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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #1 •  Mars  2017En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #3 •  September  2017

TEMA: Relationer och samlevnad  Läs om boendeformer och människor på 
Blomsterfonden, vårt nya medlemsforum och vår nya styrelseordförande, glädjen 
på ÄldreKollot och mycket annat i detta nummer av din medlemstidning!  

ALMA



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

ERBJUDANDE TILL 
BLOMSTERFONDEN Advent i Dublin & Belfast

På denna resa får ni uppleva Irlands två huvudstäder, musik, mat och dryck, 
Belfast årliga julmarknad vid det vackra rådhuset samt Dublins omtyckta 
marknadsgator. Vår reseledare Jöran Nielsen är en erfaren Irlandsguide som 
levandegör Irlands historia och kultur. Hans kunskap och känsla för landet 
ger er en upplevelse utöver det vanliga.

Medlemspris: 8 950 kr ord. 9 450 kr 5 dagar, 1 dec
• Flyg Arlanda-Dublin t/r  • 2 måltider 
• Del i dubbelrum med frukost  • Svensk reseledare
• Stadsrunturer i Dublin & Belfast • Utfärder & entréer enligt program

Nyårsresa till vackra Lissabon
Lissabon är kontrasternas stad med sina pittoreska kvarter och små gränder 
i Gamla stan till Chiados lyxiga kvarter med sina märkesbutiker. Vi äter vår 
nyårsmiddag på åttonde våningen med fin utsikt över Lissabons fyrverkeri-
show. Vår reseledare Isabel Höckert gör varje resa speciell och har satt ihop 
ett spännande nyårsfirande till oss.

Medlemspris: 12 950 kr ord. 13 450 kr 4 dagar, 30 dec
• Flyg Arlanda-Lissabon t/r   • Svensk reseledare
• Del i dubbelrum med frukost  • 4 måltider varav en 4-rätters nyårsmiddag
• Nyårskonsert  • Stadsrundtur & hemligt inslag

Upptäck världen med ReseSkaparna

ANDRA 
ERBJUDANDEN

Långtidssemester Solkusten över jul & nyår 13 450 kr ord. 13 950 kr 22 dagar, 14 dec
Jokkmokk vintermarknad   9 450 kr    ord. fr 9 950 kr 3 dagar, 3 feb
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BIRKA.SE | 08 702 72 00

KRYSSNING, MIDDAG & SHOW FRÅN 895:–

Krogshow med 
The Fantastic Four.
Under november presenterar vi en unik middags- 
och showupplevelse med de bästa hitsen från 
50- och 60-talen.

PREMIÄR6 NOVEMBER!

SUCCÉN ÄR TILLBAKA

Frånpris per person med 
del i 2-bäddshytt Cabin 
Standard, show och 
3-rättersmiddag. 
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Om strumpor och relationer

Ulf, skriv några bra rader om relationer, sa Christel vår chefredaktör så där lagom i förbifarten som 
bara en brynäsare kan.

– Visst, sa jag. Ett slagskott i krysset från mittlinjen, enkelt för en färjestadare.

Trodde jag. Men hon hade lika gärna kunnat be mig skriva om meningen med livet, teoretisera 
kring Big Bang eller leta rätt på alla de där strumporna jag stoppar i tvättmaskinen som sedan bara 
försvinner i kosmos för att aldrig mer landa i byrålådan.

Det är som att sticka ned nyllet i en myrstack och försöka få ordning på gångstigarna. Så mång-
facetterat att man inte riktigt vet var man ska börja. Allting rör sig, ingenting står stilla. Allt är 
under ständig förändring och trådarna att dra i så många. För en aktiv människa mitt i livet fylls 
varje dag av relationer till höger och vänster; ytliga, vardagliga och djupa i en salig blandning.

Jag får helt enkelt hitta en bra vinkel. Ta det i tunna skivor, som Siw Malmkvist. Skriva i stället för 
sjunga. Får helt enkelt nischa in mig på familjen.

Går inte bra det heller, jag är ju ingen Bergman precis, så några scener ur ett äktenskap lär det 
knappast bli.

Får väl utnyttja ungarna då, försöker jag. Men ungarna är ju inga ungar längre, dessvärre. 
Försjunker i nostalgi en stund och tänker tillbaka på tiden när jag bara var deras hjälte, den där 
figuren de såg upp till som styrde världen tillsammans med mamma.

De lyckorusen var väldigt snabbt avklarade. Några få år och sedan hade de minst sagt helt egna 
viljor som de byggt vidare på sedan dess med standardpeakar i tidiga tonåren. Idag har våra 
relationer förändrats och övergått i en ny spännande fas. Allt har sin tid och lite längre fram 
kanske det föds helt nya smårelationer, vem vet. Så där håller det på, bygger vidare och förändras 
medan dagarna går.

Jag tror att livshjulet är ganska likartat för väldigt många av oss. Men sedan en dag händer ofta 
något som starkt påminner om strumporna jag stoppar i tvättmaskinen. Livskamraten är borta, 
vännerna försvinner, barnen har inte tid och barnbarnen vet förmodligen inte vad du heter.

Ensamheten är de äldres största gissel. Vi på Blomsterfonden gör allt för att motarbeta den. 

Hjälp oss i vårt arbete. Läs mer om hur på sista sidan.  

    

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i 
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig 
rätten att redigera i insänt material samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se

Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi erbjuder 
seniorboende, med en omfattande social 
verksamhet som stöd. 

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi över 46 688 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande
Ewa Samuelsson

VD
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till  hem                               
och vård åt äldre. 

Swish: 9025305

Ulf Thörnevik 

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

– På fem månader har jag 
inte kunnat springa, vilket är 
ett måste om att jag ska må 
riktigt bra.

Min kära hustru har sett ett 
tydligt behov av nya tränings-
metoder och tvingat mig på 
crawlkurs.

Nu hoppas jag att min häl-
sporre och jag snart får en 
bättre relation så jag slipper 
alla dess kallsupar och vatten 
i öronen. Vattenmänniska är 
det sist jag är.

Mina förfäder tog ju sig 
upp på land för sisådär 370 
miljoner år sedan, så vad har 
jag i vattnet att göra?

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Vad hade Alma tyckt 
varit viktigt idag?
sidan 16–17

Jag skulle gifta mig med
Lasse. Så var det bara

sidan 8–10

Nu öppnar vi nytt 
medlemsforum
sidan 18

Blomsterfondens nya 
ordförande heter Ewa 
Samuelsson
sidan 20

Parboende är det enda 
alternativet för oss
sidan 21

Närboende har gjort det 
möjligt att leva till-
sammans
sidan 22

Hundraåringen som gillar 
att träna
sidan 23

Naturupplevelser och lite 
fest på ÄldreKollo

sidan 26–27

ALMA – BLOMSTEFONDENS MEDLEMSTIDNING # 3. 2017   TEMANUMMER -  RELATIONER & SAMLEVNAD

ÄldreFamn, ett nytt sätt 
att bo hos Blomster-
fonden
sidan 24
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Relationer och samlevnad

Dagligen i mitt arbete inom Blomsterfonden träffar jag människor, dels på vårt kontor men också på olika 
event och sociala aktiviteter för medlemmar, hyresgäster och samarbetspartners.

Det som ofta slår mig under dessa möten är att var och en har sin egen berättelse och sina olika relationer i 
bagaget. Vissa par jag mött har levt ihop i över 60 år, som paret på Ringvägen vi berättar om på sidan 8–10. 
En del har levt ensamma hela livet, utan någon anhörig alls. Andra har haft sin kära länge och blivit ensam de 
sista åren.

Det är för dessa ensamma utan anhöriga som Blomsterfondens verksamhet och ändamål fyller ett speciellt 
syfte. Att finnas där som en extra trygghet, stöd och medmänniska. Varje dag skänker mig glädjen att kunna 
hjälpa medmänniskor runt omkring mig. 

Exempelvis kan jag nämna ÄldreKollo som jag var med på i slutet av augusti på Gålö. Att se alla deltagare 
så glada och tacksamma över att få vara med och träffa andra och känna samvaro var fantastiskt, det gör mig 
tacksam över mitt arbete. 

Ett annat exempel på möten som skapar nya relationer är våra populära medlemsresor. På de här utflykterna 
träffar medlemmar och hyresgäster nya människor och upplever nya saker i ett nytt sammanhang. Idag åker 
många av våra medlemmar ensamma på våra resor, flertalet har berättat att de vågar åka själva då de känner en 
extra trygghet och gemenskap med att en Blomsterfonden-representant finns med som stöd. Flera resenärer 
har även blivit vänner och fortsätter att träffas efter hemkomsten. 

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om många olika människor som bor på våra anläggningar. På sidan 28 
kan du se hur du gör för att anmäla dig till medlemsseminarier om ”Framtidsfullmakter” som vi skrev om i 
juninumret. Efterfrågan är stor och det är först till kvarn som gäller. 

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

CHRISTELS KRÖNIKA

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef på 
Blomsterfonden samt 
chefredaktör för Alma.

--Att få träffa alla seniorer
på ÄldreKollot i augusti
och höra deras fantastiska
levnadsberättelser var
väldigt givande. Vissa
hade levt som par i över
70 år och var fortfarande
förälskade. Där har vi yngre
generationer bra förebilder
att få inspiration av. Som
att ha goda relationer och
samlevnad med andra.

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.  

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.

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

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

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

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

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

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

Skicka sedan till Blomsterfonden ”Kontakten”, 
Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Vi vidarebefordrar då brevet till den det 
berör. 

