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ErbjudandE TiLL bLomsTErfondEn mEdLEmmar

Fler erbjudanden på vår hemsida www.reseskaparna.se/blomsterfonden

Uppge bokningskod

bLomsTEr
vid bokning

Longstay Teneriffa 1/11, 22/11, 13/12, 22/1 (22 dgr) Ert pris: 15 450 kr ord. 15 950kr

Vulkanön Teneriffa bjuder på ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. Vår kunnig guide tar oss med på flera utfärder som ingår i resan. Vi bor i trevliga Puerto de la Cruz.

istrien, Zagreb & Ljubliana

13-20 okt Ert pris:

11 450 kr ord. 11 950kr

Upplev Norra Kroatien, Zagreb och Sloveniens huvudstad Ljubliana, en grön, mysig och
pittoresk stad med intressant historia. Vår reseleadare Vanja Devčić tar er med på denna
resa som är en kombination av livfull storstad och fina kustorter.

Innehållsrika kulturresor. Alltid med reseledare i världsklass.

Wales 22-29 aug

Ert pris: 13

950 kr ord. 14 550kr

En vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga bergen i Snowdonia. Härliga dagar med intressanta utflykter väntar er. Följ med
vår reseledare Irene och Olle Sangemark som tar er med till sina smultronställen
i Wales.

08-94 40 40

info@reseskaparna.se

ÄldrePower är i ständig utveckling
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Nytt gym i Liseberg

I mitten av maj hölls det balansdag i ÄldrePowergymmet på Ringvägen.

Nu har de nya maskinerna kommit till
Liseberg, uppackningen är i full gång
och lokalen förbereds för att bli ett nytt
fint ÄldrePower-gym för alla seniorer i
Blomsterfondens anläggning.

Syftet med dagen var att i samarbete med
externa experter göra seniorerna medvetna
om vad balans är och hur man förebygger
fallolyckor och påföljande skador.
Temadagen innehöll även ett balanstest
och en kort föreläsning om praktiska hjälpmedel som Christel Haglund, ansvarig för
ÄldrePower höll.

Det gamla gymmet blir kvar för att användas
av de som bor på äldreboendet.

Uppslutningen var stor, över hundra personer
testades och fick en individuell genomgång
av resultatet.
Många uttryckte förvåning över den styrka
och goda balans som följer av deras regelbundna besök i träningsgymmet. Andra
sporrades till utökad träningsfrekvens.

2018-05-18 15:28:27

Den datorstyrda plattformens olika program är utvecklade för att mäta av kroppens balansförmåga.
Testerna ligger som grund för de individuella träningsprogram som tas fram för
seniorerna att jobba utifrån.

GER DIG LUST FÖR LIVET

ULFS UNDRINGAR
Bollen är rund
Sverige står inför två riktiga nagelbitare under sommaren och hösten. Först fotbolls-VM i Ryssland
och sedan valet på hemmaplan i september. Bollen är rund i båda fallen, allt kan hända. Eller inte.
När jag sitter och skriver detta har det svenska landslaget gjort sina första träningspass på plats i
Ryssland. Allt känns bra i teamet, även John Guidettis lagkamratligt stämplade fot ser ut att hålla för
full fart framåt.
Det finns bara ett irriterande orosmoln. Detta utgörs av kullarna och höghusen runt träningsanläggningen. Härifrån kan motståndarrepresentanter och media följa de taktiska varianterna på
gräsplanen nedanför. Fota, filma och spionera.
Känns det inte väldigt mycket som politik det där?
Man lägger ner lika stor möda på att bevaka motståndarnas steg som att utveckla sina egna kliv och
färdigheter. De senaste fyra åren har de övergripande karaktärsdragen hos våra svenska politiker,
oberoende av om de spelat på högerkanten, till vänster eller på mittfältet, handlat om defensiven och
spelförstörelse. Parkera bussen heter det på fotbollsspråk. Det är märkligt eftersom jag vet att minsta
lilla fotbollsjunior tidigt förstår att den som spelar sitt eget spel och tänker framåt kommer också att
lyfta bucklan när kampen är över.

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

– Mitt samhällsintresse
har alltid varit stort. Ett arv
hemifrån.

Vi står inför en haltande valrörelse, lika sårbar som Guidettis fot under ”Granens” dobbar, med en
politisk spelplan och ett parlamentariskt läge som mest liknar hawaiifotboll. Regeringsbildningen
kommer att vara en bra mycket större utmaning än att hitta en målspottande anfallsduo i blågult.

Det faller sig därför naturligt
att jag har arbetat i politiska
miljöer och organisationer
under hela mitt vuxna liv
med speciellt stort hjärta för
sjuk- och äldrevård.

Det sägs att Ryssland även tänker styra det svenska valet i september. Med en anfallsvåg av desinformation och fake news.

