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Planera för ett bra seniorliv

Janne Schaffer
Music Story

på Blomsterfondens föreningsstämma
Se kallelsen till stämman på sidan18–19
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UPPGE BOKNINGSKOD
BLOMSTER VID BOKNING

Vin & strövtåg i Spaniens själ, Kastilien

Ligger det egentligen någon sanning i begreppet “Världens bästa skinka”?
Upplev staden som i sig är ett levande renessänsmuseum – Salamanca.
Beundra romarnas akvedukt i Segovia, de vackra byarna Pedraza,
Riaza, La Alberca samt huvudstaden Madrid! Vi gör vackra vandringar
och njuter av avsmakningsmenyer & Ibéricoskinka med Spaniens fantastiska viner. Kultur, gastronomi och aktiv semester i en oslagbar blandning.

Sista minuten 7 maj: 13 750 kr ord. 14 450 kr 8 dagar 25 sep 500 kr rabatt

Upptäck världen med ReseSkaparna
Erbjudanden för Blomsterfondens medlemmar
Savonlinna Operafestival med Linnéa Sallay 5 dgr, 28 jul 9 250 kr ord. 9 750 kr
Rundresa i Wales med Olle & Irene 8 dgr, 22 aug
13 950 kr ord. 14 550 kr
Sagolika Krakow med Einar Szpiro 5 dgr, 9 sep
5 950 kr ord. 6 450 kr
Longstay på Teneriffa 22 dgr,1 nov, 22 nov, 13 dec
fr. 15 450 kr ord. fr. 15 950 kr

Missa inte våra Sistaminuten rabatter upp till 1 000 kr
Tjejresa till Sicilien
Med hjärtat i Dalmatien
Budapest med Dénes Szász

14 950 kr
11 750 kr
8 450 kr

ord. 15 750 kr
ord. 12 450 kr
ord. 8 950 kr

8 dgr, 13 apr
8 dgr, 17 apr
5 dgr, 22 apr

I alla våra resor ingår:
• Svensktalande reseledare • Hotell & flyg • Utfärder • Måltider • Kulinariska upplevelser

08-94 40 40
Fler erbjudanden på vår hemsida www.reseskaparna.se/blomsterfonden
Resor för nyfikna seniorer. Alltid med reseledare i världsklass.
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”Samtal med Ulf” på turné runt om i Blomsterfonden

Journalisten, författaren och debattören Ann Lindgren möter Blomsterfondens VD Ulf Thörnevik i ett öppet samtal om Blomsterfonden
- förr, nu och i framtiden. Samtalet handlar om föreningens historia, Blomsterfondens roll i civilsamhället och varför ett sammanhållet
trygghetskoncept över äldrelivets alla skeden är en bra sak att värna och utveckla.
Ann går på djupet i Ulfs engagemang som ledare för en ideell verksamhet. Vem är han, vad brinner han för? Vad har han och hans medarbetare uträttat under hans drygt tioåriga ledning? Vad ser han i framtiden?
Vi gör även en inventering av de boendes, medlemmarnas, personalens och omvärldens bedömningar av föreningens verksamhet på
basen av gjorda enkäter och undersökningar.

Var med när Ann och Ulf kommer dit där du bor. Håll utkik efter inbjudan på anslagstavlorna i din anläggning. Välkommen!

ULFS UNDRINGAR

Tillsammans kan vi förändra

– Vad trevligt, och jag är stolt medlem i Blomsterfonden, utropade en bordsgranne vid en middag häromveckan.
Detta som följd på mitt svar på hennes fråga ”vad jobbar du med då?”.
– Jag är med i flera liknande sammanhang, fortsatte hon, inte för att nödvändigtvis stå i era olika bostadsköer
utan för att jag vill ge mitt stöd till organisationer som tar arbetet för de äldre på allvar. Vi lever i en extremt
ungdomsfixerad kultur. För varje dag som går, när vi passerat sjuttiostrecket, blir vi mindre och mindre värda.
Den inställningen vill jag slåss mot, men jag inser att jag inte vinner några segrar på egen hand.
– Håller med, inflikar mannen mittemot, kolla bara på de äldre neråt Europa. De sitter på en uteservering med
ett glas rött i handen och intar en lätt middag med familjen och är lyckliga. Allt medan våra äldre sitter hemma
i sin ensamhet och väntar på att telefonen som aldrig ringer ska ringa. Vi behöver sunda krafter som skapar
möjligheter till gemenskap.
– Visst ter sig familjebanden starkare i många andra länder men det beror nog också på att vi i Sverige värnar mer
om vårt oberoende, säger jag. Många saker påverkar hur våra senior- och äldreliv ser ut: ekonomi, kulturella och
sociala faktorer, man eller kvinna, gift eller ogift, stad eller landsbygd. Det gäller att planera bra för att åtminstone
ha ett gott utgångsläge på äldre dagar.

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

Vårt middagssamtal fick mig att göra en djupdykning i olika undersökningar jag samlat på mig. Den första säger
att äldre svenskar är något mer nöjda än både yngre och medelålders. Av EU:s samtliga medlemsländer är det
enbart den danska befolkningen som säger sig vara mer tillfreds med livet. Detta att ställa mot södra Europa med
Spanien, Grekland, Malta, Cypern och Portugal, där de äldre är mindre nöjda än både yngre och medelålders.

– Det är lite skomakarbarn
över mig. Jag är inte speciellt
bra på att planera mitt eget
äldreliv.

Bra så, tänker jag tills jag tar mig an några världsomspännande mätningar från WVS, World Values Survey.

Jag hoppas få bo på ett
inte allt för långt avstånd
till barnen och eventuella
barnbarn i framtiden.
Men väljer de att flytta till
Australien en vacker dag är
det inte mycket jag kan göra.

På frågan om vilken social position människor i sjuttioårsåldern har i landet, utmärker sig svenskarna rejält. Bara
0,7 procent anser att sjuttioåringar har hög ställning. Endast Nederländerna ligger lägre med 0,3 procent.
När vi i Sverige rankar olika åldersgruppers sociala position, så hamnar de äldre näst lägst i hela världen.
När svenskar värderar påståendet att ”gamla människor är idag inte särskilt respekterade” svarar 67 procent att det
stämmer. Detta kan jämföras med t.ex. Irak där siffran är 64 procent för att de inte håller med.
Detta är siffror som ställer höga krav på oss att bli bättre på alla plan. Vi behöver vända på våra fördomar och lyfta
fram vilka resurser och vilket kunskapskapital vi har om vi förvaltar allt på rätt sätt.
Jag ser det som ytterst konstigt när man ständigt skriver i tidningarna och talar i tv om det växande antalet äldre
som något negativt. Att vi är friska och starka längre och blir äldre än tidigare generationer är ju självklart något
positivt, om vi bara vet hur vi ska använda oss av den ökande kraften som kommer med detta.
Vi på Blomsterfonden jobbar varenda dag för dig och alla andra äldre i samhället: planerar, driver utvecklingsprojekt, bygger om, bygger till, bygger nytt, bygger gemenskap och gör allt för att du ska ha hjälp på vägen när du
planerar ditt senior- och äldreliv.
Vi har alla ett ansvar att ta. Tillsammans kan vi både förändra och förbättra.

Jag känner däremot en stor
trygghet i att jag och familjen
har så starka kopplingar
till flera ställen i Sverige:
Stockholm, Värmland och
Norrland.
Min fru och jag kommer
nog att bli lite av nomader
på äldre dar. Flytta runt med
årstiderna.
Det ser jag fram emot.