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

Kontakten
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SNART ÄR DET DAGS FÖR BASAR PÅ RINGVÄGEN IGEN!

Den 28 oktober, klockan 10.00 slår vi upp portarna till den stora höst-
basaren på Ringvägen. Alla som varit med förr vet att detta är den stora 
fynd- och fikadagen med massor av bra saker och hembakt till kaffetåren.

Välkommen gott folk, ingång från Ringvägen 107. Kom i tid, kön brukar vara 
ringlande lång!

Insändare

Skaffa dig en fågelholk på basaren

Sänder bilder från de avslutande momenten att tillverka fågelholkar.

Nestorn Lars Eklund lägger här sista handen vid tillverkningen genom att 
bränna holken för längre hållbarhet. 

Cirka 100 holkar tillverkas av ”snickarboas” Lars Eklund och Erik Norell 
och intäkterna tillfaller helt och hållet basarverksamheten på Ringvägen. 
Råmaterialet är emballagevirke som tillvaratas, rensas och kapas i lämpliga 
längder.

Med vänlig hälsning

Olle Berg

Smått & Gott
Angående Livsåskådning

Vi medlemmar uppmanas att skriva om ”funderingar kring det som är 
viktigt för dig”. Därför min fråga om livsåskådning.

Vd skriver i 2017/2: ”Jag känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför 
vetskapen att alla inte har det som jag.”

Stötande för mig. Betyder väl, att han är medveten om och tacksam för 
att det finns dom som har det sämre än han. Med den livsåskådning jag 
har skulle jag formulera mig ungefär så här: jag känner mig bedrövad och 
frustrerad varje gång jag tänker på att gamla och unga tvingas leva under 
sämre förhållanden - till och med under fattigdomsgränsen - än vad jag 
får göra.

Vi har åsiktsfrihet i vårt land. Vi är alla olika.

Karl E Åman

Medlem
Tacksam för bekräftelse

Karl Erik, tack för din insändare

Vi på Blomsterfonden tycker det är viktigt att ge alla olika medlems-
grupper en möjlighet att lyfta frågor som hör senior- och äldrelivet till. 

På begäran av flertalet medlemmar har vi därför under 2017 ställt frågor 
om vad som är viktigt för ett bra och tryggt liv som äldre. 

I denna enkät har således alla medlemmar haft möjligheten att uttrycka 
sina tankar kring ett bra och tryggt liv som äldre. Gå gärna in på vår 
hemsida och se resultatet av enkäten - www.blomsterfonden.se/om-oss/
medlemskapet/medlammar-berattar/

Som du själv beskriver är vi alla olika och kan uppleva saker på olika sätt, 
så visst är det fint att vi har åsiktsfrihet i vårt land. 

När det kommer till din kommentar om Ulf Thörneviks ledare i som-
marens nummer av Alma tycker jag att det är olyckligt att ett viktigt 
kommatecken har trillat bort i ditt återgivna citat. 

Med skiljetecknet på sin plats igen och meningen återförd i sitt sam-
manhang är innebörden en annan än din tolkning.

(Ulfs text finns på sidan 3 i juni-månads utgåva av Alma. Läs gärna den!)

Christel Jansson

Kommunikationschef / Chefredaktör Alma

Ulfs undringar

Sent ute med att läsa ”ALMA” som var extra innehållsrik denna månad.

Hälsa Ulf Thörnevik, att efter jag läst ”ULFS UNDRINGAR undrar varför 
han inte skriver MER ... UNDERBART LÄSA ...

Allt gott till er på Blomsterfonden

Med Glada Sommarhälsningar

Marga Margulies

Hyresgäst på Ringvägen

Tack Marga, Ulf är glad och hälsar tillbaka. Han är fullt uppe i nya 
undringar för det här numret.

Christel Jansson

Kommunikationschef / Chefredaktör Alma

Alzheimer-Café i höst

Tider för höstens Alzheimer-Caféer är nu bokade, skriv upp följande viktiga 
dagar i din kalender :

5 oktober

2 november

7 december

Fullständiga program kommer att publiceras på hemsida, facebook, via vårt 
digitala nyhetsbrev samt i portarna på våra olika seniorboenden.
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Planera din framtid
och gör en god sak för äldre på samma gång

Bli medlem i Blomsterfonden

Ann-Margret Pettersson
Hägersten
Åsa Werner
Hölö
Anna Burholt
Bromma
Marga Margulies
Stockholm
Thomas Carlsson
Stockholm

Här är ni som vann
Ann Westins själv-
biografi i förra
numret.
Grattis!
 

Christel Jansson, Chefredaktör

christel.jansson@blomsterfonden.se 

Sedan ett par år tillbaka har Blomsterfonden deltagit 
i Almedalen med en monter som mötesplats.
Syftet för i år var att informera och marknadsföra
Blomsterfondens olika verksamheter för äldre som
exempelvis vårt träningskoncept ”ÄldrePower” som 
vi idag har infört på alla våra seniorboenden.

Under Almedalsveckan träffade vi Blomsterfonden-
representanter många trevliga människor som ville
prata äldrefrågor med oss. Många medlemmar,
boende och anhöriga kom förbi vår monter och
ställde frågor, fick information och hjälp. Flertalet
medlemmar som kom förbi utryckte sin uppskattning 
över att vi var på plats.

Hjälp de äldre.
Annonsera i Alma. Det vinner alla på!

Medlemmen Ingrid Hedman hälsade 
på i Blomsterfondens monter under 
dagarna i Almedalen. Här samtalar 
hon med Christel Jansson.

Ingrid gick med som medlem 2009
på en seniormässa för att hon ville
planera för sin ålderdom.

Blomsterfonden på plats i Almedalen
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LÄS MER OM BIRGITTA OCH LARS PÅ NÄSTA UPPSLAG ...

Eftersom temat för det här numret av Alma är relationer 
och samlevnad fann redaktionen det lämpligt att ringa 
på hos Birgitta och Lars Holmer på Ringvägen och 
be om en liten pratstund. Sextiotvå år har de levt ihop 
sedan bröllopsklockorna klingade, varav trettio hos 
Blomsterfonden. Sanna livskamrater, 94 respektive 
82 år unga.

När Lars avslutade ett långt arbetsliv som sjukhusdirektör på 

olika lasarett runt om i Sverige gick flyttlasset till Blomster-

fonden och Liseberg.

– Där fick vi två små lägenheter att bo i, berättar Lars, som 

vi pilade mellan. Den ena inredde vi till sovrum, teverum, 

bibliotek och grovkök, den andra fick bli matrum, matlag-

ningskök och umgängesrum. Lite kul var det faktiskt, vi 

skojade om att de lätt kunde göras om till ”isoleringsrum” i 

händelse av oenigheter.

Efter knappa två år kom sedan erbjudandet om en större 

lägenhet på Ringvägen, högst upp i ett av husen. Det smått 

magiska ljusinsläppet och utsikten har förgyllt deras dagar allt 

sedan dess.

– Det bodde en tant här innan oss, som ville komma ned i 

huset och på Liseberg stod människor i bostadskön. Det blev 

en lyckad flytt för oss, men också för alla de andra. Det visar 

också att det alltid har funnits både flexibilitet och god vilja 

att hitta bra lösningar i Blomsterfonden. 

Men låt oss ta ett steg tillbaka, bortom både Blomsterfonden 

och bröllopsklockorna.

Birgitta och Lars
Livskamrater i vått och torrt

TEXT&FOTO: Magnus Nordström   

JAG SKULLE GIFTA MIG MED LASSE

SÅ VAR DET BARA. PUNKT.
Lars, född och uppvuxen i Småland, flyttade i början av 

femtiotalet till Stockholm där han delade boende med sin 

bror, även han inflyttad till huvudstaden. 

– När brorsan träffade en tjej och ville gifta sig var det bara 

för mig att flytta ut och leta annat tak över huvudet. Detta 

fann jag ganska snart hos en villafamilj i Älvsjö där de hade 

ett rum över för en sådan som jag, berättar Lars.

Nu råkade det sig så att familjen hade en dotter som hette 

Birgitta, 16 år gammal och omgående upp över öronen 

blixtförälskad i den snart trettioårige inackorderingsgästen 

Lars.

– Jag tog varje tillfälle att få umgås med Lasse, berättar 

Birgitta och skrattar, jag hittade på alla möjliga skäl till att 

få vara med honom. Jag visade honom skidspåren i skogarna 

och vi gick långa rundor med min hund och pratade och 

pratade med varandra. Vi gick på teater, konserter och bio. 

Våra intressen sammanföll i det mesta. Men han höll mig på 

en rejäl armlängds avstånd, jag var ju ett barn i hans ögon. 

Men Birgitta är en person som ser möjligheter där andra ser 

hinder och bestämde sig för en långsiktig taktik. ”Gutta cavat 

lapidem, non vi sed saepe cadendo” fick man lära sig i den 

tidens skola. ”Droppen urholkar stenen”.

Och visst var det så, romarna var inga dumskallar, Lars 

började så sakteligen se Birgitta som något annat än ett barn. 

– Lars var en urban person, han var vacker och jag fick vara 

hans dam på examensbalen i brist på lämpligare kandidat. 
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LÄS MER OM BIRGITTA OCH LARS PÅ NÄSTA UPPSLAG ...

JAG SKULLE GIFTA MIG MED LASSE

SÅ VAR DET BARA. PUNKT.