Jag vill jobba nära människor,
känna att jag gör verklig
nytta.

För att hålla tätt bakåt har vi på Blomsterfonden därför kontaktat samtliga riksdagspartier och bett
dem svara på frågor som är viktiga för äldre och den som planerar för ett gott seniorliv.

Jag har dock aldrig varit
partpolitiskt aktiv men det är
kanske något att ta tag i efter
det att jag går i pension om
ett antal år.

Vi har återgett samtliga svar ord för ord. Läs, sid. 20–24, jämför och stöd det parti som ligger dig
närmast. Och kom ihåg: den som inte röstar riskerar rött kort.

Att kliva upp på en annan
scen och jobba vidare för
seniorer och äldre känns inte
fel alls.

Heja Sverige och ha en riktigt trevlig sommar! Vi hörs igen i september.

Ulf Thörnevik

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

Styrelseordförande
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 48 904 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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CHRISTELS KRÖNIKA
Inför valet
I september är det dags för val i Sverige och enligt Expressen/Demoskops mätning från 9 maj är invandringen
(20 %) den viktigaste valfrågan för svenskarna 2018. Tätt därefter kommer sjukvård (18%), integration
(12 %), lag och ordning (11 %), skola och barnomsorg (9%), miljö (9%), Sveriges ekonomi (7 %), jämställdhet (7%), äldreomsorg (3%), jobb (3%), försvar (1%). Frågor som berör Blomsterfondens ändamål
”Hem och vård åt äldre” är sjukvårdsfrågor som kom på andra plats och äldreomsorgsfrågor som däremot kom
långt ned på listan.
Under slutet av april gick vi ut med vår medlemsenkät via e-post där vi frågade er medlemmar vad ni
tycker om Blomsterfondens verksamhet i stort samt i olika samhällsfrågor. Resultatet visade bland annat att
Blomsterfondens medlemmar känner stor oro över att inte få den hjälp de kanske behöver som äldre. Ni
medlemmar tyckte även att Blomsterfonden skall engagera sig mer i samhällsdebatten för frågor som rör äldre
i samhället.
Vi märker en tilltagande efterfrågan på Blomsterfondens stödtelefon ”ÄldreSupport” dit många ringer och får
råd som rör äldrelivet i stort. Vi ser en ökning av samtal, speciellt från personer som bär ett tungt ansvar för
sjuka anhörige. Vanliga frågor handlar om lämpliga boendeformer, demenssjukdomar mm. Har du en fråga
om äldrelivet som du undrar över? Mejla eller ring gärna ÄldreSupport: aldresupport@blomsterfonden.se eller
telefon: 08-555 94 888.
För fjärde året i rad ordnar Blomsterfonden i sommar ÄldreKollo som ger äldre en möjlighet att komma ut till
natur och hav. Läs mer om vårt första ÄldreKollo som var i maj på sidan 32. Vi behöver nu ytterligare bidrag
för att kunna genomföra vårt andra ÄldreKollo som är planerat till augusti.
Vill du hjälpa oss med ett bidrag gör du det enklast genom att Swisha till Blomsterfondens 90-konto nummer:
9025305. www.blomsterfonden.se. Läs mer om vår insamlingskampanj på hemsidan. Stort tack på förhand
för din hjälp!
I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa en sammanfattning från Blomsterfondens föreningsstämma,
på sidan 16–19. På sidan 15 kan ni läsa mer om vad Blomsterfondens medlemmar tycker i 2018 års
medlemsenkät.

Christel Jansson
är insamlings- och
kommunikationschef
på Blomsterfonden samt
chefredaktör för Alma.
- Vad härligt det var att
träffa er alla engagerade
medlemmar i varierande
åldrar på årets föreningsstämma!
Fick bland annat en många
kreativa tips om vad ni
medlemmar tycker är viktigt
för att få en meningsfull
vardag.
Många uttryckte också
önskemål om att vi ska
fortsätta med fler medlemsseminarier både inom
juridik och inspiration för ett
bra seniorliv.
Så håll utskick i kommande
nyhetsbrev och Alma!

Ha en härlig sommar!

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 !
Personerna på omslagsbilden är medlemmar i
Blomsterfonden.
Bilden är tagen av fotograf Lennart Dannstedt
under ett av de två fototillfällen 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!

