som tradition tackar vi alla seniorer som varit engagerade i basaren på Svalnäs med en trevlig gemensam basarlunch

I år var temat för dukningen ”Romantik och gamla spetsar”.
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BECKM A N

17–21 september 2017

GDANSK

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.

Upptäck den svensk-polska gemensamma historien

Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

Gdansk är en stad med mycket charm för dig som vill hitta en kombination
av historia, kultur, arkitektur och ett rikt restaurang- och kaféliv. Här finns Heliga
Birgittas kyrka, där hennes kvarlevor vilade på vägen från Rom tillbaka till Sverige
och gravplatsen i Wadstena. Besök även Sopot, en populär kurort med Europas
längsta träpir, vackra stränder, pubar och karaktäristisk sekelskiftesarkitektur.

• En personligt utformad begravning
• Hembesök då ni inte kan besöka oss
• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden
• Gravstenar efter önskemål

Paketpris • per person, del i dubbelrum:

4 995: -

Enkelrumstillägg: 1 275:Tilläggsprogram: Tur till Korsriddarnas slott Malbork, inkl. lunch 795:-

I priset ingår: Flyg med SAS från Stockholm t/r, Boende på Hotel Ibis Old Town* * * *
inkl. frukost, en välkomstmiddag, en lunch, transfer från flygplatsen till hotellet t/r,
stadsrundtur i Trestaden Gdansk, Sopot, Gdynia med buss och svensktalande guide,
inkl. 2-rätters lunch, inträdesbiljetter till Molo och till orgelkonserten i Oliwa Katedralen.
Minst 15 deltagare krävs för att resan ska genomföras. Anmälan ska ske till oss senast
den 28 juli. Anmälningsavgift 1 500:-

Boka världens vackraste sjöresa hos oss!
Att resa med Hurtigruten ger dig stora
möjligheter att utforska Norges fantastiska
kust och uppleva de norska fjordarna på
nära håll. Lämna vardagen hemma och ta
Dig ut till havs nu!
Observera att Hurtigruten
jobbar med flexibel prissättning
och därför kan priserna ändras.
Priserna avser per person.

Kontakta oss på
Central Europe Travel

Bergen – Kirkenes 7 dgr från 8 344 :Kirkenes – Bergen 6 dgr från 6 549:Bergen – Trondheim 3 dgr från 3 254:Hurtigrutens utvalda
reserådgivare i Stockholm

tel: 08-441 71 90
mejl: info@cetravel.se.

Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

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

Hjälp de äldre.
Annonsera
i Alma!

Juridiskt biträde vid köp och gåva av bostadsfastighet
och bostadsrätt samt samägaravtal och hyresavtal mellan
privatpersoner. Även andra typer av avtal.
Ring 08-715 08 50 för inledande rådgivning.
Tid för besök kan erbjudas inom 10 dagar.
Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.
Blomsterfondens medlemmar/dödsbon
erbjuds 10% rabatt på timarvodet
Ring 08-715 08 50 för mer information eller besök hemsidan:

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 1/2017
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Ingrid Andersson - Stockholm
Bertil wesström- Täby
A. Svensson - Västerhaninge
Klas Wolff - Nacka
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 2/2017: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 2/2017 ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti 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

En lyckans dag är varje dag tillsammans
Ingen reagerar när Birgitta börjar tappa ord. Det är först en
dag när hon inte kan få sin mamma att se ett enkelt logiskt
samband som Karin förstår att något är fel. Det går inte att
fylla på mer kaffe i burken, för den är full, säger hon till
Birgitta. Jag förstår det säger Birgitta, men tycker att Karin
ska tömma i resten av det som är i paketet också så att de kan
slänga påsen sedan. Karin visar Birgitta den fulla burken.
Men det hjälper inte.

Det blir bestämt att Birgitta och Håkan ska flytta till ett
äldreboende. De vill bo där de känner sig hemma säger
Håkan, och Karin och Sara förstår att det betyder där Håkan
hittar. Det gör att de inte hittar något boende där de får dela
rum. Birgitta behöver mycket stöd, och Håkans utredning är
ännu inte klar. När han inte ska få dela bostad utan bara bo
i samma hus som Birgitta bestämmer sig Håkan för att inte
flytta alls.