Birgitta Holmer
Ålder: 82 år

Lars Holmer
Ålder: 94 år

Familj:  Tre barn och fyra barnbarn

Bor:  Blomsterfonden på Ringvägen

Intressen:  Teater, litteratur och segling 
(senast för fulla segel som passagerare 

på Briggen Tre Kronor)



10  Blomsterfonden

Dagen efter balen flyttade Lars till 

Haparanda som ett första steg i 

karriären. Därpå följde fyra års daglig 

brevväxling medan Birgitta gick i 

gymnasiet

– Jag förklarade för mina föräldrar att 

jag snarast möjligt ville flytta upp till 

Lars, skrattar Birgitta, vilket de tyckte 

var en ovanligt usel idé som de motsatte 

sig å det grövsta. Jag kontrade med att 

säga att får jag inte gifta mig med Lasse 

så hoppar jag av gymnasiet. Jag körde 

alltså utmattningstaktik på den ena 

fronten och målade upp en strategisk 

hotbild på den andra.

Det blev som Birgitta ville, den första 

kyssen utväxlades till tonerna av Beet-

hovens femma, Ödessymfonin, och 

altargång blev det 1955. Efter detta 

följde ett liv ihop där Lars yrkesbana 

bestämde vägvalen. Som sjukhusdirektör 

var det tvunget att packa ihop bohaget 

och flytta till jobben som fanns ut-

spridda över hela vårt avlånga land.

– Lars och jag var så otroligt dåliga på 

att tillverka barn, så med tanke på det 

var min roll som fru och arbetande 

i hemmet mer eller mindre perfekt, 

förklarar Birgitta. Vi ville adoptera och 

för att få göra det på den tiden krävdes 

att mamman var hemma och tog hand 

om barnen.

Paret adopterade två barn, varav Almas 

reporter hade nöjet och träffa den 

äldsta dottern som just den här dagen 

fyllde femtiofyra år och var på plats hos 

mamma och pappa för att bjuda på 

födelsedagsmiddag. 

Birgitta och Lars Livskamrater i vått och torrt
– Som ett under fick vi även en sladdis 

som jag födde själv, berättar Birgitta, en 

pojke som nu har egen familj och bor i 

Danmark.

Holmer-familjen flyttade land och 

rike runt under ett helt arbetsliv med 

ständiga uppbrott och avsked och lika 

många nya människor att lära känna och 

ta till sig.

– Finge vi leva om våra liv, tror jag vi 

är överens om att vi skulle stanna lite 

längre på varje plats. Låta rötterna gräva 

sig lite djupare och lyssna mindre på 

vad fötterna vill och kan, säger Birgitta. 

Vi visste samtidigt att när Lasse, pappa, 

mår bra så mår även alla vi andra bra. 

Men jag tog verkligen illa vid mig när 

vi byggde oss ett fint hus i Saltsjöbaden 

bara för att lämna det bakom oss.

Efter att Lars gick i pension hoppade 

han på ett erbjudande om att vara 

stugvärd högt uppe i Lapplands fjäll-

värld, knappt tjugo mil från Gällivare 

och med båtförbindelse till Akka-fjället.

– Där uppe i väglöst land lärde vi oss 

att prylar och bling inte gör människan 

lycklig, säger Lars. Den största glädjen 

hittar man i samklang med naturen, 

elementen. Vi hade många långa 

somrar av total harmoni däruppe med 

Birgitta. Vi kom när isarna gick, strax 

innan midsommar, och åkte hem igen 

när kylan började lägga sina lock över 

vattendragen. 

– Vi hade absolut inga bekvämligheter 

annat än friskt vatten i bäckarna, bär 

och ved, fyller Birgitta i. Vi levde väldigt 

nära samerna som försåg oss med 

röding och sik som Lasse både kall- och 

varmrökte. Vi såg järvar som jagade 

strörenar och björnar som åt hjortron på 

myrarna och vandrade längs fjällsidan. 

Om själen kan hitta ro någonstans så är 

det där uppe.

Birgitta och Lars är utpräglade frilufts-

människor men tyvärr blir det inga 

långa promenader längre. Senast detta 

hände var när Lars häromåret fick en 

hjärtinfarkt och tog apostlahästarna till 

Södersjukhuset.

– Det var väl ändå att ta friluftsvurmen 

lite väl långt, säger jag.

– Visst, svarar Lars, men sista bussen 

hade gått.

När Blomsterfonden i slutet av augusti 

arrangerade sitt äldrekollo på Gålö 

havsbad var paret Holmer med för 

första gången.

– Vi hade hört berättas om tidigare 

kollon men inte riktigt fattat vad det 

är, säger Birgitta, men det var helt 

fantastiskt. Jag fick förnimmelser av 

lapplandssomrarna, jag har inte sovit så 

gott på mycket länge. Och nu när Lasse 

varit krasslig med yrsel och behövt 

ständig hjälp med ett öga som krånglar 

var det ren husmorssemester för mig.

– Glöm inte festen, sista kvällen, in-

flikar Lars. Helt magisk, och truba-

duren var ju bara så jäkla duktig 

och underhållande rolig. Och alla i 

personalen som tog hand om oss var 

helt underbara, härliga människor.

Att ha en så nära relation till dem som  

arbetar för vår trivsel är i sig en gåva. 

När det är dags för Almas reporter att 

packa ihop och tacka för en trevlig 

pratstund reser sig Lars och säger: 

– Du Magnus, om sex år fyller jag 

hundra, då ska vi ha en jädrans fest. 

Du kommer väl?

– Absolut, ingen tvekan.
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Nu har du chansen att vinna biljetter till dig och någon du vill bjuda på en riktig skrattfest, 
lördagen 4 november kl. 19.30 på Rival vid Mariatorget i Stockholm.
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till alma@blomsterfonden.se - märk mejlet med 
”Ett gott skratt förlänger livet”. Lycka till!

Blomsterfonden lottar ut biljetter till Ann Westins show
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HEMLIGA GÄSTER 

ÖZZ NÛJEN 
HEDERSGÄST

BABBEN LARSSON HEDERSGÄST

B il je t ter: a nnwes t in.se
STOCKHOLM RIVAL 4 NOVEMBER 

KL 16 OCH KL 19:30 
Biljetter köps på www.annwestin.se eller ring Eventim kundservice på +46 0771 130 150
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Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 

om Blomsterfonden, ditt medlem-
skap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor som rör våra 

olika seniorboenden och 
uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
emelie.nyback@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi har idag 46 688 medlemmar runt om i Sverige 
inklusive ett par hundra utomlands.
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

M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o m  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m

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.

Medlemstidningen Alma samt 
vårt nyhetsbrev förmedlar 
nyheter och information om 
föreningens verksamhet

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet 
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter

Vill du beställa en minnes-
eller grattishyllning?
Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se. 
Där kan du se vilka varianter som finns, vilka 
motiv som pryder korten och vad det kostar.

VÄLKOMMEN!

Hit ringer eller mejlar du 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

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. 

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras 
med hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (BG 902-5305), 
Swish:9025305.

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma! 

Skicka efter 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!
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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #1 •  Mars  2017En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #2 •  Juni  2017

ALMA

RAPPORT FRÅN  
FÖRENINGSSTÄMMAN

                          Läs på sid. 15–17

NU BLOMMAR ÄLDREPOWER 
PÅ RINGVÄGEN  Sid. 18–21

VAD ÄR DET ATT HA 
EN RIKTIGT BRA DAG

Se sid. 22–23

LYCKAD MEDLEMSRESA 
TILL BERLIN

Se artikel på sid. 26–27

DET BEHÖVER INTE KOSTA EN MASSA 
PENGAR ATT HA EN ROLIG DAG

Ann Westin sid. 8–11
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M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o m  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m

Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:

Så här betalar du medlemsavgiften till Blomsterfonden 

Under 2016 låg Blomsterfondens insamlingskostnader på 5% jämfört med 7% år 2015, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. 

Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivillig-

organisationerna insamlingsråd). Blomsterfonden är medlem i FRII och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. 

Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör.

Läs mer om effektrapporten på sidan 14.

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

Så används våra insamlade pengar

Ny medlem:

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

Medlem sedan tidigare:

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

Ett annat enkelt sätt är att ansöka om autogirobetalning av din medlemsavgift som du lätt hittar på vår hemsida på länken: 

http://www.blomsterfonden.se/wp-content/uploads/2015/06/Autogiro-medlem-2015-06-18.pdf
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Blomsterfonden enligt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal

Källor: www.frii.se och www.insamlingskontroll.se 



14  Blomsterfonden

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 kommu-
nikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

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.

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

Juridisk hjälp
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.

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

Innehållsrika resor

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Reseskaparna specialiserar sig på innehålls-
rika 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.

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

Seniorresor
När en person skänker pengar till välgörenhet 
med mobilen har det hittills försvunnit upp 
till 10 procent i avgifter innan gåvan kommit 
in på organisationens mottagarkonto. 
Genom Allainsamlingar.se är mobilgåvor helt 
avgiftsfria och varenda krona går direkt in 
på välgörenhetsorganisationernas insam-
lingskonto. Inga mellanhänder. Inga trans-
aktionsavgifter. Inga avgifter.

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

Gör gott!

ALLAINSAMLINGAR.SE

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.

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

Exklusiva förmåner

UTNYTTJA

DINA
MEDLEMS-
FÖRMÅNER

Kom in och vila benen i vår montersoffa under Senior-
mässan i Älvsjö, 24–26 oktober!

Besök vår monter, A23:49
Titta in till oss så informerar vi dig om Blomsterfonden medan 
du vilar en stund. Du behöver inte vara medlem för det, men 
vill du bli det så kan du lätt fylla i talongen till höger på nästa 
sida och lämna in den till oss på plats.