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.
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Insändare
Barndomsvännen
Än minns jag så gärna min barndom i Stocksund
I farten med lekar och upptåg var sekund
Så sorglöst man levde ett isolerat liv
Blott någon gång med syskonen det blev visst kiv.
Min brorsa från skolan kom sent en vacker dag
Han hade hos grannen blitt kvar ett längre tag
Där fanns tvenne bröder som nästan var som vi
Att med dem därför leka gick ej låta bli.
Kontakten var tagen och snart vi var i gång
Två brödrapar lekte tillsammans dagen lång
Den yngste och jag snart i samma klass kom in
Så blev han helt naturligt bästa kompis min.
Till skolan tillsammans vi gick varenda dag
På raster vi lekte tillsammans han och jag

Smått

Insändare i er Tidning (om ni vågar)

Det kan tydligen bli så att den som nu flyttar in på Ringvägen, vid ev. renovering, ska bli erbjuden en
annan lägenhet av ungefär samma storlek och i Blomsterfondens regi. Men hur blir det då med hyran?
Ska personerna i fråga flytta in ett nybygge och få en hyra som de inte klarar av? Och i så fall, vart ska de
då ta vägen? Och de övriga som fortfarande står i kö? Ska de få vänta ännu längre på en bostad med
lägre hyra, eftersom alla sådana lediga kommer att upptas av de som förut bott på Ringvägen?
De nybyggda lägenheter som ni nu erbjuder har rena fantasihyror. Åtminstone för en ensam person
med normal pension och utan stora rikedomar på bank. Det känns ganska bittert att ha stått nästan
16 år i kö för att kunna bo på Ringvägen i en bostad med “normalhyra”, och helt plötsligt tycks den
möjligheten som bortblåst.
För dessutom kommer kanske de ombyggda bostäderna på Ringvägen upp i ungefär samma hyror
som era nybyggda lägenheter. Så här efteråt förstår man att det nog hade varit bättre att ställa sig i
den vanliga bostadskön för seniorboende. Jag trodde att Blomsterfondens bostäder skulle vara till för
“vanliga” pensionärer, inte stormrika seniorer. Jag har svårt att längre se någon fördel med att bo just
hos Blomsterfonden. Ni tycks vara mer intresserade av att kunna bygga mycket och dyrt än att bry er
om gamla människors väl.
Och sluta gärna tigga pengar av de som står i köerna, för att kunna hjälpa en del av era boende till olika
aktiviteter. Nog kan ni med hjälp av alla pengar ni fått in av de som stått i kön under så många år, själva
hjälpa dessa gamla fattigpensionärer!

Två brödrapar tävlade ofta mot varann

Om jag har missförstått något- rätta mig gärna.

På skidor och i löpning han då ofta vann.

Hälsningar
Barbro Cederborg / Göteborg

Idyllen dock lämnades efter några år
I storstadens folkrika skolor snart vi går
Från skilda gymnasier vi vita mössan tar
Mot olika intressen sedan vägen bar.
Trots olika läggning vi alltid haft kontakt
Familjerna umgåtts sporadiskt men intakt
Vi barndomens minnen gemensamt ju har haft
De utgör mycket stark tillsammanhållen kraft.
Nu tiden har rullat och åldern sätter spår
Distansen till livet man succesivt ju får
Trots olika utveckling kropp och själ har fått
Vi alltid och tillsammans gläds åt år som gått.
Idag barndomsvännen blir nitti om ett år
Att uppskatta åldern nog ingen rätt förstår
Att glädjas med dagen vi alla dock förmår
Jag önskar att min barndomsvän fin dag nu får.
Vännen Carl-Gustaf

& Gott

Hej Barbro!
Blomsterfonden är en ideell förening med 90-konto som finns till för att tillhandahålla äldre hem och
vård. Våra medlemmar stödjer föreningens syfte och gör samtidigt gott för någon som är äldre idag.
Som medlemsförmån erbjuds möjligheten att stå i vår seniorboendekö, vilket en del väljer att göra,
andra inte.
Vårt huvudsyfte är inte att driva ett renodlat fastighetsbolag och tillhandahålla enbart lägenheter,
vilket ibland många missuppfattar.
Rörande våra hyror har Blomsterfonden ingen som helst avsikt att vara hyresledande på marknaden,
men våra nivåer behöver vara kostnadstäckande så att Blomsterfonden kan bibehålla en fortsatt sund
ekonomi för att kunna förvalta och bygga fler bostäder för äldre. Vi har idag fastigheter med byggår
från 1920-talet till 2017. Byggår och standard är oftast det som avgör hyresnivån. Läs gärna mer om
våra hyresnivåer på respektive seniorboende på vår hemsida:
https://bostad.blomsterfonden.se/seniorboplatsen/vara-seniorboenden/
Hälsningar
Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef
Lisa Holmquist, fastighetschef

Kontakten
Jag föreslår
att ni tar upp och organiserar vandringar, cykel- och
skridskoåkning för oss äldre. Enligt min erfarenhet
går det bra även för äldre gubbar och tanter.
Bästa hälsningar
Bill Sund

Tack för tipset Bill,
vi ska undersöka vilka möjligheter som finns.
Christel Jansson
Insamlings och kommunikationschef
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Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag med eller få någon att prata med? Sätt in en annons under kontakten. 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” . Skicka 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.