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
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

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 47 413 medlemmar.
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

Tryck: Pipeline Nordic AB
Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
info@kaptenmiki.se
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Blomsterfondens VD,
Ulf Thörnevik på turné
sidan 2

Intervju med Blomsterfondens nya ordförande,
Ewa Samuelsson
sidan 16–17

Medlemsfotograferingen
en succé
sidan 22–23

Välkommen på vårbasar till Röda bergen
sidan 6

Jag är lycklig när jag
spelar gitarr - Schaffer!
sidan 8–11

Välkommen till Blomster- Följ med på medlemsresa
fondens föreningsstämma till Andalusien
sidan 18-19
sidan 20–21

Välkommenparty på
Liseberg
sidan 24–25

Seminarier om fullmakter
och framtidsfullmakter
sidan 26–27

CHRISTELS KRÖNIKA
Planera för ditt seniorliv
Att planera för våra seniorliv är något vi gör på olika sätt. Många tecknar ett medlemskap i Blomsterfonden,
en del föredrar andra boendekoncept. En del engagerar sig i flera organisationer för att på så sätt hålla sig
informerade om seniorlivet i stort. Detta är också något Blomsterfonden erbjuder genom vår tidning Alma,
ÄldreSupport mm.
Vad du väljer för väg att gå är mycket upp till vilken typ av person du är. Är du en som inte gillar förändringar
kanske du väljer att stanna kvar i ditt hus så länge som möjligt. Är du en planerande person kanske du flyttar
till en mindre bostad med bra tillgänglighetsanpassningar redan vid 60 år.
Inom Blomsterfonden ser vi alla varianter, 60-plusaren som flyttar in för att i god tid förbereda för sitt
seniorliv och 80-plusaren som valt att vänta och först vid 85 känner sig redo för ett seniorboende. Alla är vi
olika och har olika behov, men vi inom Blomsterfonden brukar rekommendera våra medlemmar och anhöriga
att i god tid tänka igenom hur de vill ha det på äldre dar. Att planera så länge de själva har kraft att styra och
påverka sin livssituation.
En del av oss minskar på antalet aktiviteter som senior medan andra ökar, läs exempelvis om Janne Schaffer
som Almaredaktionen nyligen träffade. Se sidan 8–11.
Höstens medlemsresa bär av till Spanien. Nytt för hösten är att du kan välja vilken typ av resa som passar
dina behov bäst, läs mer på sida 20–21. Våra medlemsresor är uppskattade och vi har många återkommande
resenärer, flera ensamåkande medlemmar, hyresgäster och barn och barnbarn som åker med mormor eller
farmor. Syftet med våra resor är att skapa glädje och mening för våra medlemmar på ett tryggt sätt, likt det vi
erbjuder i vårt boendekoncept. Almaredaktionen är med på alla resor för att kunna skriva och berätta för er
medlemmar.
Missa inte vår årliga föreningsstämma den 30 maj, i år har vi bytt till större lokal på Kungsgatan, SF:s biograf
”Rigoletto”, se sidan 18–19 för inbjudan. På stämman har alla medlemmar möjlighet att påverka föreningens
framtida utveckling med sin röst, så glöm inte att anmäla dig.

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef
på Blomsterfonden samt
chefredaktör för Alma.
- En viktig del jag tänker
på när jag planerar mitt
seniorliv är hur jag ska hålla
mig så aktiv som möjligt,
rörlig i både kropp och
sinne.
Vi människor behöver
utmaningar, mål och
mening med våra liv från
första dagen till den sista.
Jag hoppas kunna bidra
som volontär i något bra
samhällsnyttigt projekt, få
resa en del och se hur andra
människor lever och bor.
Dock på ett så hållbart sätt
som möjligt. Helst utan
långflygningar.

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

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i Alma, att du debatterar och skriver till oss. Många
har tyvärr trott att insändarna nödvändigtvis måste handla om Blomsterfonden, om vår verksamhet, stadgar och andra interna angelägenheter, men så är det inte.
Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan vara allt från
samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som är viktigt för dig
och ditt liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !
Omslagsbilden föreställer medlemmen
Eiren Sernbring i fullt påskstök.

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.

Bilden är tagen av fotograf Lennart Dannstedt
under ett av de två fototillfällen som arrangerades hos Blomsterfonden i början av
februari. Ytterligare en fotograferingsdag
kommer att hållas i sommar. Håll ögonen
öppna efter info i våra nyhetsbrev om du vill
vara med!

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.
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Smått

Insändare

Stöd de äldre
ANNONSERA I ALMA!

Snart är det årsstämma igen
Årsstämman 2017 blev för många en tråkig upplevelse
och en del blev rejält upprörda. Intresseföreningen på
Ringvägen hade mobiliserat många medlemmar för
att få igenom sina förslag. Det demokratiska systemet
utnyttjades till fullo. Däremot var tonläget och språkbruket
inte värdigt en årsstämma.
Resultatet blev bl a att ordföranden Lennart Francke
röstades bort, trots att Blomsterfonden under hans ledning
utvecklats mycket positivt, kanske den framgångsrikaste
perioden i föreningens historia.
Jag uppmanar därför alla medlemmar, som värnar om
Blomsterfonden och de fina värderingar föreningen står
för – gå på stämman och gör din stämma hörd. Ta gärna
med fullmakt från någon medlem, som inte har möjlighet
närvara. Inga fler ”kupper” inom ramen för stadgarna!
Roland Bengtsson
Medlem nr 74452

& Gott

Vårbasar på Röda bergen. Läs här!
Blomsterfondens välkända vårbasar
hålls i år lördagen 21 april mellan
10-15. Ingång sker via Sätertäppan 5
vid lilla trädgården. Café utlovas och
om vädret tillåter finns möjlighet att
sitta utomhus.
Vi tar gärna emot saker och prylar
som du skulle kunna tänka dig att
skänka bort. Kontakta Röda bergens
värdinna Monica Andersson,
telefon: 08-555 94 851.
Intäkterna från basaren går tillbaka
till Blomsterfondens verksamhet.

Till tidningen Alma
Jag vill tacka Blomsterfondens ledning för deras
utmärkta informationsmöte fredagen den 16 februari
2018 (Informationsmöte för hyresgäster på Ringvägen redaktionens anmärkning).

Välkomna
allesammans.
Många fina fynd
utlovas som
vanligt!

Vi har nu fått svar på våra mest trängande frågor: tidtabell
för renoveringen, vad som måste åtgärdas, stammar, rör
och trånga badrum. Vi måste evakueras då kök och badrum
inte kan användas under saneringen. Största möjliga
hänsyn kommer att tas till individuella önskemål vad
gäller flyttning och återflyttning och vi får hjälp med själva
flyttningen och packning/uppackning.
Endast absolut nödvändig sanering kommer att ske. Ingen
kommer att behöva oroas för att inte kunna betala sin hyra.
Det finns en summa avsatt särskilt för att hjälpa den som
har låg pension, ett s.k. äldreförsörjningsstöd. Dessutom har
BTP (bostadstillägg för pensionärer) ökat i år‚ det bör man
söka.

Kontakten
Jag saknar en stor varm famn
att krypa in i

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

Blomsterfondens ledning skulle helst se att ytterligare
lägenheter kunde tillskapas samt ett äldreboende. detta
är dock inte klarlagt. Stockholms stad vill ha ett ord med
i laget och det behöver, om det över huvud taget sker,
inte ske på Ringvägen utan kan bli någon annanstans
på Södermalm. Men detta är ledningens huvudvärk, det
behöver vi hyresgäster inte bekymra oss om. Vi ska bo här
i största möjliga lugn och ro och kunna känna att vi trivs
under våra sista år.

Där måste också finnas humor och lite sunt
förnuft.

En dos kultur eller en bridgekväll är inte helt
fel.

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

Stockholm den 17 februari 2018

Var hittar man en sådan man?

Vi vidarebefordrar då brevet till den det
berör.

Margareta Daram
Ringvägen 109A
Tel. 073-9390100

undrar
HJ

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

6   Blomsterfonden

Vill till, skillnad från de flesta, INTE ut och
resa – i alla fall inte med flyg och inte till
varmare länder. Men gärna en båt-, tågeller biltur.

Skriv till Blomsterfonden, Alma, Box 110 91,
100 61 Stockholm eller mejla till
alma@blomsterfonden.se.
Om du vill svara på en kontaktannons,
märker du brevet med avsändarnamnet,
ex. ”Totte” .

Under mars månad öppnar nya butiken i Svalnäs

I sommar öppnar vi
nytt ÄldrePowergym i Liseberg
Det var på Liseberg ÄldrePowerprojektet startade med testgym och
utvärderingsstudier i samarbete med
Jyväskylä Universitet och HUR - the
active ageing company, specialister på
träningsmaskiner för seniorer.

Bakom dessa dörrar öppnar snart en ny butik med bredare
utbud, nya tjänster och en caféhörna.

Nybakat bröd kommer att finnas, gräddat
på plats i butiken enligt modernt bake
off-förfarande.