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

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Fyll i och klipp ur talongen, lämna in den på plats på Seniormässan eller lägg den i ett kuvert och skicka till: 
Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

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

EFFEKTRAPPORT 2016
Vill du veta mer hur vi använder gåvor 
och en stor del av din medlemsavgift i 
vår verksamhet för att skapa effekt för 
äldre i samhället? 

Då kan du läsa effektrapporten för 
2016 på vår hemsida:

http://www.blomsterfonden.se/
wp-content/uploads/2017/05/
Effektrapport-2016-2017-02-24.pdf

För dig som inte har tillgång till dator 
eller nätverk kommer här en kort 
sammanfattning: 

Blomsterfonden har sedan starten 1921 utvecklat flera områden för äldre. Bland annat 
genom våra olika boende inom Stockholms län som erbjuder ett tryggt seniorliv för livets 
olika skeden genom det koncept vi utvecklat på alla våra senior- och äldreboenden.

Medlemsantalet har ökat den senaste 10 års-perioden från 15 000 till 46 688 idag vilket är ett 
resultat av ökad efterfrågan på tryggt boende och omsorg för äldre. 

Blomsterfondens fortsatta strategi är att utveckla verksamheten för framtiden. Dels genom 
att bygga ut och vidareutveckla det befintliga trygghetskonceptet för äldre i samhället 
och dels genom att skapa ett tryggt och värdigt äldre liv i enlighet med Blomsterfondens 
ändamål och mål. De närmaste åren är målet bland annat att skapa nya seniorbostäder och 
äldreboendeplatser i direkt anslutning till våra fastigheter i Älvsjö och Ringvägen.

Blomsterfondens träningskoncept för äldre ”ÄldrePower” har bidragit till att ge ökad
livskvalitet i form av social samvaro, ökad självkänsla, bättre aptit och balans. ÄldrePower 
finns idag inom alla Blomsterfondens seniorboenden. 

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

• ÄldrePower – under 2016 tränade 450 st seniorer i våra ÄldrePower-gym.

• ÄldreKollo – under sommaren 2016 deltog 27 personer på Äldrekollo vid Gålö havsbad   
  som ett led i att skapa gemenskap och samvaro för äldre.

• ÄldreJour – telefonjour under storhelger som bidragit till att hjälpa ensamma äldre till en

  mer hanterbar tillvaro. Under 2016 har 45 samtal inkommit. 

• ÄldreSupport – vår stödlinje för nära och kära har hjälp 350 personer under året att hitta   
  rätt i många svåra frågor som rör äldrelivet. 

• Alzheimer Café – 540 besökare under 2016

• ÄldreCafé – 80 besökare under 2016

• ÄldreFamn – 5 lägenheter har förmedlats under 2016 av sociala skäl via ÄldreFamn   
  (kollektivboende)

Medsökande:        Personnummer:
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Alma Hedin var vad man idag skulle 
kalla en ”doer”. Hon fick saker gjorda, trots 
bitvis stark motvind.  Det är en inställning 
som fortfarande omfamnas helt och 
fullt i Blomsterfonden. Mycket görs för 
att utveckla Blomsterfonden och stärka 
Almas grundidéer för framtiden. Men vad 
hade Alma Hedin tyckt varit de största och 
viktigaste utmaningarna att prioritera om 
hon hade levt idag? 

Med en klen hälsa kunde Alma Hedin inte 
förverkliga drömmen om att utbilda sig 
till sjuksyster i slutet av 1800-talet. 
Hon blev tvungen att hoppa av sjuk-
sköterskeutbildningen i förtid. Men hon 
kunde engagera sig i det som hon tyckte 
var viktigt och göra gott för människor i sin 
omvärld. Hennes hjärta klappade redan i 
unga år för de sjuka, utsatta och behövande. 
Hon ville förändra och göra samhället 
bättre.

Alma var en praktisk kvinna som irritera-
des av slöseriet med stora, dyrbara blomster-
uppsättningar vid begravningar. Blommor 
som vissnade och blev till intet inom ett 
par dagar. Alla dessa blomsterpengar skulle 
kunna göra så mycket mer nytta, tänkte 
hon. Ett vackert kort som minneshyllning 
till begravningen och blomsterpengarna 
som bidrag till hem och vård åt gamla – en 
idé var född. 

Blomsterfonden bildas

Ja, ni känner till historien – Blomsterfonden 
bildades 1921 och även här följde en tid av 
motvind. Det var trädgårds- och blomster-
handlare som protesterade av rädsla för att 
Blomsterfonden skulle skada deras verksam-
heter.  

Men sådana särintressen skulle inte få skada 
Almas idé och även dessa motgångar över-
vanns. Redan 1925 står Blomsterfondens 
första hus för behövande på Röda bergen 
färdigt för inflyttning. 

Viktiga årtal i Blomsterfondens historia:

1921 – Föreningen Blomsterfonden bildas

1923 – Förhandlingar med Stockholms stad om 

gratis tomtmark 

1926 – Den första blomstergården i Röda bergen 

står färdig för inflyttning

1932 – Sex nya hus på Ringvägen står klara för 

inflyttning

1937 – Alma organiserar ”De gamlas utställning” 

i Blå hallen

1946 – En vårdavdelning färdigställs på 

Ringvägen

1949 - Alma Hedin avgår från styrelsen för att 

lämna plats åt yngre förmågor

1958 – Alma Hedin avlider i maj månad, precis 

innan de första hyresgästerna flyttade in på 

Liseberg

1958 - Lisebergs senior- och äldreboende invigs 

av Drottning Louise

1973 – Svalnäs gästhem förvärvas av Stockholms 

stadsmission och omfattande nybyggnationer 

och renoveringar inledsn(både seniorboende 

och äldreboende)

1982 – De sista hyresgästerna flyttar in i sina nya 

lägenheter på Svalnäs

1993 – Styrelsen tar beslut om att köpa 

fastigheten på Körsbärsvägen

2000 – Blomsterfonden tar över driften av 

Tallgårdens äldreboende på entreprenad åt 

Danderyds kommun

2006 – Renovering av Lisebergs seniorlägenheter 

inleds

2012 – Renoveringen av Liseberg är färdig

2014 – Kvarteret Julpsalmen i Liseberg får 

Stockholms Byggmästareförenings  ROT-pris för 

ombyggnationen

2015 – Nybyggnation i Liseberg, Älvsjö inleds 

med fem nya punkthus

2017 – De fem nya husen är färdiga och redo för 

inflyttning

Äldre har rätt till ett rikt liv

En central tanke i Almas livsgärning var att 
äldre människor skulle ha rätt att leva ett rikt 
liv, trots hög ålder. Som boende i Blomster-
fonden skulle man få känna sig som en del 
av en gemenskap, kunna ägna sig åt givande 
aktiviteter och fortsätta att känna livsglädje. 

Idag speglar Blomsterfondens sociala akti-
viteter Alma Hedins grundtanke – ett rikt 
liv, även som äldre. En stor del av våra 
medlemsavgifter och insamlade medel går 
till den sociala verksamheten och dess lokaler 
och personal för att hålla i dem. Utan detta 
viktiga ändamål skulle vi inte kunna erbjuda 
alla våra olika mötesplatser för sociala möten 
och Almas grundtanke hade tveklöst gått 
förlorad.

En trygg tillvaro i livets olika skeden 

En annan viktig grundinställning som 
härstammar från Alma Hedin är tanken om 
att man som äldre i Blomsterfonden ska ha 
valfrihet och individuellt anpassad omsorg i 
ålderdomens olika skeden. När man har fyllt 
60 och behöver ett seniorboende så finns 
Blomsterfondens seniorlägenheter, med full 
valfrihet när det gäller hur mycket sociala 

Vad hade Alma 
tyckt varit 

viktigt idag?
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aktiviteter man vill vara med på och hur 
mycket hjälp i vardagen som krävs. När man 
blir äldre eller hälsan sviker så kan man få 
plats på äldreboendet som hör till samma 
anläggning, allt för att behålla tryggheten 
och kontakten med de boende runtomkring. 

Ändamålet ledstjärna för styrning av 
Blomsterfonden sedan starten

När föreningen nu styr vidare mot fram-
tiden känns det viktigt att de hörnstenar 
som Alma Hedin värnade så mycket om 
följer med. 

En viktig del har varit att se till att Blom-
sterfondens styrning hela tiden förblir nära 
kopplat till ändamålet, för att garantera 
stabilitet. Det är också anledningen till att 
styrelsen bl.a. består av representanter från 
ett antal för föreningen viktiga institutioner, 
just för att minska risken för inflytande från 
olika särintressen. 

De viktiga grundstenarna behöver försvaras 
med all nödvändig kraft och den nödvän-
diga kompetensen för föreningens kom-
mande utmaningar och utvecklingsprojekt 
måste också säkras i styrelsens samman-
sättning. Allt för att se till att nyttan blir så 
stor som möjligt för de äldre. 

Vad kan historien lära oss om framtiden?

Blomsterfonden har under de senaste tio 
åren gått ifrån ett medlemsantal på 15 000 
till dagens ca 46 500 medlemmar. Det 
finns definitivt en efterfrågan och ett stort 
intresse för Almas grundtankar om att 
äldre har rätt till ett rikt liv, både bland de 
yngre och bland dem som börjar närma sig 
pensionen. Bostadsbristen har ökat liksom 
antalet ensamhushåll bland äldre, och orden 
”gemenskap” och ”trygghet” är de vanligast 
förekommande när vi medlemmar ombeds 
formulera vad som är viktigast när man blir 
äldre. 