Vi kan bli ett par
Hellre utomhus än inne.
Hellre skog och hav än storstad.
Hellre rörlig än stilla.
Hellre motionera själv än se sport på TV.
Hellre skärgård och fjäll än krogar och shoppingcentra.
Du är en drogfri, vältränad man utan övervikt.
Vi är 40-talister. Vi har rest utomlands så det räcker. Vi
tycker att Sverige är fantastiskt.
Vi kan bli ett par.
Signe

En man att dela mina
intressen med
Jag söker en partner att umgås
med. Vi kan gå på bio, teater,
resa eller kanske ha en mysig
hemmakväll.
Mvh
MRH

Blomsterfonden med på Seniordagen i Kungsan
Den 8:e maj gick Seniordagen av
stapeln i Kungsträdgården. En dag
för och med seniorer där intressanta
föreläsningar varvades med dans till
levande musik och mingel bland alla
utställare.
Solen strålade och en strid ström av
medlemmar, hyresgäster och politiker
kom till Blomsterfondens monter.

”Samtal med Ulf” drog
storpublik till Villa Svalnäs

Det tränas för fullt i
ÄldrePower-gymmen
Alma tittade in i gymmet på Ringvägen och
fann nittioettåriga Liljan Frid i full träning.
– Jag tränar tre gånger i veckan, det gör mig
pigg och stark, förklarade Liljan, dessutom tror
jag det håller mig klar i knoppen. Jag har bott
här över tolv år och blev väldigt glad när vi fick
möjligheter att träna, det har jag gjort på olika
sätt hela livet.

Nya butiken på Svalnäs har
öppnat!

Nationaldagen firades
med flaggor och bubbel
Stora salongen var fullsatt när Blomsterfondens
VD, Ulf Thörnevik och journalisten Ann Lindgren
besökte Svalnäs för ett öppet samtal med
hyresgästerna. Frågorna var många och givande
denna eftermiddag. Till hösten står våra andra
seniorboenden på tur att få besök.

Nya seminarier om framtidsfullmakter under hösten!
Under hösten kommer vi att fortsätta med våra populära seminarier
om framtidsfullmakter. Vi kommer även erbjuda nya testamentsseminarier.
Datum och inbjudan kommer i septembernumret av Alma.

Här är alla ni som vann böcker i marsnumret av Alma!

Bilderna är tagna på Ringvägen, där
Sveriges nationaldag uppmärksammades
under festliga former.

Jan Klarin - Stockholm
Ann-Charlotte Lundvall - Täby
Annelie Celius- Johanneshov
Ester Askaner - Stockholm
Elisabeth Elfrém - Skövde

Ema Hågstedt - Stockholm
Nils Busk - Täby
Johanna Ros - Spånga
Anki köhler - Järfälla
Anna Burholt - Bromma

Grattis!

Grattis!
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Är du rädd om dina snygga naglar ska du inte läsa

DRAKEVING
Text: Magnus Nordström Bilder: Privata

Svenskar älskar deckare, kriminalromaner och
spänning. En vurm som spritt sig över hela världen.
I England talar man om ”scandi crime”, tyskarna
använder benämningen ”Schweden-Krimi”.
I förlängningen, utan speciellt klara gränser, finns
andra genrer som också faller svenskarna på
läppen. Att krypa ihop i läsfåtöljen med en rysare
eller psykologisk thriller i nypan är för många den
bästa av all underhållning.
Blomsterfondens medlemmar är helt klart inga
undantag. När vi i marsnumret av Alma lottade
ut Robin Drakevings debutroman ”Det gömda
rummet” blev vi formligen överösta med mejl från
lässugna blomsterfondare som ville vara med.
Det oväntat stora intresset gjorde att vi på Almaredaktionen i vår tur ville veta mer om författaren
bakom denna nagelbitare i sann Stephen King-anda.
Vi ringde upp och hamnade hemma hos en trevlig
person med en älskad skara hundar strax utanför
Hedemora i södra Dalarna.
– Hej det är Robin!
Rösten gav vid handen att den förutfattade tanken
om en manlig författare var fel. Dialekten att den här
kullan inte är uppvuxen i de här trakterna.
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Så sant. Ungefär när det förra seklet trotsade alla
millenniebuggar och eskatologiska varningsrop och tog
klivet in i tjugohundratalet tog även Robin Drakeving
ett nytt steg i livet som resulterade i en tvärtemotresa
med slutstation i ett litet samhälle i Dalarna.
– Alla flyttar till storstäder, förklarar Robin, jag reste i
den andra riktningen. Bort från betongen, larmet och
stressen med en förhoppning om att komma närmare
naturen, mig själv, medmänniskorna, det rofyllda och
kärleken till livet.
Robin har sina rötter i Åkersberga, strax utanför
Stockholm, och har sedan barnsben varit intresserad
av kultur i alla dess former. Hennes egen bana i detta
förunderliga landskap började på den lokala teatern
och fortsatte på större scener med Lés Misérables
på Cirkus som startskott. Sedan följde film, tv och
en karriär som sångerska och underhållare i bredare
sammanhang. Hjulen rullade allt snabbare.
– Jag tog med mig min sång och mitt underhållningskoncept och hittade ett annat liv, säger Robin, skrattar
och minns. Omställningen blev trots allt stor men för den
som är runt trettio är ingenting omöjligt. Vi människor
är oslagbara i den åldern. Odödliga.
Robins tillvaro förändrades. Hon träffade nya människor och kände sig välkommen även om det inte alltid
varit lätt att hitta umgänge och få nya bästisar.