Birgitta är 67 år och har varit frisk i hela sitt liv. Hon tänker
inte gå till doktorn. Håkan säger barskt att döttrarna ska sluta
prata om doktorn, vill hon inte gå dit så behöver hon inte. År
av diskussioner följer. Men som lillasyster Sara säger, det är ju
faktiskt deras liv. Karin och Sara tittar sorgset på när Birgitta
tittar på vattenkranen, tvålen och sina händer om och om igen
medan hon mumlar: det ska nog gå bra det här.

För Birgitta blir flytten inte så svår. Hon lever bara i nuet,
och det som inte syns finns inte. Hon visar inte ens någon
igenkänning för de möbler som Håkan, Karin och Sara noga
valt ut. Hennes mormors bord, byrån där hon haft sina kläder
i snart 30 år. Prydnadsföremål som haft betydelse för henne
bryr hon sig inte om längre. Men fotografierna tycker hon
om.

Håkan tar hand om sin Birgitta. De har gjort allt tillsammans
i över 50 år, och de fortsätter att göra allt tillsammans. Utan
Håkan skulle Birgitta inte längre klä på sig, hitta hem, sköta
sin hygien eller ens äta. Döttrarna oroar sig, och Håkan går
med på att det är dags att träffa en doktor trots allt. Håkan
vill ha tillbaka sin vanliga Birgitta, och han oroar sig för hur
hon skulle klara sig om det hände honom något. Diagnosen
är ingen överraskning. Birgitta är 72 år och har långt skriden
Alzheimer. Hon prövar medicinering, men hon vill inte svälja
medicinen, och plåster river hon bort.

Håkans sorg är tung. Hans slutna lite envisa personlighet
är först lite svår för personalen på boendet att förstå, men
de lär sig honom snart. Varje dag besöker han Birgitta, ofta
många timmar i taget. Döttrarna som tidigare sett sin pappa
lite fuktig i ögonen på begravningar tröstar ofta en gråtande
Håkan per telefon. Han vill absolut inte att döttrarna ska
komma förbi, och de förstår. Det är svårt för Håkan att visa
känslor och telefonen ger honom det avstånd han behöver för
att kunna prata om sin sorg och saknad.

Birgitta har en oro i kroppen som håller henne i ständig
rörelse. Men hennes kropp börjar också svika henne. Hon
känner inte längre när hon behöver gå och kissa. I början är
hon förtvivlad och skäms, och det är tyngre för Håkan än
att städa upp. Han vet att han inte alltid kommer ihåg att
påminna Birgitta om inkontinensskydden, så han tar på sig
skulden för de gånger som inte fungerar. Den delade skulden
gör det känslomässigt lättare för dem båda två. De är i den här
situationen tillsammans. Delar på ansvaret så som de delat allt
annat i livet.
Håkans minne försämras hastigt och döttrarna hjälper honom
att påbörja en minnesutredning. Dagarna blir ojämna när det
gäller att sova och äta. Håkan och Birgitta som båda är smala
blir rentav magra. När Birgittas kropp helt och hållet slutar att
signalera att hon behöver gå på toaletten är Håkan snart helt
utmattad. Han ska strax fylla 80 och utom sig av förtvivlan
går han till slut med på att döttrarna har rätt i att han behöver
hjälp. Men han kan inte tänka sig att släppa in hemtjänsten
i deras bostad. Den bostad som varit bara deras, frihetens
högborg kallar han den vemodigt.

Några månader efter Birgittas flytt får Håkan sin diagnos.
Han har också Alzheimer. Håkan ringer sina döttrar när
han går vilse på väg till Birgitta, eller i lägenheten där han
bott i över 25 år. Andra dagar kan han handla och betala
räkningar på datorn utan problem. Han har små glädjeämnen
i vardagen, som en chokladbit och en kopp kaffe, läsa tidningen, köpa bra-att-ha-saker på Clas Ohlsson. Men hans
största glädje är fortfarande Birgitta.
När döttrarna besöker Birgitta kan hon nicka mot fotografiet
på Håkan och säga: han då? Kommer Håkan när de är där ser
de hur hon fortfarande reagerar så fort hon hör Håkans röst.
När Birgitta och Håkan ses igen finns ingenting runt omkring
dem. De kramas, pussas, skrattar, stryker varandras kinder.
Håkan hittar knappt dit, och Birgitta kan inte längre ens klä
på sig själv. Men dansa vals i matrummet kan de, sitta i soffan
och hålla varandra i handen, titta varandra djupt i ögonen
och le.
Och vad är det vi lever för egentligen, om inte alla dessa korta
stunder av lycka?
Krönikan är skriven av Karin Andersson, medlem i Blomsterfonden
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