Föreningen behöver hänga med i dessa nya 
tider med ständigt växande krav. För att se 
till att vår ideella Blomsterfond behåller den 
styrning och ledning som hela tiden håller 
det viktiga ändamålet främst, måste vi alla 
medlemmar engagera oss mer. Vi behöver 

försäkra oss om att alla vi som vill ha en 
dialog med Blomsterfonden om framtiden 
– att vi blir lyssnade på. Vi måste också se 
till att ha nödvändig kompetens i ledning 
och styrelse.

Den årliga föreningsstämman är tillfället för 
alla engagerade medlemmar att träffas och 
diskutera och debattera Blomsterfondens 
verksamhet, samt enas kring framtida ut-
veckling. Vad hade Alma Hedin tyckt varit 
viktigast idag och i framtiden? 

Det vi vet genom den dokumentation som 
finns bevarad sedan 1921 är att Almas fokus 
alltid låg på ändamålet - att skapa hem och 
vård åt äldre. Det är något vi bör ta med oss 
i arbetet med att utveckla Blomsterfonden 
för framtiden. Något som vi också hittar 
i arkiven är den ständigt viktiga dialogen 

som Alma hade med människor – det 
kunde vara medlemmar, hyresgäster, givare, 
anhöriga, politiker och samarbetspartners. 
När samhället förändras i allt snabbare takt 
blir denna dialog viktigare än någonsin. Hur 
ska Blomsterfonden annars kunna erbjuda 
hem och vård åt äldre i framtiden? Det är 
ingen enkel uppgift, men om vi bara gör det 
tillsammans och utgår från Alma Hedins 
kloka grundidé – ja, då kan vi klara det!

Charlotte Wallenholm

Medlem och skribent

Källa: Blomsterfondens arkiv, Centrum för 

Näringslivshistoria.

www.naringslivshistoria.se 

De sista av de fem 

nybyggda husen 

i Liseberg, med 

senioranpassade 

lägenheter, står 

klara för inflyttning 

under hösten.

Ännu en etapp 

i Almas hållbara 

idébygge är 

genomförd.
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Nytt medlemsforum – skriv och tyck till för framtiden!

MÖTESPLATSEN
I våras genomförde vi en kommunikationsundersökning och 
frågade er medlemmar hur ni upplevde kommunikation och dialog 
med Blomsterfonden. Vi ville också höra om ni tyckte att vi som 
organisation borde vara mer aktiva i samhällsdebatten. 

Som ett led i arbetet med att förbättra det kontinuerliga samtalet 
mellan föreningen och medlemmarna, vill vi i detta nummer av 
Alma bjuda in till vårt nya medlemsforum ”Mötesplatsen”. 

Ett uppslag i Alma för medlemsröster om samhällsfrågor som hör 
senior- och äldrelivet till, funderingar som är viktiga för dig eller 
kanske tips för ökat välbefinnande och bättre hälsa. 

Skicka in dina förslag med e-post till alma@blomsterfonden.se 
alternativt per brev till Almaredaktionen, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Mötesplatsens syfte är att fånga upp idéer och tankar som är kopplade 
till vårt ändamål och framtida behov.

För frågor som rör ditt medlemskap, medlemsförmåner samt allmänna 
frågor om Blomsterfonden hänvisar vi till vår medlemsservice 
medlem@blomsterfonden.se. 

För frågor som rör den dagliga verksamheten inom seniorboende och 
vård- och omsorg vänligen kontakta vår växel 08-555 94 500 eller mejla 
info@blomsterfonden.se

Välkommen att fatta pennan och skriva in till oss!

Insändare i föreningsstämmans 
kölvatten

Föreningen Blomsterfonden torde vara unik i förenings-Sverige så till 
vida att föreningens styrelse inte utses av de egna medlemmarna. Fyra av 
föreningens sju styrelseledamöter utses av utomstående organisationer 
utan någon verklig koppling till föreningens verksamhet.

Detta förhållande reser några intressanta frågor kring vem som är ytterst 
ansvarig för verksamheten. Detta inte minst med tanke på händelserna i 
samband med årsmötet den 31 maj detta år.

Föreningen Blomsterfonden sysslar huvudsakligen med fond- och 
fastighetsförvaltning och den årliga omsättningen rör sig om hundratals 
miljoner. styrelsens sammansättning är således en viktig angelägenhet för 
föreningens hyresgäster.

Styrelsens förvaltning granskas av revisorer som redovisar sin revisions-
berättelse inför de årliga föreningsstämmorna varefter medlemmarna tar 
ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och om dess ledamöter 
skall få fortsatt förtroende.

Gäller dessa beslut endast de tre stämmovalda?

Vem avgör om de icke stämmovalda fullgjort sitt uppdrag utan 
anmärkning?

Vilket ansvar för Blomsterfondens verksamhet ikläder sig t ex Stockholms 
Domkapitel, Stockholms läkarförening och SPF-Seniorerna genom att gå 
in med ledamöter i föreningens styrelse?

Carl-Eric Nisson
Ständig medlem i Blomsterfonden och boende i Röda Bergen

Vem har ansvaret för  Blomsterfonden?

Tack för dina frågor.

I Blomsterfondens stadgar §7 framgår att föreningen leds av en 
styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och fören-
ingens angelägenheter. I samma paragraf regleras styrelsens sam-
mansättning samt vilka som utser ledamöter. Ledamöter utses 
dels av föreningsstämman och dels av ett antal organisationer. 
Samtliga styrelsemedlemmar oavsett av vem de utses är ansvariga 
för föreningens totala verksamhet och revisorernas granskning och 
revisionsberättelse avser hela styrelsens ansvar. Ur ansvarssynpunkt 
finns inte någon som helst skillnad mellan de olika ledamöterna. 
Historiskt har de av stämmans icke valda ledamöterna genom åren 
tillfört bred kompetens i styrelsen och när föreningen haft utmaningar 
av olika slag har organisationernas ledamöter skapat både stabilitet 
och trygghet för Blomsterfonden.

Av insändaren framgår således att ”Styrelsens sammansättning är en 
viktig angelägenhet för föreningens hyresgäster ” Ideella Föreningen 
Blomsterfondens styrelse företräder Blomsterfondens samtliga ca 
46 500 medlemmar oavsett om medlemmen bor i Blomsterfondens 
fastigheter eller ej. För att få flytta in i något av våra seniorboenden 
måste du vara medlem och över 60 år. Det är dock inget krav på att 
vara medlem i Blomsterfonden som befintlig hyresgäst och långt ifrån 
alla som bor i våra seniorboenden är medlemmar i Blomsterfonden. 
Hyresgäst och hyresvärdsförhållanden regleras i huvudsak genom 
hyresförhandlingar, förhandlingsordningar och gällande regelverk och 
policys för detta. 

Christel Jansson

Kommunikationschef och ansvarig utgivare Alma
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Inget konstigt med föreningsstämman

Jag deltog för första gången på Blomsterfonden föreningsstämma 
i maj och kom att ställa mig frågan: – Vart tog all medmänsklighet 
vägen?

Det som lockade mig att bli medlem 2014 var just föreningens 
arbete för äldre genom medmänsklighet, socialt engagemang och 
omtanke om varandra. Hur kan då vissa medlemmar agera enbart 
utifrån eget intresse och i en ton som jag anser inte hör hemma i 
Blomsterfonden.

På nästa års stämma hoppas jag vi alla kan behandla varandra med 
respekt, värdighet och medmänsklighet.

Marita Tjernberg
Medlem & sjuksköterska/barnmorska

Vart tog värdigheten vägen?

Som någorlunda nya medlemmar läste vi artikeln om senaste 
föreningsstämman. Situationen som ni beskriver -”kuppen”- är 
oroväckande. Vi vill gärna vara med på nästa årsstämma. Kan ni 
vara vänliga och berätta vilket datum det är som gäller till mötet 
nästa år?

Med vänliga hälsningar
Kendal och Clas von Sydow

Tack för frågan. 

Av tradition hålls föreningsstämman i slutet av maj månad varje år. 
Exakt datum meddelas i marsnumret av Alma.

Christel Jansson
Kommunikationschef och ansvarig utgivare Alma

Oroväckande situation

I efterdyningarna av Blomsterfondens årsstämma har det uppkommit 
en del upprörda kommentarer och förvånade Blomsterfondare som 
undrar vad som är på gång? Var lugna. Blomsterfonden är ett bra ställe 
att bo på, människor är vänliga och en genuin vilja att ta hand om oss 
äldre finns.

Blomsterfonden är dock en ideell förening inte ett företag där ledningen 
bestämmer. Vi har många gånger tagit upp för oss som avvisats 
med hänvisning till sekretess och att det är exklusiv information för 
ledningen.

Under hösten hade vi informationsmöten med styrelseordförande och 
Blfs ledning. Det uppkom då ett antal frågor där vi fick uppmaningen 
”det där kan vi inte svara på det får ni ta upp på årsstämman”.

Nu har vi gjort det. Vi fick igenom motion nio om utökad och snabbare 
information från styrelse och ledning vilket vi tror är sunt i en ideel 
förening.

Samtidigt har vi föreslagit alternativa namn till styrelse och valbered-
ning. Dessa personer har erfarenheter som vi tror kan utveckla 
Blomsterfonden och vårda Alma Hedins arv. Således blev Anders 
Ekholm vald till ordinarie ledamot i styrelsen med röstsiffrorna 183 för 
och 125 emot. Inget konstigt med det.