Det är viktigt att
ha någonstans att
mötas i lugn och ro
Svalboet, seniorernas klubbrum på

Med fem nybyggda hus och många nya
hyresgäster tar vi nu nästa steg och inreder en
till träningslokal med uppdaterad maskinpark,
omklädningsrum och bastu med Ringvägens
ÄldrePower-gym som förebild.
Det gamla och välfungerande gymmet finns
kvar för att även fortsättningsvis göra alla våra
äldreboende både starkare och piggare.
Det nya gymmet kommer att stå klart under
juni månad, berättar Christel Haglund,
ansvarig för äldrepower-projktet.
Den nya träningslokalens maskinpark har
möjliggjorts genom ett generöst bidrag från
Ruth och Richard Julins Stiftelse.

Svalnäs, har fått ett ansiktslyft med nya
möbler och nytt kök. Få saker är viktigare
än att skapa trivsamma rum för möten
och aktiv gemenskap.

Nytt kök och ny matsal höjer vardagstrivseln på Svalnäs äldreboende

Solrosens avdelning på Svalnäs har fått nytt kök och matsal vilket invigdes av de boende och
medarbetarna med pompa och ståt. Den nya trevliga miljön firades med både tårta och bubbel.
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jag är lycklig när jag spelar gitarr

SCHAFFER
Text: Magnus Nordström Bilder: Privata

JANNE SCHAFFER byggde sin första gitarr i slöjden
1957 och började spela. Och på den vägen är det
fortfarande drygt sextio år senare.
Jan Erik Tage Schaffer föddes den 24 september 1945
och växte upp i Blackeberg, en av Stockholms västra
förorter. ”Blackan” ligger längs tunnelbanans gröna
linje vars sträckning till Vällingby, två stationer längre
ut, öppnades 1952, två år innan själva centrumdelen
invigdes. Då en modernistisk pärla och ledstjärna inom
stadsplanering.
När sextiotalet kom med hela den brittiska popinvasionen i släptåg hade Janne redan spelat så pass mycket
på sin slöjdgura att han var en given aspirant till sologitarristjobbet i banden som startades i de här delarna av
västerort.
Därför blev det också en chock för honom när han en
dag fick sparken från den allra första orkestern han var
med i.
Janne blev väldigt ledsen, trodde helt enkelt han spelade
för dåligt, och gick hem och tänkte över sin situation.
Hans slutsats blev att enda lösningen på problemet var
att öva, öva, öva och sedan komma igen i något annat
sammanhang.
– Jag fattade inte att det hela kunde handla om den sociala
biten. När man repar och spelar ihop är personkemin
ofta lika viktig som själva spelandet om det ska bli riktigt
bra. När splittringar uppstår beror det ganska sällan på
musikaliska tillkortakommanden.
8   Blomsterfonden

Janne kom tillbaka och banden han spelade i var många
med The Sleepstones som det mest kända. Killarna låg
på de svenska topplistorna och var förband till Cliff
Richard på China-teatern och Pink Floyd på Gyllene
Cirkeln i Stockholm.
– Vi spelade för fullt, på den tiden var speltillfällena många,
det fanns ungdomsgårdar överallt, fullproppade med kids
som ville digga och dansa, berättar Janne.
Hur som helst, alla timmar i replokaler och på ungdomsgårdar gav resultat och 1970 tog en efterlängtad karriär
som studiomusiker fart med inspelningen av Björn Skifs
och hans första soloalbum ”Both Sides Now”.
– Det var fantastiskt att få komma in i studiogemenskapen,
eftersom det var just här jag kunde hitta de bästa musikerna
att spela med och lära av. Det var också i studion jag fann
de där tvillingsjälarna som jag fick allt att stämma med, på
alla plan. Fantastiska människor och enastående musikanter
som Björn J:son Lind, Ted Gärdestad och Björn och
Benny.
Janne medverkade på ungefär hälften av ABBAs inspelade sånger och spelade på nästan alla Ted Gärdestadlåtar, varav han även producerade ”Satellit” och den allra
sista plattan ”Äntligen på väg”.
– ABBA är världsartister och Ted, tillsammans med
storebror Kenneth, komponerade sånger som för alltid
kommer att bo i svenska människors sinnen. De ska finnas
inskrivna på samma sida i historieböckerna som Bellman,
Taube och Wreeswijk. Detta är melodier och texter som

LÄS MER OM JANNE SCHAFFER PÅ NÄSTA UPPSLAG ...
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JANNE

SCHAFFER
– Musiken är
kärnan i mitt liv
Att få spela för
människor är en
gåva stor som få

går från generation till generation och
idag tjugo år efter Teds död lever de mer
kraftfulla än någonsin.
1972 möttes Janne Schaffer och Björn
J:son Lind i studion och ett långt
samarbete fick sin början. De startade
”Hörselmat” och blev ett radarpar till
glädje för alla musikälskare. Vi är många
i Sverige som tagit Björns numera
klassiska komposition ”Brusa högre
lilla å”, med Jannes svidande vackra
gitarrspel, till våra hjärtan.
– Björn befann sig så nära musikens inre
själ och kärna som en människa kan
komma och med honom har jag upplevt
många stunder i det epicentrum som bara
han kunde framkalla. När han gick bort
2013, stannade tiden en stund. Jag är
djupt tacksam för alla åren, alla gig och
glädjen vi delade. Sorgen lägger sig men
saknaden går åt andra hållet, blir starkare.
Samma sak gäller för Ted.
För att hedra sina vänners minnen
har Janne varit drivande i att starta
stipendier i Teds och Björns namn. Han
och andra inblandade vill på detta sätt
uppmuntra unga musiker och låtskrivare
att ta nästa steg. Detta är ett bra sätt
att stödja ny svensk musik och hålla
minnen vid liv.
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– När vi startade Teds fond hade vi
Cornelis-stipendiet som förebild. Vi ville
bygga en grundplåt som tillät en årlig
utdelning. När jag för några år sedan
blev tillfrågad av ett bryggeri om de fick
använda mitt namn på ett nytt ölmärke
– ”Janne Schuffle”– var mina krav två:
min royalty skulle oavkortad gå till Björns
stipendiefond och etiketterna skulle ritas
av en annan av mina vänner, Lasse Åberg.

– Lasse och jag har båda ett brinnande
engagemang för miljöfrågor och hållbarhet. Ingen av oss har till exempel
körkort. Lasses texter är så kul att skriva
musik till och de viktiga budskapen, som
ofta finns med, går rätt in i hjärtat på
både stora och små. Det spritter i kroppen
men också i tanken.
Lasses och Jannes låt ”Min piraya
Maja” är en klassiker. Det går inte
att vara på en EBB-konsert utan att
göra den där pirayakäftrörelsen med
händerna och sjunga med i refrängen
för fulla gomsegel. Glädjen på scenen
smittar av sig.
– Ja, de här låtarna är oerhört roliga
att spela, vi blir som barn på nytt, säger
zebran Janne. Tack och lov!

Med Lasse Åberg har Janne Schaffer
trängt in i svenska bröstkorgar från ett
helt annat håll. I Electric Banana Band
är inget förbjudet, här kan vuxna män
klä ut sig till djur och svänga omkring
som de vill och skapa spännande broar
mellan generationer som bara vill
varandra väl.

Att skriva om Janne Schaffer kräver
egentligen att man har en bok till
förfogande. En tegelsten. Under sin
långa karriär har han spelat med
så många framstående artister och
musiker, i så många olika genrer och
sammanhang med så olika uttryck att
det skulle gå åt åtskilliga sidor bara till
en uppräkning. Han är med på över
femtusen inspelningar och har turnerat
land och rike runt i Sverige. Hans
gitarr har viskat, ringt, klingat och ylat
såväl i Europa som i Amerika.

Janne Schaffer tillsammans med en ung Ted Gärdestad
i studiosoffan.

Se ”Janne Schaffer Music Story” på
vårens föreningsstämma
Janne Schaffer tillsammans med Tobias Ågren, sång,
och Peter Ljung på keyboard framför låtar av Schaffer,
Gärdestad och J:son Lind blandat med storytelling från en
lång och händelserik karriär.

Vinn en biografi
Janne har skänkt ett antal exemplar
av sin bok ”Mitt liv som Schaffer”
för utlottning bland medlemmarna.
Vill du vara med så mejla
info@blomsterfonden.se, skriv ditt
namn, telefonnummer, adress och
märk mejlet med ”Schaffer”.