LÄS MER OM ROBIN DRAKEVING PÅ NÄSTA SIDA ...
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ROBIN DRAKEVING
– En debutförfattare som hittat ett alldeles eget sätt att berätta

– Jag kom också på att här uppe spelas
det och sjungs på ett helt annat sätt än
i Stockholm. Var och varannan har ett
instrument hemma och man träffas och
musicerar ihop. Det är en fantastisk
sida av Dalarna. Melodierna och
harmonierna finns nedärvda genom
släktled efter släktled. Och så har jag helt
underbara grannar, bättre finns inte att
få, berättar Robin.

Från början var det meningen att
fantasynovellen skulle omformas till
en bok men efter en del turer och
många nya idéer tog en helt annan
berättelse form. Debutboken ”Det
gömda rummet” är i grunden en
kärlekshistoria men under det ljusa
och fina finns många mörka och
skrämmande bottnar. Ibland rent
vidriga.

– Min tvärtemotflytt har också gett mig
insikten att Sverige är så mycket mer än
bara Stockholm. Att livets epicentrum
inte är svampen vid Stureplan. Så jag
tar mig friheten att skicka en liten
hälsning till politikerna inför valet.
Om ni tror att det ni inte ser när ni
tittar ut genom fönstren i Rosenbad och
Riksdagshuset inte finns så tror ni fel.

En psykologisk thriller på gränsen
till outhärdlig, en nagelbitare och
bladvändare av en debutförfattare som
hittat ett alldeles eget sätt att berätta,
skriver recensenterna.

Genom åren har Robin alltid varit en
skrivande person. Dikter och noveller
har i jämn takt kommit ur hennes
penna men det var när hon började
blogga och skrev en novell om spöken,
drakar, demoner och övernaturliga
händelser som romantanken föddes.

– Jag fick en väldig kick av att se min
första bok i färdig form mellan snygga
pärmar ligga till försäljning hos de stora
nätbokhandlarna, men jag insåg redan
halvvägs i skrivandet att det måste bli
en fortsättning. Att jag behöver sluta
cirkeln.
Robin är därför mitt uppe i jobbet
med del två, som går under arbetsnamnet ”Vindens väktare” och

beräknas vara klar för utgivning kring
årsskiftet 2018/19.
– Jag skriver och nya kapitel läggs till i
bra takt men jag har hundarna också,
säger Robin, och en reumatisk sjukdom
som till och från sätter käppar i hjulet
för det kreativa. När det är som värst
får jag hålla paus, annat går inte.
Robin är en stor hundvän som
engagerar sig i kampen för gatuoch utsatta hundars bästa. Hon har
dessutom en alldeles egen favorit i
den skotska hjorthunden Rut som
hon hoppas ska få valpar i sinom tid.
Några nya små hjortjyckar att slösa
ordentligt med kärlek på kan aldrig
vara fel.
– Det behövs värme i den verkliga
vardagen för att orka beskriva allt det
vedervärdiga i min fiktiva, avslutar
Robin Drakeving vår telefonintervju.

En ny chans för alla thrillerälskare. Vinn en signerad bok!
Du som inte hade lyckan att vinna en bok i förra numret av Alma får nu en chans till.
Gå direkt in på www.robindrakeving.com/contact och fyll i webbformuläret med
ditt namn och kontaktuppgifter, märk med Blomsterfonden, så är du med om en ny
utlottningsrunda.
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Till minne av Christina
Christina Reichenberg, chef för
Blomsterfondens hemtjänst har gått ur
tiden efter en kort tids sjukdom.

När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
då blir marken så trist,
och så fruktansvärt tom…

Christina arbetade i föreningens tjänst
under 18 år. Idag är vi många som sörjer
hennes alltför tidiga bortgång.

Men kanske ändå

Christina var en person med mycket stort
hjärta för både de äldre och sina medarbetare. Våra tankar är med hennes nära
och kära.

dit blommor som brutits

Tack för allt Christina!