Så var det här med fullmakter. Styrelseledamöter hade fullmakter, 
stämmosekreteraren hade fullmakt och många från Ringvägen hade 
fullmakter. Det är inget konstigt med det, medelåldern på Ringvägen är 
över 80 år och vi hade blivit ombedda att representera några av dem på 
stämman. Det är naturligtvis enligt stadgarna en fullmakt per deltagare.

Några missförstånd behöver redas ut.

Flertalet av oss som bor på Ringvägen är helt införstådda med och tycker 
att:

– Stambyte skall göras och är nödvändigt

– toppen att fastigheterna snarast görs mer tillgängliga för rörelse-  
    hindrade

– nya hissar ersätter de strejkande är utmärkt

– vem vill ha dragiga fönster, byt gärna

– trånga toalettdörrar är ett hinder

– badrum får gärna vara fräscha

Modernisering/uppgradering av lägenheterna är lite mer komplicerat 
för vem vet vad pensionsnivåerna är, vad miljön kräver och synen på 
compact living inom tullarna är om 20 år, försiktighet anbefalles och 
dessutom bör det vägas mot hyreshöjningarna har vi råd att bo kvar?

Att ödelägga våra fina blomstergårdar(kom gärna och titta på dom) 
och bygga Kumlabunkrar som utestänger allt ljus om det tycker vi inte!! 
Det är inget konstigt med det, och vad får vi för medlemsnytta av en 
utsvävning på 1000–1200 miljoner som det faktiskt kommer att kosta!

Rolf Gellstrup
Stockholm 20170629

Tack för din insändare. 

Blomsterfondens tanke är varken att ödelägga eller bygga Kumla-bunkrar. 
Föreningens strävan är att i varje läge utveckla till det bättre, för äldres 
trygghet och trivsel i en hållbar samtid och framtid. Det är vårt ändamål 
och grunden för vår existens.

I vårt uppdrag ligger att ge så många äldre som möjligt en ingång till bra 
hem och god vård, aldrig att  försvåra och lägga hinder för nuvarande och 
framtida hyresgäster.

Våra intentioner med Ringvägens fastigheter är att försöka tillgodose 
både dagens och morgondagens behov av seniorbostäder på ett klokt sätt 
samt att dessutom fullfölja Almas grundtanke om tillgång till omsorg efter 
livets olika skeden inom samma anläggning när behoven ökar i takt med 
stigande ålder och sviktande hälsa. 

Det är så vi ser att vi måste gå vidare framåt med ändamålet som ledstjärna. 
För att lyckas med det behöver vi en god och öppen dialog med er boende 
och medlemmar.

Christel Jansson
Kommunikationschef och ansvarig utgivare Alma
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rykte om sig som samhällsbyggande aktör. 
Om detta vittnar det ständigt ökande antalet 
medlemmar.

– Vi ska ta vårt samhällsansvar, förklarar Ewa, 
att vi måste rusta och bygga råder det inget 
tvivel om. Men vi ska göra det med varsam 
hand, som Blomsterfonden alltid gjort, och 
ha en levande dialog med hyresgästerna och 
våra medlemmar. Det är bra om det blir en 
bredd i åsiktsfloden, så jag uppmuntrar alla 
medlemmar att göra sin röst hörd via alla våra 
kanaler. Inte minst genom att delta i den årliga 
föreningsstämman. 

Blomsterfonden tackar Lennart Francke för 
alla år och allt uppoffrande arbete och önskar 
Ewa Samuelsson stor framgång och lycka till 
som föreningens nya ledare.

Ewa Samuelsson är utöver sitt uppdrag i 
Blomsterfonden även styrelseordförande för 
Svenskt Demenscentrum samt ersättare i 
styrelsen i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne.

Ewa har i sitt politiska liv, bland mycket 
annat, även verkat som regeringens 
särskilda utredare om bostäder för äldre 
(SOU 2015:85), varit äldreborgarråd och 
biträdande socialborgarråd i Stockholms 
stad med ansvar för tillgänglighets- och 
funktionshindersfrågor samt gruppledare för 
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Ewa har stor erfarenhet även från tjänste-
mannasidan som områdeschef för Enskede 
Östra stadsdelsförvaltning och inte minst 
som mångårig lärare och rektor.

Ewa Samuelsson, Blomsterfondens nya styrelseordförande, 
tar över stafettpinnen från Lennart Francke

Lennart Francke

Blomsterfonden har i dagarna fått en ny 
styrelseordförande i Ewa Samuelsson som 
efterträder Lennart Francke på den viktiga 
posten.

– Jag är väldigt glad över att Ewa tog på 
sig ansvaret att leda föreningen, hon är en 
synnerligen kompetent person med ovärderliga 
kunskaper och erfarenheter från äldresektorn 
på många olika plan, säger Lennart. 

Lennart vet vad som krävs, själv invald i 
styrelsen 2009 och ordförande sedan 2010.

– Blomsterfonden har legat mig väldigt 
nära hjärtat. Det har givit så mycket positiv 
återkoppling från nöjda boende, tacksamma 
anhöriga och engagerade medarbetare. Mer än 
kanske i något annat av mina uppdrag.

Lennart berättar om en organisation som 
styrs av positiva värderingar som löper som en 
röd tråd genom hela verksamheten. Många 
engagerade människor arbetar helhjärtat i 
en vardag där seniorliv, äldreboende, socialt 
engagemang liksom vård och omsorg förs ihop 
till en sällsynt trygg och empatisk helhet. 

– Jag kan med viss stolthet säga att vi åstad-
kommit mycket bra tillsammans sedan 2010 
då vi gjorde rejäla förändringar i strategierna. 
Vi tog vara på slumrande resurser och för-
vandlade dessa värden till byggstenar.

Från att föreningen levt under knapphetens 
stjärna med bristfälligt underhåll av fastig-
heterna är detta nu åtgärdat, ekonomin 
är stabil och i stort sett alla lägenheter är 
renoverade och i fullt bruk. Till detta kommer 
fem helt nya hus som byggts i Liseberg.

– När jag försöker se in i framtiden för 
Ringvägens räkning, så kan jag säga att varje 

hyresvärd/fastighetsägare måste ta vara på en 
så betydande utvecklingspotential som våra 
fastigheter där har. Om vi utvecklar dessa 
på ett klokt och noga övervägt sätt så har vi 
möjlighet att skapa ett väl fungerande och 
långsiktigt hållbart Ringvägen, som kan tjäna 
både nuvarande och framtida hyresgäster på 
bästa sätt med Blomsterfondens grundidéer 
intakta.

Blomsterfonden har under senare år renoverat 
ett stort antal lägenheter både i Liseberg och 
i Svalnäs. Ingrepp som medfört evakueringar 
och förändringar i planlösningar och annat. 
Allt har genomförts med största möjliga för-
siktighet och omtanke om de enskilda boendes 
bästa. Individuella lösningar styr, inget annat 
kommer på fråga. 

– Blomsterfonden skulle aldrig sätta någon 
på bar backe av sociala eller ekonomiska 
skäl. Föreningen har full beredskap för att 
hitta lösningar och hjälpa till där det behövs, 
avslutar Lennart Francke vårt samtal och 
tackar för alla år i Blomsterfonden. 

– Det var en fin och mäktig känsla att vara 
med. Tack! 

Ewa Samuelsson är inget nytt ansikte för 
Blomsterfondens medlemmar. Ewa har hunnit 
sitta i styrelsen under fem år och är väl insatt i 
verksamheten.

– Det är tryggt att valet av mig var ett enhälligt 
beslut. Jag ska göra mitt allra bästa nu när 
jag tar över stafettpinnen från Lennart. 
Det är mycket spännande att arbeta för en 
organisation som har snart hundraåriga anor 
och en verksamhet som tar ett totalansvar 
inom äldresektorn med hela kedjan från 
seniorboende och hemtjänst till vård och 
omsorg. För att inte tala om den omfattande 
sociala insats föreningen gör. 

I en värld med en demografisk utveckling som 
går mot fler och fler äldre människor med ett 
ökande antal friska år per person är det viktigt 
med aktörer som arbetar för att bygga fler 
bostäder och utvidgar möjligheterna till god 
vård och omsorg. Blomsterfonden har ett gott 

Ewa Samuelsson
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Tallgårdens äldreboende i Enebyberg blir vårt första 
mål för dagen där vi knackar på hos Gunilla och Per-
Gunnar Andersson, parboende på anläggningen 
sedan april 2016.

– Vi är lyckligt lottade som får bo tillsammans i vår 
lilla fina tvåa, i vår ålder går det inte att man särar på 
människor. Vi har levt ett helt långt liv tillsammans, 
P-G är 92 och jag själv 90. Vi har hängt ihop som ler 
och långhalm i snart 70 år. 

Gunilla berättar om ett rikt liv tillsammans med 
sin make Per-Gunnar, chef inom SJ och medlem i 
ledningen under sina yrkesverksamma dagar. 
För dagen sängliggande med ryggproblem och 
dåliga ögon.

– P-G är helt beroende av mig, förklara Gunilla, för 
honom vore det en omöjlighet att bo utan mig vid 
sin sida. Därför blev vi så genomglada när vi erbjöds 
den här lägenheten. Vi fick bara några timmar på oss 
att ta beslutet, men redan första natten kände vi att 
vi var hemma, att vi gjort det rätta när vi tackade ja.