Björn J:son Lind - pianist, flöjtist,
arrangör, kompositör och konstnär

Janne fyller sjuttiotre till hösten och Almas reporter frågar
huruvida han planerar för äldrelivet.
– Nej, egentligen inte alls, jag har mer att göra än någonsin.
Jag turnerar för fullt och får ständigt nya förfrågningar om
intressanta samarbeten över gränser, kulturer och språk.
Jag har gjort konserter med den fantastiske finlandssvenske
organisten Markus Wargh, lagt gitarr på iransk musik
med Karzan Mahmoud, Peter Ljung och jag har spelat på
Riksdagens högtidliga öppnande och tre av mina skivor släpptes
ifjol i Europa på skivbolaget BGO. Jag har eget skivbolag,
bokförlag, är föredragshållare om entreprenörskap, låtskrivare
och producent. Jag har helt enkelt inte tid med att tänka på
äldrelivet, jag känner mig både stark och pigg, säger Janne och
stryker pannluggen åt sidan på ett hårsvall som skulle räcka och
bli över till ett helt kompani normala seniorfrillor.
– Men framförallt älskar jag att spela gitarr. Jag är
självlärd autodidakt, som Putte Wickman brukade säga. Jag
ser verkligen fram emot att få lira för alla blomsterfondare
på föreningsstämman.
Vi ses där!
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msinformation • Medlemsinformation • Medlemsin
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
emelie.nyback@blomsterfonden.se
Hit mejlar du när du vill stödja
Blomsterfonden med en gåva
eller bidra på något annat
sätt till vår verksamhet.

Vad är Blomsterfonden?

Vill du beställa en minneseller grattishyllning?

ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 • November 2017

Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

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

medlem@blomsterfonden.se

Gå in på www.blomsterfonden.se.
Där kan du se vilka varianter som finns,
vilka motiv som pryder korten och vad
det kostar.

Du kan också ringa måndag–fredag:
09.00–12.00.

08-555 94 751

VÄLKOMMEN!

Temanummer

Jul i hjärtat

Bjud in till gemenskap, glädje och trygghet i jul!

Blomsterfonden

Alma4-2017.indd 1
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2017-11-13 08.42

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 47 413 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.
Lättast anmäler du din e-postadress till medlem@blomsterfonden.se

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!
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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!

nformatiom • Medlemsinformation • Medlemsinfor
STORT TACK för alla bidrag under 2017! –
din givmildhet gör skillnad för våra äldre
Ett stort varmt tack till alla som bidrog till Blomsterfondens verksamhet under 2017!
Ökad mening och glädje i vardagen
Med våra givares hjälp kunde Blomsterfonden göra många enkla men värdefulla
saker varje dag för att hjälpa Olle och andra äldre i vardagen.

Våra årliga ÄldreKollon är mycket uppskattade avbrott i
vardagen för deltagarna
För tredje året i rad kunde Blomsterfonden under 2017 erbjuda
äldre att åka på kollo. Våra ÄldreKollon ger möjlighet att komma
bort en stund från vardagen och ut i naturen och umgås och äta
gott tillsammans i glada nya vänners lag.
ÄldreKollo finns idag endast för våra boende, men planen är att
någon gång i framtiden kunna erbjuda konceptet även externt,
berättar Christel Haglund, vård- och omsorgschef. I år planerar vi
att hålla två ÄldreKollon, ett i maj och ett i augusti.

SeniorboTorget ger dig fakta om
uthyrningen av våra lägenheter.
Gå in och titta på vår hemsida!

Vill du läsa Blomsterfondens
årsredovisning för 2017?
Du kan ladda ned årsredovisningen på vår hemsida:
www.blomsterfonden.se under andra halvan av maj.
Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen
samt dagordningen för stämman via e-post eller postalt om du
inte har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Utdelning på aktier? – skänk
gärna till Blomsterfonden

Nu har det gått 4 år sedan vi körde igång med vår
webbuthyrning via SeniorboTorget.
Gå in på www.blomsterfonden.se och klicka på
SeniorboTorget om du inte gjort det än.

Sedan mitten av 2000-talet är det möjligt att skänka
aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer. Ofta görs
detta i samband med att bolagsstämmorna fattar beslut
om utdelning, vanligtvis i april och maj. På Blomsterfondens
hemsida (www.blomsterfonden.se, under fliken stöd oss, klicka
sedan på aktieutdelning) finns det aktuella blanketter att ladda
ner, med Blomsterfonden som gåvomottagare. Vi är varmt
tacksamma för alla bidrag som kommer in till vår verksamhet!

Blomsterfonden
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UTNYTTJA

DINA
MEDLEMSFÖRMÅNER
Seniorresor

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.

Juridisk hjälp

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

Innehållsrika resor

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

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

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

Gör gott!

Exklusiva förmåner

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

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

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

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

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

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.

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

Personnummer:

Medsökande:								

Personnummer:

Adress:									

Postadress:

Telefon:								

E-post:

Fyll i och klipp ur talongen, 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.
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EFFEKTER

av ditt medlemskap, insamlade gåvor och annan hjälp
Under 2017 samlade vi in gåvor och fick volontärhjälp till olika behov som finns inom äldreområdet.
Alla blomsterfondare bidrar genom sitt medlemskap, och ofta stort engagemang, till att de äldre i vårt samhälle har det lite
bätte.
Alla ni som hjälper Blomsterfonden möjliggör att vi kan fortsätta med den sociala stödverksamhet vi arbetar med varje dag,
året runt, för äldres trygghet och glädje.

Vi har många stöd- och utvecklingsprojekt för äldre ständigt igång i vår verksamhet:
ÄldreKollo – en mötesplats vid havet, himlen och grönskan som ger
äldre chansen att komma bort från vardagen, ensamhet och tristess
för att umgås, komma in i ett sammanhang där möjligheten bjuds
att träffa nya vänner.

ÄldreSupport – en stödlinje för äldre och anhöriga som är i behov av
hjälp att få svar på många svåra frågor som berör senior- och äldrelivet,
inte minst vad det gäller kontakt med myndigheter, sjukvården och
gällande regler och lagar.

ÄldreCafé – en mötesplats som skapar möjligheter att samtala om och
reda ut etiskt svåra frågor som bemötande och annat inom seniorliv, äldrevård och omsorg.

ÄldrePower – mötesplatser för äldreträning i specialanpassade gym för seniorer bidrar till ett friskare, starkare och i förlängningen roligare äldreliv. Blomsterfonden är föregångare vad det gäller träning för äldre människor där även personer som
bär på en demenssjukdom är i högsta grad deltagande, med mycket goda resultat på många plan. Som förbättrad balansförmåga och styrka i armar och ben, bättre och lugnare sömn och ett mer aktivt liv i vardagen.
En mer noggrann redogörelse över vilka effekter våra insamlade medel genererar kommer du att hitta på vår hemsida
www.blomsterfonden.se under maj månad. Gå gärna in då och läs mer om detta.

Vill du också hjälpa till?
Det finns många sätt att förändra och förbättra för äldre i samhället och att stödja Blomsterfonden är ett av dem. Din insats är alltid betydelsefull för oss och du väljer själv hur du vill
bidra. Du kan vara medlem, volontär, beställa en minneshyllning eller skänka en gåva till oss,
för att ta några exempel. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer eller ring eller mejla oss om
du har några frågor. Alla våra kontaktuppgifter finns på sidan 12.
Välkommen!

Vi frågade våra medlemmar vad de är nyfikna på när det gäller äldrelivet
Som svar på vår fråga: Vad intresserar dig extra mycket fick
vi följande rangordning:
Boendespörsmål toppade med hälso- och livsstilsfrågor på
andra plats, kultur på tredje medan omsorg och samhälle
i stort sett delade en fjärde/femteplacering. Sociala frågor
liksom etiska- och värdegrundsfrågor var i det här sammanhanget av lägst intresse för deltagarna.

Så här tyckte en tillfrågad medlem:
”Blomsterfondens olika seminarier och resorna är
intressanta. Egentligen allt som skapar möjligheter till
samvaro. Kan röra sig om det mesta från kultur och politiskt
engagemang till danskvällar och dejtinghjälp”
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Blomsterfondens nya ordförande

EWA SAMUELSSON

– Vi är väl rustade för en spännande
och mycket utmanande framtid
Alma träffade Blomsterfondens Ewa Samuelsson för ett samtal
om föreningen och hennes, sedan i höstas, nya uppdrag som
styrelseordförande.

– Därför är det så viktigt att värna och utveckla den trygghetskedja
som Blomsterfonden erbjuder genom äldrelivets olika skeden. Den
skapar valmöjligheter.