Atle Burman / Blomsterfonden

att det någonstans finns
en äng eller undangömd skreva,
för tidigt får komma
och fortsätta andas
och dofta och blomma och leva…

Tallgården startar ÄldreKunskapsavdelning och
ett trädgårdsrum där alla sinnen kan få en kick
Nu har turen kommit till Tallgården att få sin
första ÄldreKunskapsavdelning.
ÄldreKunskapskonceptet syftar till att hålla
förkovringen och utvecklingsmöjligheterna
i yrket på högsta möjliga nivå men finns
också till för att sprida kunskap och
Blomsterfondens sätt att arbeta till samtliga
som arbetar i organisationen.
– Det är speciellt viktigt för nyanställda och
vikarier att de får all information de behöver
och fungerande handledning från första
stund, förklarar Christel Haglund, vård- och
omsorgschef.

Tallgårdens äldreboende startar
ett nytt pilotprojekt och bygger
ett trädgårdsrum där alla sinnen
kan få sitt.
– Du ska kunna dofta, smaka
och vara med och plantera.
Sitta i hammocken och njuta.
Alla sinnen stimuleras; syn,
hörsel, smak, känsel och lukt,
i hopp om att minnen och
känslor ska väckas till liv igen,
säger Christel Haglund, vårdoch omsorgschef

På bilden syns: Sarmite Grandane, Sureerut Sahlberg, Monica Hessle, Lena Dominquez och Josephine Lindhtengberg

Brickvändarna på Ringvägen firar femton år
På Ringvägen finns ett välfungerande brickvändarsystem som på ett mycket enkelt sätt
ger både de boende och deras anhöriga
trygghet i vardagen.
Hyresgästen Kersti Söderström, startade
denna smått geniala trygghetstradition.
Blomsterfonden tillhandahåller en bricka
som var och en sätter på dörrkarmen utanför
sin lägenhetsdörr och vänder en gång om
dagen.
Om brickan inte är vänd enligt reglerna vid
överenskommen tidpunkt tar kontrollanten
vid enligt ett visst schema som börjar med
en påringning och i det yttersta läget handlar
om att larma polis över 112.
Brickvändarna firade sitt femtonårsjubileum med jordgubbstårta i strålande sommarväder och lummig grönska i en av trädgårdarna på Ringvägen.
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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:

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

08-555 94 751 08-555 94 527
Måndag–Fredag: 09.00–11.00.

Måndag–Fredag: 09.00–12.00.

medlem@blomsterfonden.se

emelie.nyback@blomsterfonden.se

Vad är Blomsterfonden?

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

Föredrar du att läsa Alma digitalt?
Kontakta oss så slutar vi skicka ut den till
din brevlåda. Skicka mejl till:

medlem@blomsterfonden.se
Du kan också ringa måndag–fredag:
09.00–12.00.

08-555 94 751

VÄLKOMMEN!

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 en
gång i månaden.

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 48 904 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!
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Köstatistik för Blomsterfondens seniorbostäder
Sedan 5 år hittar du statistik om våra seniorboenden, kötider
och intresseanmälningar på SeniorboTorget:
https://bostad.blomsterfonden.se/seniorboplatsen/kotider/
Kötider under 1 år kortast/längsta: 2017-06-05–2018-06-05
Rödabergen
Kötid 2 rum med kök:
Kortast kötid: 13 år och 9 månader
Längsta kötid: 22 år och 10 månader
Ringvägen
Kötid 2 rum med kök:
Kortast kötid: 13 år och 6 månader
Längsta kötid: 28 år och 3 månader
Liseberg
2 rum med kök:
Kortast kötid: 5 år och 4 månader
Längsta kötid: 17 år och 6 månader
Svalnäs

SeniorboTorget - Din informationskanal om
föreningens bostäder. Starta en prenumeration
kostnadsfritt på vår hemsida!
På Seniorbotorget kan du enkelt starta en prenumeration och få tips om lediga
lägenheter som matchar dina önskemål mejlat till dig. Tills idag (2018-06-05)
har 5 812 st medlemmar startat en prenumeration.

2 rok med balkong
Kortast kötid: 13 år och 9 månader
Längsta kötid: 24 år och 4 månader

Av dessa medlemmar är 801 personer ännu inte 60 år fyllda och kan inte
intresseanmäla sig till en bostad (d.v.s. uppfyller ej kravet för att tilldelas en
lägenhet på grund av för låg ålder).

Körsbärsvägen

Observera att man kan självklart ha en prenumeration aktiv om man vill följa
lediga lägenheter trots att man ej fyllt 60 år eller vill flytta i dagsläget.