Gunilla berömmer personalen som är hjälpsamma 
och trevliga, liksom alla aktiviteter som ordnas för de 
boende.

– Det är viktigt att känna förtroende och ha goda 
relationer till alla som hjälper oss genom dagar och 
nätter. Jag gillar också  alla aktiviteter inom huset 
som gör det möjligt för mig att även ha ett socialt 
liv vid sidan av att jag finns där för min man. Det gör 
att livet är så mycket lättare. Att vårda sin livskamrat, 
som genomgått en hel del personlighetsföränd-
ringar, kan vara både tungt och ledsamt ibland. 
Jag är väldigt tacksam för att vi bor just här.

Gunilla och Per-Gunnar ,  
parboende på Tallgården

Goda relationer är grunden till trygghet och glädje
Alma tog rygg på vård- och omsorgschefen Christel Haglund när hon hälsade på boenden runt om på 

anläggningarna hos Blomsterfonden. Det är värdefullt för mig att vara ute i verksamheten och träffa 

människor som bor och lever hos oss, förklara Christel, på samma sätt som det är viktigt att ha en 

fungerande relation till medarbetare och arbetskamrater. Det går inte att utveckla och förbättra om 

man inte ser och får direktinformation från dem vars vardag jag är med och påverkar.

– P-G och jag har varit som ler och långhalm ett helt långt liv
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I  Svalnäs möter vi Mona Petersén på promenad 
genom parken tillsammans med make, son och 
sonson.

– Vi har suttit på bryggan och njutit en stund, säger 
Mona, men vi kan träffas om en kvart i restaurangen 
om ni vill prata lite.

Mona berättar om ett liv på Svalnäs som innehåller 
både positiva och negativa sidor.

– Det riktigt fina med Blomsterfonden är den 
sammanhållna trygghetstråden och de fina rela-
tionerna till  många i personalen, det finns inga 
trösklar där.

– När vi flyttade hit var både Hans, min man, och jag 
pigga och friska seniorer. Men sedan blev Hans sjuk 
i Alzheimers och livet förändrades till en ohållbar 
vardag som gjorde att jag gick in i väggen. Hans 
mörkade sin sjukdom, som många så skickligt gör, 
och jag höll skenet uppe. 

Det skulle jag, med facit i hand inte gjort. Omgiv-
ningen fattade inte hur påfrestande min situation var. 

Förstod gjorde däremot personalen och efter en tid 
kunde Hans flytta in på ett demensgruppboende 
med Mona som närboende på enkelt besöksavstånd.

– Efter att jag fick en hjärtinfarkt i våras har mycket 
förändrats igen, förklarar Mona, jag känner mig rädd 
och väldigt ensam. Det är en tärande känsla som allt 
oftare utmynnar i panikkänslor och ångestattacker. 
Nu hoppas jag få flytta till en avdelning på samma 
äldreboende som Hans, där jag har människor runt 
mig dygnet runt. Helst så nära Hans som möjligt.

Att vara ensam är många äldre människors olyckliga 
lott. Monas son är etablerad på Österlen i Skåne och 
maken Hans är nära men ändå så fjärran. 

– Jag önskar att det vore enklare att komma in i  
sociala sammanhang. Men det är inte alltid enkelt 
för äldre människor att skapa kontakter och hitta nya 
vänner. Samhällsklimatet stänger ofta ute i stället för 
att bjuda in i värmen. 

Mona Petersén, 
närboende till maken Hans på Svalnäs

– Jag önskar det vore enklare att komma in i  
   sociala sammanhang, ensamheten är väldigt tärande för många äldre
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Kvinnan på andra sidan bordet ser ut som en 
ovanligt pigg åttioåring, så när hon berättar att 
hon fyller hundra år i oktober är vi säkra på att hon 
behagar ”skämta aprillo” med oss.

– Nej jag skojar inte, vi är mitt uppe i festplaner-
ingen. När jag firade nittiofem  slank det ur mig att 
när jag fyller hundra ska jag bjuda er alla på fest på 
Djursholms Slott. Där står vi nu, och roligt är det.

”Alla”  är det samma som fyra barn med familjer. Tre 
söner, en dotter och ett rejält gäng barnbarn och 
barnbarnsbarn. 

– Så många gamla goda vänner kommer det av 
naturliga skäl inte,  de har alla gått bort längs vägen, 
säger Britt, men det är ju aldrig för sent att skaffa nya. 
Det går faktiskt bra på ett ställe som Tallgården, det 
sorgliga är att så många bär på en demenssjukdom.

– Det har varit tungt att se vännerna försvinna 
och när ett av mina barnbarn gick bort i cancer på 
försommaren var sorgen nästan övermäktig. En ung 
kvinna med tre barn ska inte gå ur tiden. Just i den 
stunden fanns ingen Gud.

Britt som kommer från en riktig idrottsfamilj med 
orientering som specialintresse går fortfarande varje 
dag en timme i terrängen runt Tallgården. Någon 
risk för att hon tappar bort sig föreligger inte..

– När jag inte promenerar tar jag hissen ner till 
äldre-powergymmet och går loss i maskinerna. Jag 
känner mig härligt avslappnad och stark efter mina 
pass. Jag har till och med en egen PT, ha ha.

Det är en väldig gåva att få ha en så stor familj som 
min. Och dessutom ha en så nära relation till var och 
en av dem. I alla led. 

”Gammo” kallar de mig. Vi håller ihop, alla är rädda 
om varandra.

– Jag tycker att vi har en väldigt  fin gemenskap på 
Tallgården, här jobbar bra människor som bryr sig 
om oss och är måna om att vi ska ha det bra.

 De känns inte som bara personal, de är kamrater. 
Vänner som kommer och hälsar på i lägenheten. 
Det är som i livet i stort, en del klickar man extra bra 
med om man råkar ha samma intressen och tankar 
kring olika saker.

– Gåvan i mitt liv är att ha en stor familj som 
   håller  ihop och bryr sig om varandra

Britt Areskoug, 
äldreboende på Tallgården

Christel Haglund och 
Britt Areskoug, två riktiga 
idrottsälskare samtalar 
om livet från start till mål.
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Elin Lauren bor på ÄldreFamn, ett nystartat kollektivt 
äldreboende, ÄldreFamn, på Blomsterfondens 
Lisebergsanläggning.

– Jag är hemma från Norrbotten men kom ner till 
Stockholm första gången redan 1958. 

Efter att ha flyttat fram och tillbaka några gånger  
beroende på barn, barnbarn och jobb är jag nu 
slutligen här igen sedan 2015,  jag ville komma 
närmare mina nära och kära.

Elin fick en lägenhet i Vällingby men blev väldigt 
ensam och isolerad. 

– Min yngsta dotter läste om äldrefamn-projektet 
och hjälpte mig att söka lägenhet på Liseberg.

Jag hade tur och var väldigt glad när jag fick flytta 
hit, min lägenhet är trivsam och tillgången till det 
gemensamma vardagsrummet och köket är en stor 
fördel. Liksom gästlägenheten som gör det enkelt 
för anhöriga att hälsa på och sova över. 

– Men man kan vara ensam även här, det är inte helt 
lätt att nå in i gemenskapen, jag har försökt men inte 
lyckats speciellt  bra hittills. Så nu ser jag fram emot 
att vi blir fler i kollektivet som gör att vi kan göra olika 
aktiviteter tillsammans.

Elin har också bestämt sig för att börja träna i 
äldrepowergymmet, något som på samtliga 
anläggningar blivit lika mycket ett ställe för social 
gemenskap som för träning.

Att ha gemensamma intressen och mål är viktigt för 
den som vill bygga nya relationer och få nya vänner. 

Elin Laurén, 

boende på Äldrefamn i Liseberg

– Jag planerar att börja träna i äldrepowergymmet för gemenskapens skull

Åke Astewing, äldreboende på Tallgården

Jag tycker relationerna är goda här på Tallgåren, både till 
grannarna och personalen. Vi hjälper varandra och promenerar 
tillsammans, får frisk luft och pratar om allt möjligt. Jag tycker det 
är skönt att få röra på mig. Helst utomhus varje dag.

Jag har också börjat träna i äldrepower-gymmet. Det är tillika en 
mycket trevlig social aktivitet, vi är fyra fem herrar som håller på 
samtidigt. En riktig herrklubb kan man väl säga. Damerna har 
sina egna tider och  är aktiva de också. Vi blir både starkare och får 
bättre balans. Det är inte illa alls, det kan vi behöva lite till mans. 

– Frisk luft och 
en ordentlig 
promenad varje 
dag stärker både 
kroppen och själen
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Elin Laurén, 

boende på Äldrefamn i Liseberg

Konsten har präglat Eva Höglunds liv. Just nu ställer 
hon ut sina vackra akvareller i Tallgårdens ljusa 
foaje till boendes, besökares och personalens stora 
glädje.

Eva föddes 1925 i Tornedalen och har tecknat och 
målat sedan barnsben. Hon har deltagit i många 
utställningar och hennes konst, över 800 verk, finns 
i privata hem, banker, bibliotek och institutioner 
inte bara i Sverige utan även utomlands, t.ex. i USA, 
Finland, Frankrike och Tyskland.

Eva är även utbildad reklamtecknare och arbetade 
under många år i reklambranschen.

– Det var många krävande jobb, jag stortrivdes men 
slutade med detta när jag gifte mig och fick barn 
som jag ville vara med så mycket som möjligt.

Ännu idag är konsten det som ger mig nya 
relationer och vänner. Konsten talar ett språk som 
alla kan ta till sig.