Fram trädde bilden av en kvinna med både huvud och hjärta på
plats. Om ögonen är, som det sägs, själens spegel så är det lätt att
förstå varifrån klokheten och värmen i Ewas blick kommer.

Ewa förklarar hur värdefulla värdinnorna på de olika anläggningarna
är. Hur de ser helheten och kan hjälpa den som hamnar i periferin,
som halkat utanför gemenskapen.

Blomsterfonden har fått en yttersta ledare med kunskaper och
erfarenhet långt utöver det vanliga. Ewas CV är en lista som vittnar
om användbar och djupgående kompetens. Eller vad sägs om de
här punkterna: Lärare, rektor och områdeschef i Stockholms stad.
Biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och
funktionshindersfrågor. Äldreborgarråd. Regeringens särskilda
utredare om bostäder för äldre. Det ligger ytterligare styrka i att Ewa
är styrelseordförande även i Svenskt Demenscentrum.

Jag gläds över att få vara Blomsterfondens ordförande
– Jag blev väldigt glad när jag för några år sedan fick frågan om att
gå med i Blomsterfondens styrelse. Jag hade hört så mycket gott
om föreningen och jag tänkte att jag hade en hel del att tillföra.
Dessutom är det ofta bra att komma in utifrån, det är lättare att
se saker och ting i ett annat ljus när man inte är för involverad i
processerna.
–Jag märkte omgående att jag kom till en organisation som
fungerade alldeles utmärkt och jag kände mig välkommen i
styrelsearbetet. När jag nu blev tillfrågad om ordförandeskapet
var jag tryggt medveten om styrkan i den här föreningen. Att
jag blev enhälligt vald känns också väldigt bra, då finns det inget
grundläggande i styrelserummet som skaver, arbetet får ha sin bästa
gång.

Vår trygghetskedja skapar valmöjligheter
Det märks med stor tydlighet att Ewa brinner för sina frågor:
god omsorg, tillgängliga bostäder för äldre och valfrihet i så stor
utsträckning som möjligt. Var och en ska ha rätten och möjligheten
att leva sitt äldreliv som hon eller han vill.
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– En del människor har så lätt att ta sig fram, få nya vänner och hitta
sällskap, medan det för andra ter sig svårare och näst intill omöjligt.
Det är då och där vår organisation kan göra sitt bästa arbete. Det är
så det är genom livet, från småskolan till äldreboendet.
För Ewa, som är lärare och rektor i botten, är utanförskapet en
mycket viktig fråga att arbeta med. Att skapa gemenskap, trygghet
och erbjuda tillgängliga sammanhang är av högsta prioritet.

Vi går mot svårare tider
År 2030 kommer en halv miljon fler som fyllt 65 år att bo i Sverige.
Behovet av tillgängliga seniorlägenheter kommer vara större än
någonsin tidigare i historien. Att sluta bygga är inget val.
– Jag känner stor stolthet över vad Blomsterfonden bidrar med.
Under min företrädares, Lennart Francke, ledning drog föreningen
igång nybygget i Liseberg. Nu efter en mycket effektiv process står
fem äldreanpassade hus klara, befolkade av glada medlemmar.
Från föreningens allra vackraste hus i Svalnäs flyttade huvudkontoret ifjol till källarplanet på Ringvägen. I maj står därför åtta
nya seniorlägenheter inflyttningsklara i det ombyggda kontorshuset
i Djursholm.

Blomsterfonden värnar om varenda person som bor i våra
anläggningar, utan undantag
För Ringvägens del är nya utredningar och samtal på gång. Tidigare
presenterade tillbyggnadsskisser från 2013 gäller inte längre. En
kulturmiljöanalys är gjord under senaste höst och nya förslag och
ekonomiska beräkningar läggs fram. Kontakterna med Stockholms
stad fortsätter. Inom ett år tas beslut om att gå vidare eller avsluta.

mässor, äldresupport, äldrecafé, alzheimercafé, hyresgästmöten, individuella samtal
m.m. förmedlar en ständig kontakt med
medlemmarna.
Föreningen är transparent, effektivt
genomlyst och kontrollerad av namnkunniga revisorer från de mest meriterade
byråerna, Svensk Insamlingskontroll, FRII
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
samt Givarguidens kontrollverktyg för
Charity Rating.
– Men vi nöjer oss inte, vi arbetar för
att bli bättre för varje dag som går. Jag
hoppas kunna träffa många av er boende
och medlemmar när jag rör mig i Blomsterfondens sammanhang för att få ta del av era
synpunkter och önskemål.

Föreningsstämman är viktig för alla
medlemmar i Blomsterfonden
Stämman är inte enbart en intern sammankomst för de som bor hos Blomsterfonden idag.
Den är i lika hög grad en unik chans för
varenda enskild medlem att skapa sig en
uppfattning om föreningens verksamhet
och träffa en samlad ledning och styrelse
vid ett och samma och tillfälle.

– Jag vill uppmuntra dig som är medlem att
besöka föreningsstämman. Kom och gör din röst
hörd den 30 maj. Den är viktig för oss alla!
Helt klart är att inga fastigheter får lämnas att förfalla. Oavsett tillbyggnad kommer
stambyten och tillgänglighetsanpassning att göras.
– Vid alla förändringar uppstår oro för den egna situationen. Det är ofrånkomligt.
Kommunikation är ingen lätt sak, alla har sin egen referensram som de utgår ifrån. Det
gäller att nå ut till varje individ på ett nära plan för att kunna förmedla det som är riktigt
och sant. Därför erbjuder vi individuella samtal med alla berörda hyresgäster för att
kunna lägga fram personligt anpassade lösningar så långt det är möjligt.
Rykten och felaktiga påståenden skapar både otrygghet och osämja vilket inverkar
negativt även på gemenskapen och trivseln.

Den erbjuder också en stunds underhållning som en extra liten medlemsförmån.
Missa inte detta.
– Jag vill verkligen uppmuntra dig som är
medlem att besöka föreningsstämman den
30 maj. Kom och gör din röst hörd. Den
är mycket viktig, för dig själv och för alla
andra som valt att teckna ett medlemskap
i Blomsterfonden, säger Ewa som avslut på
vårt lilla samtal.

Mer information om stämman, plats,
program och underhållning hittar du
på nästa uppslag.
Läs och skriv in i din kalender.
Välkommen!

Få organisationer arbetar så aktivt och kontinuerligt med att kommunicera med sina
medlemmar som Blomsterfonden. Tidningen Alma, nyhetsbrev, sociala medier, mejlbrev,
nyhetsdiskar, referensgrupper, undersökningar och enkäter, resor, evenemang och
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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma 2018.
TID: Den 30 maj kl. 18.00, registrering börjar from 17.00.
PLATS: Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm. Närmaste T-station
är Östermalmstorg, uppgång mot Stureplan/Birger Jarlsgatan.

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på vår hemsida: www.blomsterfonden.se. Du kan också anmäla dig via
e-post:medlem@blomsterfonden.se eller till Måniqua Lövengard
på telefon 08-555 94 512 senast den 16 maj.
Vänligen uppge namn och personnummer när du anmäler dig.

UNDERHÅLLNING

Janne Schaffer Music Story
Janne Schaffer avslutar vår föreningsstämma med storytelling och musik av

Ted och Kenneth Gärdestad, Björn J:son Lind och Schaffer
Medmusiker på scenen är

Tobias Ågren – sång Peter Ljung – keyboard

Välkommen!
Medlemsrekordet fortsätter!
Den stora medlemsökningen har resulterat i att vi vid årsskiftet
2017/2018 var hela 47 413 medlemmar, vilket motsvarar en
ökning om ca 8 % för 2017. Vi kan se en större ökning ibland
åldrarna 40-59 år under det senaste året.
Många nya medlemmar kommer i kontakt med Blomsterfonden
i samband med att det hjälper någon av sina anhöriga med att
hitta boende eller omsorg.
Ett ökat antal medlemmar med spridda ålderssegment leder till
en starkare förening för framtiden.
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Foto: Annie Hyrefeldt

Mer information om stämman presenteras löpande på
vår hemsida
För den som vill lämna motioner till föreningsstämman är
adresserna följande: medlem@blomsterfonden.se eller via post
till Föreningen Blomsterfonden, Att: Motion, Box 110 91,
100 61 Stockholm.
Observera att du måste vara medlem i Blomsterfonden för att
kunna lämna in motioner.