2 rum med kokvrå
Kortast kötid: 12 år och 7 månader
Längsta kötid: 18 år och 6 månader:

Här är de tio senast förmedlade uthyrningarna:
Publiceringsdatum		
		
2018-05-07 		
2018-05-07 		
2018-04-30 		
2018-04-30		
2018-04-23 		
2018-04-23		
2018-04-23 		
2018-03-23 		
2018-03-23 		
2018-03-23 		

Område			

Adress			

Typ			

Ködatum			

Svalnäs 			
Svalnäs 			
Ringvägen 		
Ringvägen 		
Ringvägen 		
Liseberg 		
Liseberg 		
Liseberg 		
Liseberg 		
Liseberg 		

Svalnäs Allé 4 B 		
Svalnäs Allé 4 B
Ringvägen 103 A 		
Ringvägen 105 B		
Ringvägen 103 A		
Annebodavägen 43
Annebodavägen 43
Annebodavägen 35
Sylvestergatan 74		
Annebodavägen 47

2 rum o kök 		
2 rum o kök 		
2 rum o kök 		
2 rum o kök 		
1 rum o kokvrå 		
rum o kök
2 rum o kök, balkong
rum o kök		
2 rum o kök		
2 rum o kök, balkong

1996-11-15
2005-12-29
1998-10-20
2001-03-03
2002-01-28
2002-05-31
2002-03-27
2005-05-27
2011-10-28
2010-03-29
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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.

Vi planerar
för ett gott seniorliv
och stödjer
de som är äldre idag
Bli medlem du också. Gå in på www.blomsterfonden.se
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Medlemsenkät 2018
Blomsterfonden genomförde under april och maj en
regelbundet återkommande medlemsenkät för att lära
mer om vad ni medlemmar tycker i olika frågor.
Era svar hjälper oss i vårt arbete med att utveckla
föreningens verksamhet och erbjudande.
Frågorna skickades till samtliga medlemmar som har
en e-postadress registrerad hos oss. Totalt svarade
8 180 medlemmar. Stort tack för er medverkan!
Vill du vara med och svara nästa gång och har en
e-postadress så skicka in den till oss:
medlem@blomsterfonden.se

Sammanfattning:
KÖN
74 % svarande var kvinnor och 26 % män
ÅLDER
1 %		
5 % 		
23 %		
38 %		
29 %		
4 % 		

under 39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-100 år

TYP AV MEDLEMSKAP
31 % är medlemmar (men ej boende eller seniorboköande)
66 % är medlemmar och seniorboköande
3 % är medlemmar och boende i Blomsterfondens seniorboende
BLOMSTERFONDEN I SAMHÄLLSDEBATTEN
81 % av de svarande anser att Blomsterfonden bör driva äldrefrågor och ta större plats i det offentliga samtalet.
Citat:
• Visa att ni finns. Ju fler medlemmar, desto bättre hörs argu- 		
menten.
• Engagera er mer för alla ensamma äldre och skapa möten mellan
yngre och äldre medlemmar.
• Alla seriösa röster behövs, men basverksamheten är viktigast.
• Föregå med gott exempel. Berätta om verksamheten.
• Blomsterfonden har kunskap att sprida vidare i debatten.
• Fokusera på verksamheten och det ni kan påverka där. Er strategi
och verksamhet kommer i längden påverka samhället i stort.
HAR DU REKOMMENDERAT BLOMSTERFONDEN TILL NÅGON?
83 % svarade ja.

FRAMTIDA UTVECKLING
2 % anser att Blomsterfonden endast bör förvalta befintligt
trygghetskoncept.
10 % anser att Blomsterfonden bör förvalta, utveckla och
modernisera befintligt trygghetskoncept.
88 % anser att Blomsterfonden bör förvalta, utveckla och
modernisera befintligt trygghetskoncept samt bygga fler
seniorbostäder och äldreboenden.
DRÖMLIV SOM SENIOR
• Medmänsklighet och omtanke i min omgivning.
• Omsorg, goda sociala relationer.
• Trevligt boende med trevliga grannar och personal, god mat, 		
många utflykter och aktiviteter.
• Vara frisk och ha nära till natur och vänner, samt många intressen.
• Aktivt, jag vill känna mig behövd.
• Känna glädje, ingå i ett sammanhang, leva ett stimulerande liv
och vara rörlig.
• Tryggt boende och gemenskap.
• Aktivt liv med vänner och god hälsa.
• Få behålla hälsan och mitt värde.
• En trygg plats att bo på utan sjukdomar och elaka medmännis
kor
• Bo i fin äldre byggnad med grönska utanför fönstren. Alltid ha
lätt att komma ut till träd och fågelsång. Trygghet. Hjälp med
det jag behöver hjälp med
VAD OROAR MEDLEMMARNA MEST MED ATT BLI GAMMAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Att inte få den hjälp jag behöver
Förlora anhöriga och vänner
Bli en belastning för mina anhöriga
Det sociala (ensamhet, stillasittande)
Min fysiska hälsa
Min mentala hälsa
Min ekonomiska situation
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Rapport från