Eva Höglund, 
äldreboende på Tallgården

– Evas konst talar ett språk alla kan förstå

– När jag flyttade till Blomsterfonden, gjorde jag det 
med min man. Vi kom till Liseberg och blev särbos i 
varsin liten lägenhet. Det var en bra lösning för oss, 
vi trivdes med det.

Jag hade fått en lungsjukdom som drog ned mitt 
allmäntillstånd, jag klarade inte längre att göra allt 
jag behövde och ville göra.

På Liseberg kom jag med i en av studiegrupperna 
när äldrepower-projektet startade. Studien ingick 
i den forskning som gjorde i samarbete med 
Jyväskylä Universitet.

Det blev min räddning, ganska snart märkte jag 
tydliga förbättringar, jag orkade för första gången 
på länge gå i trappor utan att stanna och kippa 
efter luft. Min ben bar igen. Träningen fick mig att 
göra saker som jag trodde jag inte mäktade med 
längre.

– Tack för att trygghetstråden finns och fungerar

Nu är min man borta och jag har flyttat till Svalnäs. 
Två stora förändringar i mitt liv som jag  klarat på 
ett bra sätt för att Blomsterfondens trygghetstråd 
finns och fungerar.

Jag har kunnat hålla kvar alla mina gamla 
beprövade relationer med Blomsterfondens 
personal samtidigt som jag fått nya. Jag har på 
det sättet hela tiden känt mig trygg och hemma 
trots att jag flyttat från ena sidan av staden till den  
andra.

Och inte bara det, jag har även gått från hem-
tjänst till äldreboende. Jag blir så glad varje gång 
mina gamla vänner i hemtjänstpersonalen hälsar 
på mig även på Svalnäs.

Trots att min sjukdom har förvärrats har jag börjat 
äldrepower-träna även på Svalnäs. Det skänker 
mig sådan livsglädje. Tack Blomsterfonden!

Birgitta Strand, 

äldreboende på Svalnäs
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Vår uppföljningsenkät visar på

100 % 
nöjda kollodeltagare. Tack alla ni 

som bidragit till glädjen! 

ÄldreKollo skänker glädje och gemenskap

För tredje året i rad anordnade
Blomsterfonden sitt populära 
ÄldreKollo på Gålö havsbad. 
I år var det en grupp om 20 del-
tagare + personal som njöt av att 
komma ut i naturen några dagar 
i sensommargrönskan. 

ÄldreKollot blev möjligt tack vare 
generösa gåvor från medlemmar 
och andra givare under våren och 
sommaren.

– Jag satte kollot som mål
efter en jobbig sommar.

Att få komma med var en
start på ett nytt äventyr

– Jag fick lugn, ro, vila och
friskluftsförbättring. Jag
kunde äta gott trots mina

matproblem. Toppen!

– Det överträffade alla mina 
förväntningar.

Vi fick en sådan service!
Härliga tjejerna Christel,
Christel och Colette tog

hand om oss så fint!
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ÄldreKollo skänker glädje och gemenskap

Vill du stödja vår ÄldreKollo-verksamhet. Skänk ett bidrag till vårt 90-konto: BG 902-5305. 
Märk din inbetalning med  “ÄldreKollo”. Du kan också swisha din gåva direkt till 9025305.

–Samvaron, promenaderna, doften 
av hav och gräs, Blomsterfondens

representanter, den trevliga
underhållningen och den
härliga avslutningsfesten.

Det blir högsta betyg rakt igenom
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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.

Med vänlig hälsning
Ida Danielsson - Jur. kand

Dags för nya 
testamentsseminarier.
Nu med information om 
framtidsfullmakter!
Under hösten fortsätter vi 
med våra populära testa-
mentseminarier. 
Vi får kunskap om vad de nya 
framtidsfullmakterna handlar om 
och hur går det till?

Lokal: Ringvägen 107, 1 tr. ned. 
Först till kvar gäller, anmäl via 
medlem@blomsterfonden.se 
eller 08-555 94 571. Kod till 
ytterdörr mejlas ut några dagar 
innan till de som är anmälda.

Datum för seminarierna:

13 oktober kl. 13.00–15.00
10 november kl. 13.00–15.00

VÄLKOMMEN!

Fortsatt advokatjour i höst
Under hösten 2017 kommer Blomsterfonden, med hjälp av Advokat Inger 
Boman, att fortsätta erbjuda advokatjour på Ringvägen 105, en timme 
varannan onsdag mellan 13.30-14.30, med start från och med vecka 38. 
Jouren avser 15 minuter per medlem. Boka via vår hemsida eller nyhetsmejl.
Du kan också ringa medlemsservice på 08-555 94 751.

Anmäl önskad tid och datum på vår hemsida i formuläret ”Advokatjour” som 
du hittar under medlemskap och medlemsförmåner. 

Vi erbjuder advokatjour under veckorna: 38, 40, 42, 44, 46, 48 och 50. 

Efter avslutad advokatjour utvärderar vi vad ni deltagare tyckte om 
medlemsförmånen för eventuell fortsättning.

Hej Ida!

Om jag ger en gåva på 50 000 kr till mitt barnbarn som ska köpa lägenhet med sin pojkvän, 
måste jag skriva något speciellt ifall jag inte vill att hon ska behöva dela gåvan med hennes 
pojkvän om de flyttar isär?

Maj-lis

Hej Maj-lis!

Jättebra fråga, för att ditt barnbarn inte ska behöva dela med sig av din gåva som hon sätter 
in i den gemensamma bostaden, är det viktigt att du skriver att gåvan ska vara hennes enskild 
egendom. Det är också viktigt att tänka på att det som träder i gåvans ställe eller avkastning från 
gåvan också ska vara ditt barnbarns enskilda egendom.

Hej Ida!

Jag och min maka har bara gemensamma barn, kommer våra barn den dagen en av oss avlider 
att ha rätt att få ut sitt arv på en gång? Dvs kommer den efterlevande maken behöva lösa ut de 
gemensamma barnen?

Lasse

Hej Lasse!

Tack för din fråga. För makar gäller sedan 1988 att den efterlevande maken ärver före makarnas 
gemensamma barn. Det betyder att de gemensamma barnen inte ärver förrän båda makarna 
avlidit. Om man vill kan man göra ett arvsavstående till fördel för sina gemensamma barn då den 
första maken går bort.

Särkullbarn å andra sidan har en direkt arvsrätt efter sin avlidne förälder, denna arvsrätt kan man 

inskränka genom att i testamentet förordna om att särkullbarnen endast ska erhålla sin laglott.
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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

BEGRAVNINGSBYRÅ
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:

• 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
• Bouppteckning 

• Arvsskifte
 

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

ALLT INOM ARVSRÄTT OCH 
ÖVRIG FAMILJERÄTT 

§ ADVOKATFIRMAN INGER BOMAN AB §

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

Kunskap, tillgänglighet och engagemang
Blomsterfondens medlemmar/dödsbon 

erbjuds 10% rabatt på timarvodet

Ring 08-715 08 50 för inledande 
kostnadsfri rådgivning

www.inger.boman.se

Testamente, bouppteckning, 
arvskifte m.m. 
Förordnande av tingsrätt 
som boutredningsman, 
bodelningsförrättare och 
skiftesman. Juridiskt ombud 
vid tvist. Rättshjälp och 
rättsskydd (hem-/villa-
försäkringen) förmedlas.

Huset ligger tre km från Puerto Rico och ca 15 km från Mogan i en lugn dal 
med ca 30 hus, huvudsakligen bebodda av skandinaviska pensionärer.
Framför huset finns golfbana och sedan Atlanten. Det finns tre stränder 
inom gångavstånd. Den närmaste ligger på en kilometers avstånd och där 
finns både klippor och sand från Marocko!

Terrassen framför huset är på ca 70 kvm med insynsskyddande grönska på 
tre sidor och med en underbar utsikt.

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

Köket är nyrenoverat och har kyl, frys, diskmaskin och rikligt med utrust-
ning. Även badrummet är nytt och har dusch och tvättmaskin. Två sovrum 
med två sängar ligger på vardera sidan om badrummet.

Radhus på Grand Canaria uthyres

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

Upplev den sagolika atmosfären på julmarknaden i Riga. 
Efter promenaden bland torgstånd, stugor och vackra byggnader i 
jugendstil kan Du koppla av på det fyrstjärniga spahotellet.

Fakta om resan: Direktflyg med Norwegian Arlanda – Riga tur och 
retur • Tre nätter på fyrstjärniga Wellton Centrum Hotel & Spa inklusive 
frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till hotellet tur och retur • 
Stadsrundtur med svensktalande guide • Välkomstlunch 

Paketpris per person del i dubbelrum: 3 495:-
Enkelrumstillägg 995:-. Minst 15 deltagare krävs för att resan ska bli av.

Sista anmälningsdag den 6 oktober.
Först till kvarn gäller!
Anmäl intresse till Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90     mail: info@cetravel.se  

Följ med oss till staden som lyser och glittrar i juletid

ADVENTSRE(S)A TILL RIGA
30 november–3december
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 2/2017
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Leif Lindberg -  Skärholmen
Astrid Lydig - Hägersten

Ingrid Hedin - Skärholmen
Gun von Berlepsch- Älvsjö

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 3/2017: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 3/2017  ska vara oss tillhanda senast den 20 oktober 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

ALLA BEHÖVER NÅGON

SWISHA
din gåva till 9025305 och märk med “Någon”

Stöd vårt arbete mot ensamhet

w w w.blomster fonden.se