Valberedningens förslag till årsstämman den 30 maj 2018
Valberedningens uppdrag regleras i Blomsterfondens instruktion för valberedningen som fastställdes vid stämman 2015-05-25. Instruktionen
i sin helhet finns tillgänglig på Blomsterfondens hemsida. Det förtjänar att påminna om att Blomsterfonden är en ideell förening med många
medlemmar som stöttar föreningens syfte att tillhandhålla bostäder och stöd i boendet. Så här står det :” §1. Blomsterfonden ska ha till
uppgift att äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Verksamheten får bedrivas direkt eller genom
hel- eller delägda bolag.”

Utvärdering gjord av StyrelseAkademien
Bland de punkter som anges, åligger det valberedningen att bedöma om styrelsen uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen till
följd av Blomsterfondens framtida inriktning. I det ligger också att ta del av styrelsens utvärdering av dess arbete. En sådan utvärdering
har på önskemål från valberedningen genomförts av StyrelseAkademien, en oberoende institution med uppdrag att bland annat bistå
företag och organisationer vid utvärdering av styrelsens arbetssätt och effektivitet. Undersökningen ger styrelsen ett gott betyg. I enkäten
framgår dock att det saknas vissa kompetenser som är av stor vikt för Blomsterfondens verksamhet. En sådan kompetens är bygg- och
fastighetssakkunnig, en kompetens som funnits i Blomsterfondens styrelse sedan mer än 50 år, men som röstades bort av stämman 2017.
Följande styrelsemedlemmars mandatperiod utgår 2018:
Ewa Samuelsson

Ordinarie		

Valbar för ny period

Björn Lind		

Ordinarie		

Ej valbar

Meg Tiveus		

Suppleant

Valbar för ny period

Vid stämman 2017 invaldes två helt nya styrelsemedlemmar. Valberedningen anser att det är viktigt att slå vakt om kontinuiteten i
Föreningen Blomsterfonden.
Valberedningen föreslår därför omval av Ewa Samuelsson och Meg Tiveus. De har kunskap och erfarenhet av styrelsearbetet i
Blomsterfonden och besitter kompetenser och kontaktnät som är nödvändiga för Blomsterfondens verksamhet och utveckling.
Till valberedningen har förslag på ny ledamot inkommit. Personen i fråga har kontaktats men tackat nej till uppdraget.
Valberedningen föreslår val av Bert-Ove Johansson till ny ordinarie ledamot i styrelsen. Hans kvalifikationer framgår nedan.

Ewa Samuelsson, ordinarie styrelseledamot
och ordförande, har haft olika chefsjobb inom
Stockholms stad samt varit äldreborgarråd.
Hon har också varit regeringens samordnare om
hemsjukvård och utredare bostäder för äldre.
Utsedd av stämman 2012.

Meg Tiveus, suppleant i styrelsen, har lång
erfarenhet av styrelsearbete och företagsstrategi.
Har varit verksam som styrelseledamot inom bl.a.
Billerud, Cloetta, Swedish Match och varit VD för
AB Svenska Spel.

Valberedningen tar inför 2019 års stämma gärna emot förslag på styrelsemedlemmar som
besitter den kompetens som behövs i styrelsen och som har möjlighet att lägga tid och
intresse i uppdraget.

Bert-Ove Johansson, 55 år, har gedigna kunskaper
om fastigheter och fastighetsekonomi. Han har i 20 år
arbetat i Skanska på olika chefsbefattningar i Sverige
och i andra länder. Efter Skanska var han verksam i
Newsec. Han arbetar i dag med fastigheter för Hemsö,
ett företag som till 85% ägs av 3:e AP-fonden. Han
har god kännedom om Blomsterfonden och dess
verksamhet.

Revisorerna väljs på tre år och de nuvarande revisorernas mandattid utgår vid stämman 2018. De har också lång erfarenhet av Blomsterfonden och dess verksamhet. Valberedningen anser att revisorerna sköter sitt uppdrag på ett mycket bra sätt, en uppfattning som också
delas av styrelsen. Valberedningen föreslår omval av samtliga revisorer.
Blomsterfondens valberedning
Nina Rehnqvist		

Åsa Stenlund-Björk

Sven Erik Peterson
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Följ med på ny medlemsresa i höst. Vi erbjuder två versioner. Välj själv vilken som passar dig bäst

ANDALUSIEN

Sex dagar i oktober med halvdagsutflykter och representant från Blomsterfonden
Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter längs havet. Vi bor bekvämt på trevligt hotell invid havet i
Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med solkusten och gör utfärder till den mysiga byn Mijas Pueblo samt äter lunch hemma
hos lokal familj under ett Andalusiskt äventyr. Detta är en resa som ger er personliga möten och ni får se landsbygden samt njuta av havet i
Fuengirola.
Med oss på resan har vi vår reseledare Monica som är bosatt i Fuengirola samt en representant från Blomsterfonden för extra stöd på resan.
Genom Monicas lokala kontakter får vi en kunskap och känsla av den lokala kulturen.
Den här resan passar dig som föredrar halvdagsutflykter med lite luftigare dagar och värdesätter en medföljande representant från
Blomsterfonden som extra stöd på resan.
MEDLEMSPRIS: 7 950 KR (ord pris: 8 450 kr)

Möjliga tillägg:

RESLÄNGD: 6 DAGAR

Enkelrum: 1 250 kr

AVRESEDATUM: 21 okt 2018

Hotell : Hotel El Puerto

I priset ingår:

Preliminära flygtider (Primera Air):

• Flygresa Stockholm – Malaga t/r

AVRESA: Arlanda 14.30 – Malaga 18.55

• Svensk reseledare Monica Mozo

HEMRESA: Malaga 07.30 – Arlanda11.40

• Representant från Blomsterfonden

Med reservation för ändringar utom vår kontroll.

• Del i dubbelrum 5 nätter med frukost på mellanklasshotell

Boka din resa hos Reseskaparna. Ring 08-94 40 40 eller skicka
e-post till info@reseskaparna.se.

• 1 lunch hemma hos lokal familj samt 4 middagar, varav 2 på 		
restaurang
• Vinprovning med tilltugg
• Alla utfärder & besök enligt program

i samarbete med

(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

Läs mera om medlemsresorna på nästa sida ...
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Åtta dagar i oktober med heldagsutflykter och reseledare från
Reseskaparna
Upplev allt från det moriska sägenomspunna Alhambra till
Rondas berömda bro och mysiga bergsbyar. Här bor vi bekvämt
på ett trevligt hotell vid havet i Fuengirola med alla bekvämligheter. Vi gör utfärd till byn Mijas Pueblo och äter lunch hemma
hos lokala familjer på detta andalusiska äventyr.
Vår reseledare från Reseskaparna heter Monica Mozo och är
bosatt i Fuengirola med allt vad det innebär av lokalkännedom
och erfarenhet.
Den här resan passar dig som vill ha ett innehållsrikt program
med heldagsutfärder. Observera att ingen representant från
Blomsterfonden följer med på denna resa.
MEDLEMSPRIS: 11 950 KR (ord pris: 12 950 kr)
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESEDATUM: 26 september 2018
I priset ingår:
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Del i dubbelrum 7 nätter med frukost på mellanklasshotell
• 9 måltider (4 luncher varav 1 hemma hos lokal familj samt
5 middagar
• Vinprovning med tilltugg

Yiihhaa! Vad det svänger
om dansdamerna på Svalnäs
Almaredaktionen besökte Svalnäs och var med på linedanceträning en onsdagsförmiddag i januari. Ledare för
dansgruppen sedan13 år är Birgitta Lilienberg, hyresgäst
på seniorboendet. Gruppen träffas varje torsdag mellan
tio och elva och har som tradition att varje sommar visa
upp sina färdigheter med ett uppträdande när Svalnäs firar
nationaldagen den 6 juni. Till sin uppvisning i år ska gruppen
träna in hela tio danser med olika musik och steg.
Vi passade på att fråga Birgitta och några av deltagarna i gruppen om vad som är det roligaste med att dansa linedance, som
ju från början har ett amerikanskt ursprung i tidigt sjuttiotal. Då
var det countrymusik som gällde, men idag förekommer de
flesta musikstilar i samband med denna trevliga dansvariant.
Det går att svänga till det mesta som har tempo, takt och rytm
som passar för ändamålet.
Vi passar på när gruppen tar en paus och hämtar andan en
stund: Hur kommer det sig att ni började dansa just linedance?
– Det roligaste tycker jag är all förberedelse inför våra träningar
som att leta fram passande musik och steg till varje dans samt
att vidarebefordra mina kunskaper till dansgruppen, säger
Birgitta. Det är också roligt att på ett trevligt sätt få motion,
träna balans och koordination till musik. Att också komma ihåg
alla stegkombinationer ger en extra mental kick.
– Det är så roligt att dansa och det ger även mig mentalt
stärkande träning, instämmer Monica.

• Alla utfärder & besök enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag
Möjliga tillägg:
Enkelrum: 1 750 kr
Hotell: Hotel El Puerto
Preliminära flygtider (Primera Air):
AVRESA: Arlanda 05.30 – Malaga 09.55
HEMRESA: Malaga 10.55- Arlanda 15.10
Med reservation för ändringar utom vår kontroll.
Boka din resa hos Reseskaparna. Ring 08-94 40 40 eller
skicka e-post till info@reseskaparna.se.

Blomsterfondens medlemsresor är populära, först
till kvarn gäller, så anmäl ditt intresse i god tid!

Glada linedansare tar igen sig. Dansledaren Birgitta Lilienberg, andra
från höger.
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Grunden till bra foto läggs i sminklogen.
Kön var stundtals lång till stylisten Kajsa Jansson.
Att Kajsa kan sin sak och att Blomsterfondens
medlemmar är ovanligt fotgeniska kommer ni
att kunna se i Alma och andra av föreningens
sammanhang under hela året.

BAKOM K

Blomsterfonden bjöd in till medlemsmodellfotografering under två eftermiddagar i början av februari. Bilderna

ska spegla våra medlemmar och deras entusiasm i många olika sammanhang framöver. Intresset var stort, under
dessa dagar deltog mer än sextio personer i våra fotosessions.
Blomsterfondens kommunikationschef Christel Jansson höll i evenemanget och fotograf var Lennart Dannstedt,
ett ärrat proffs i sammanhanget. Med hundratals skivomslag i bagaget. Bara för att nämna en sträng på hans
välklingande lyra.
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NYTT
FOTOTILLFÄLLE
I SOMMAR!
Vill du vara med och bli Blomsterfondenmodell så håll ögonen öppna efter
meddelanden om detta i våra
nyhetsbrev framåt
senvåren!

AMERAN
Denna glada tjejtrio visar en del av åldersspannet
hos Blomsterfondens medlemmar. Vår yngsta
medlem är för tillfället två månader gammal och
vår äldsta har passerat hundrastrecket med råge.
Det är precis så vi vill ha det, en leende och levande
gemenskap över generationsgränserna.
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Blomsterfonden arrangerade ”NyGammal”-träff på Almas restaurang
i Liseberg härom veckan.
Syftet var att hälsa alla nya hyresgäster
välkomna och bjuda in dem i den
gemenskap som redan finns hos de
”gamla” blomsterfondarna.
Det minglades, skålades och
dansades till trubaduren Jalle Laine
som är en jukebox på två ben och en
härlig glädjespridare.
Blomsterfondens ordförande
Ewa Samuelsson var på plats och
minglade runt och pratade med både
gamla och nya blomsterfondare om
allt möjligt som rör livet och vardagen
i Liseberg.
Även verkställande direktören, Ulf
Thörnevik fanns bland festdeltagarna
och sågs inbegripen i samtal vid olika
bord under kvällen.
Mest uppbjuden och flitigast på
dansgolvet var Christel Haglund, vårdoch omsorgschef och initiativtagare
till den lyckade festen. Förnämlig
hjälp med det hela hade hon av Sveas
trevliga personal som skötte om att
dryck och tilltugg fanns och blev över.
Almas reporter passade också på
att umgås och frågade runt om vad
deltagarna tyckte om festen.
Här är några citat ur högen:
– Det är så fantastiskt roligt, att klä
upp sig lite och gå på fest.
– Jag önskar bara att det kunde bli
en tradition, eller att vi skulle ha
återkommande trubadurkvällar här
en gång i månaden.
– Man möter ju grannar på gatan och
nickar och hälsar, men det här är en
helt annan sak. Här vågar man ju gå
fram och prata, eller så hamnar man i
samma bord så där bara.
– Det här var kul, det lever jag länge
på. Tack alla!
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Välkommenfest
för både nya och
gamla på Liseberg
Blomsterfondens
ordförande, Ewa
Samuelsson, sa några
varma välkomstord
till festpubliken vilket
intresseföreningens
ledare Inger Vianden
också gjorde.
Den gamle eldsjälen
och aktivitetsivraren på
Liseberg genom åren,
Rune Larsson, höll
ockse ett litet tacktal till
arrangörerna för den
lyckade tillställningen

” Jag vann första
pris i jitterbug
på Nalen när jag
var sjutton!
Men jag hade, i
och för sig, ben
på den tiden.”

Den för kvällen leopardprickiga vård- och
omsorgschefen släpper loss i en foxtrot med
Saidi Mattsson, boende på Liseberg sedan ett
tjugotal år

Alma fick en liten pratstund med Astrid, boende på Liseberg sedan 25 år, och en av de
mest aktiva på dansgolvet.
– Det svänger om dig, mer än om någon annan här ikväll, det syns verkligen att du
gillar musik och dans.
– Visst, jag älskar att dansa, det är jätteroligt, och man måste se till att ha kul så länge
man bara kan. Jag blev av med mina ben för fem år sedan men musiken, rytmen,
takten och känslan sitter tack och lov i hela kroppen, i huvudet och sinnet. Och den här
stolen kan jag styra och dansa med hur mycket jag vill. Finns ingen risk att jag blir trött
i fötter och ben .
Det är fantastiskt roligt när Blomsterfonden eller intresseföreningen arrangerar
sådana här fester. Vi får roa oss och komma närmare varandra, och nu har vi dessutom
så många färska boende i de nybyggda husen att ta till oss och umgås med.
Heja, heja, vi vill gärna ha mer av sådant här. Tack alla ni som ordnat och arrangerat!
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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 Ida!
Min mamma har blivit dement och jag hjälper henne idag genom en fullmakt som jag fått från banken. Gör jag något fel om
jag använder fullmakten när jag betalar hennes räkningar?
Karin
Hej Karin!
Har din mamma blivit dement gäller inte längre en vanlig fullmakt. För att du ska kunna företräda din mamma vid exempelvis
bankärenden krävs det att du har en framtidsfullmakt, är god man eller har behörighet som anhörig genom reglerna om
anhörigbehörighet i 17 kapitlet föräldrabalken.
Med vänliga hälsningar
Ida Danielsson - Jur.kand. ida.danielsson@afbeckman.com

Fullmakt eller framtidsfullmakt? Se insändarfrågan och svaret från Ida Danielsson här nedan.
Hej Ida!
När använder jag en fullmakt och när använder jag en framtidsfullmakt?
Mvh
Kjell
Hej Kjell!
Den frågan som du ställer är det många som vill ha svar på. Jag tänkte ta tillfället i akt och förklara skillnaden mellan en vanlig
fullmakt och en framtidsfullmakt.
För att du ska veta när en framtidsfullmakt börjar gälla är det viktigt att du förstår vad en fullmakt är och när en fullmakt gäller.
En fullmakt används när du vill att någon för din räkning ska utföra ett uppdrag. Du kan exempelvis ha ställt ut en fullmakt till en
anhörig som du vill ska hjälpa dig med ett ärende. Det kan vara att gå på banken i ditt ställe, företräda dig vid en bouppteckning
eller handla eller sälja något för din räkning. För att fullmakten ska vara giltig krävs det att du har rättshandlingsförmåga. Du måste
ha rätten att själv kunna företräda dig, och har du inte den rätten gäller inte en fullmakt. Har du exempelvis en förvaltare kan du
inte skriva under en fullmakt till din vän att ta ut 10 000 kr på banken, den fullmakten kommer att vara ogiltig. Samma sak gäller om
du blivit dement, som dement kan du inte med bindande verkan ingå avtal med andra eller underteckna en fullmakt på grund av
ditt hälsotillstånd.
Jag vet dock att det är många som i samband med att en anhörig har blivit dement hjälper den anhöriga genom fullmakt och
tycker att det fungerar jättebra. Tyvärr är detta ett felaktigt handlande, du som handlar för en dement persons räkning genom en
fullmakt handlar på ett felaktigt sätt.
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För att fullmakten ska vara giltig krävs det att du som skrivit fullmakten kan bevaka att den efterlevs på det sätt som du ville när
fullmakten skrevs. Kan du inte bevaka din fullmaktshavares handlande är fullmakten inte längre giltig. Du som fullmaktshavare
kan bli skadeståndskyldig för de åtgärder som du vidtar när du använder fullmakten. Jag förtydligar detta genom att illustrera ett
exempel:
Kjell, du har för din mammas räkning en fullmakt som säger att du får köpa en säng till din mamma. Du besöker sängaffären och
hittar en Hästens Proferia Kontinentalsäng för 350 000 kr, den var dessutom på rea, du får den för det förmånliga priset 320 000 kr,
perfekt tänker du. När du kommer hem med sängen protesterar mamma högt och säger att sängen kostade henne hela hennes
framtida pensionssparande och att du minsann får lämna tillbaka sängen och köpa en Ikeasäng för max 10 000 kr.
Ponera att vi har samma scenario, enda skillnaden är nu att din mamma blivit gravt dement. Du kommer nu hem med en Hästens
Proferia Kontinentalsäng för 320 000 kr. Din mamma som är dement har på grund av sin sjukdomsbild ingen chans att protestera
eller att be dig lämna tillbaka sängen, och blir därför bunden med en Hästens Proferia Kontinentalsäng för 320 000 kr i sovrummet.
På basen av det senast illustrerade exemplet är en fullmakt inte längre giltig när en person blivit dement eller av annan anledning
inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Det betyder att för att du ska kunna företräda din mamma genom en fullmakt när hon blivit dement krävs det att hon har upprättat
en framtidsfullmakt.
En framtidsfullmakt kan träda ikraft först när din mamma drabbats av en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande och tillståndet är varaktigt. Du får gärna ringa mig Kjell om du har frågor om detta eller vill att jag ska hjälpa dig eller en
anhörig att upprätta en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt.
Dement
(förlorad rättshandlingsförmåga)

18 år
(rättshandlingsförmåga)

Fullmakt

Avliden

Framtidsfullmakt

Med vänliga hälsningar
Ida Danielsson - Jur.kand. ida.danielsson@afbeckman.com

Dags igen för nya seminarier. Nu med information även om framtidsfullmakter!
Under våren följer vi upp våra populära testamentseminarier med nya
som innehåller även information om framtidsfullmakter.
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 seminariet:
20 april kl. 13.00–15.00 och 18 maj kl.13.00–15.00

VÄLKOMMEN!
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C af é B l o m s t e r

Jeja Sundström sjöng
visor och underhöll
den kakmumsande
församlingen

Den 11 februari var det alla kakälskares högtidsdag på Ringvägen. Sex damer, boende hos Blomsterfonden, bakade, stod i och ordnade
avsmakning av bakverk i samlingssalongen. Samtidigt ställde man ut vackra tekannor att titta på. Över sextio personer kom och smakade åt alla håll och
kanter. Här räckte sju sorters kakor inte till, det bjöds på en uppsjö av läckerheter i olika färger och former. De sex mästerbagarna var: Inger Klingenstierna,
Britt Wretman, Monica Hellman, Barbro Skansfeldt, Rut Isaksson och Iris Tolstoy.

Var med om utlottningen av en bok!

Robin Drakevings spännande och fängslande thriller
Robin Drakevings debutroman ”Det gömda rummet” är en riktig nagelbitare i sann Stephen King-anda. Var med
om utlottningen, vinn en bok och kryp ned under täcket, läs och rys för allt du är värd.
Skicka in ditt namn med kontaktuppgifter till Alma per mejl eller brev: alma@blomsterfonden.se eller
Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk ditt meddelande med ”Det gömda rummet”.

GRAT TIS!
alla som vann Negra Efendics prisbelönta bok
“Jag var precis som du” i förra numret av Alma.
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Här är ni:
Birgitta Palm
Sirkka Aho
Olena Visotski
Ewa Hallqvist

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

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

P R AG

Den magiska staden
Gruppresa 27–30 maj 2018

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:

Prag - den gyllene staden, den magiska staden, städernas moder, de
hundra spirornas stad - ja, kärt barn har många namn. Sagolik arkitektur,
street pianokonserter, provokativ konst och tjeckiskt öl. Gotiska kyrkor,
renässansslott och barocken finns i nästan överflöd men Prag bjuder också
på ett rikt musikliv, intressanta museer, god mat och en välkomnande
atmosfär.

• En personligt utformad begravning

Fakta om resan: Direktflyg från Arlanda tur och retur • 3 nätter på charmigt
hotell i Gamla Stan inkl. frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till hotellet tur
och retur • Välkomstmiddag • 3-timmars stadsvandring med svensktalande
guide inkl. lunch • 2timmars båttur på floden Moldau inkl. middag.

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de

Paketpris per person del i dubbelrum: 4.995:-

• Hembesök då ni inte kan besöka oss
• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden
• Gravstenar efter önskemål

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

Enkelrumstillägg: 1.475:Anmäl dig senast 6 april. Anmälningsavgift 1500:-

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:

Minst 15 deltagare krävs för att resan ska genomföras.

Renstiernas gata 49, Södermalm

Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

Anmäl ditt intresse till Central Europe Travel

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

		

www.beckmanbegravning.se

Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Succékryssningen Skepp & Skoj är tillbaka. Kasta loss du också!
Måndagen den 16 april är det återigen dags för Skepp & Skoj
som arrangeras för fjärde året. Vi fyller Silja Lines fina fartyg
Galaxy med 55 plussare och kryssar från Stockholm till Åbo.
Ombord bjuds du på massor av härlig underhållning, mässa
med intressanta utställare såsom t.ex. Blomsterfonden,
ReseSkaparnas inspirerande reseföredrag och mycket mer.

Som medlem i Blomsterfonden får du 200 kr i rabatt
på kryssningspaketet. För att boka ring 08-666 33 33
och uppge rabattkod ”Skepp & Skoj Reseskaparna”.

Artisterna du inte får missa!
Lill-Babs, Siw Malmkvist Ann-Louise Hanson The Hep Stars Svenne
Hedlund Lennart Grahn Janne Önnerud Clabbe af Geijerstam

Skepp & Skoj arrangeras av Smart Senior tillsammans med
ReseSkaparna och Blomsterfonden är en av utställarna
ombord.
Mer info hittar du på Blomsterfondens hemsida
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

Så här löser du ett sudoku-kryss:

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

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 4/2017
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Britt-Marie Bengtsson - Sollentuna
Ann-Katrine Sämfors - Piteå
Mona Lantz - Sollentuna
Kerstin Nilsson - Hässelby
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 1/2018: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 1/2018 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2018.
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 110 91, 100 61 Stockholm

Om jag fick leva om mitt liv
Då skulle jag vara vaken längre
Skulle våga mera
Vara mindre rädd
Ha fler barn
Skulle gå naken oftare
Vara mera öppen
Och mera närvarande

Sonja Hoffman
är medlem i Blomsterfonden och författare till
boken Allt medan tiden går –
Minnen och berättelser
från Söderköping till Stockholm
Boken innehåller minnen och berättelser från
barndomens 1950-tal till vuxenliv och åldrande.
Till höger ett utdrag ur boken.
Om du vill läsa hela boken kan du som är
medlem i Blomsterfonden beställa den till
självkostnadspris direkt från Sonja Hoffman.
Telefon: 08-758 33 51, 070-433 67 00
E-post: sohotaby@gmail.com
Boken är på 166 sidor och innehåller
även ett antal bilder.
Pris 150 kr inklusive porto

Skulle se Dig tydligare
Och våga stanna kvar i stunden
Skulle odla mera potatis på balkongen
Skulle resa till fler främmande länder
Och skulle öka mitt inre resande
Skulle våga hålla huvudet under vattenytan
Och lära mig dyka
Skulle plocka mer svamp – om fästingarna inte fanns
Skulle läsa högt oftare
Jag skulle se barnet i mig
Och hoppa högt utan hängslen
Jag skulle vara tydligare
Och mera synlig
Skulle lyssna mera
Och sitta stilla oftare
Jag skulle våga räcka ut min hand
Och jag skulle göra flera kullerbyttor
Jag skulle förstå hur värdefull jag är
Och vara mera tacksam
Jag skulle balansera på lina i rosa klänning
Och förstå hur oerhört skört livet kan vara
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