FÖRENINGSSTÄMMAN 2018
Ch a rl o t te Wa l l e n h o l m

Stämningen var spirande positiv och förväntningarna höga när Blomsterfondens medlemmar strömmade till den årliga föreningsstämman som i
år hölls den 30 maj på biografen Rigoletto i centrala Stockholm. Att den
positiva känslan höll hela vägen bekräftas av alla mejl och telefonsamtal från
medlemmar som kommit till Blomsterfonden efteråt där ”Wow!”, ”tummen
upp” och ”succé” är vanligt förekommande superlativ.
Hela 524 aktiva medlemmar lämnade det gassande solskenet
på Kungsgatan och närvarade på stämman. Till röstlängden
kunde också tillföras 71 stycken fullmakter för medlemmar
som inte kunde närvara själva.
Stämman inleddes av styrelsens ordförande Ewa Samuelsson
som konstaterade att hon ganska precis varit ordförande i
nio månader. Hon hade tidigare denna dag varit moderator
för en konferens om framtidens boende för äldre och hon
reflekterade över en positiv utveckling hon kunnat märka
på området. Hon hade noterat att man idag pratar mer
om människorna i byggnaderna än om själva byggnaderna,
vilket hon kopplade till Blomsterfondens ledord ”trygghet
och gemenskap”. Hon såg det som ett tydligt tecken på att
Blomsterfonden är på rätt spår med en engagerad ledning,
mycket gemensamhetsskapande aktiviteter som seminarier
och nu i sommar det populära ÄldreKollo. Hon lyfte fram
de viktiga bovärdarna och värdinnorna och deras arbete
tillsammans med intresseföreningarnas engagemang och
arbete för att skapa trygghet på de olika anläggningarna.
Ewa kunde konstatera att hon efter sina inledande nio
månader som ordförande funnit att Blomsterfonden är
en väl fungerande organisation med god ekonomi och låg
korttidssjukfrånvaro bland personalen som är ett tecken
på en god arbetsmiljö och bra ledarskap. Det finns stora
utmaningar framöver, t.ex. när det gäller Ringvägens
utveckling. Blomsterfonden väntar på besked om ev. tillbyggnad och planerar för fullt för stambyte och renovering.
Föreningen vill gärna se fler seniorlägenheter i beståndet
och är öppna för nya markanvisningar. Hon kunde också
konstatera att Blomsterfonden har ett gott rykte och ska
fortsätta vara till glädje för både dagens och morgondagens
seniorer.
Efter sitt inledande välkomsttal förklarade Ewa Samuelsson
stämman öppnad och föreslog Inga Näslund till mötets
ordförande. Näslund tackade för förtroendet och anmälde
sedan Blomsterfondens ekonomichef Erika Björk som
sekreterare.
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Ordförande kunde därefter inleda mötet och få stämmans
godkännande på den då inte helt färdigräknade röstlängden.
Röstlängden bestod av 595 röstberättigade medlemmar
(inklusive 524 närvarande medlemmar och 71 fullmakter).
Därefter godkändes föredragningslista, föreslagna justeringspersoner och rösträknare samt att stämman blivit behörigen
kallad.
Ewa Samuelsson tog därefter till orda och presenterade de
nuvarande medlemmarna i styrelsen.
VD Ulf Thörnevik fick sedan ordet för att ge en tillbakablick
över de senaste 10 åren och utvecklingen som skett inom
Blomsterfonden. Han lyfte fram de olika projekten och
aktiviteterna som föreningen hela tiden arbetar hårt med,
samtidigt som man arbetat med underhåll, ombyggnation,
nybyggnation och investeringar i framtiden. Ett kvitto på ett
gott arbete var t.ex ROT-priset som Blomsterfonden mottog
2014 efter ombyggnationer på Liseberg. Ulf lyfte även fram
att man de senaste tio åren har kunnat stabilisera ekonomin
och samtidigt funnits där för dem som behövt hjälp.
Intresseföreningarna arbetar hårt med trygghetsskapande
arbete och Ulf passade på att tacka för år 2017 och ett gott
arbete från alla. Blomsterfonden har fått nya bostäder, har ett
bra ledarskap och ovanligt friska och nöjda medarbetare – en
bra arbetsmiljö helt enkelt.
Han konstaterade också att föreningen har god ekonomi
med ett resultat på 25,9 miljoner för 2017 och en låg
belåningsgrad.
Slutligen gav Blomsterfondens vd Ulf Thörnevik en bild av
framtiden där man fortsätter att utveckla trygghetskonceptet,
moderniserar senior- och äldreboenden, ökar antalet platser
och fortsätter planeringen av stambyte och renoveringar.
Därefter tog auktoriserade revisor Ulrika Granholm-Dahl
från PwC över ordet och redogjorde för revisionsarbetet och
för revisionsberättelsens tillstyrkan av ansvarsfrihet. Hon
kunde, tillsammans med auktoriserade revisor Eva Stein från
Allegretto Revision, göra bedömningen att Blomsterfonden är en välskött organisation med en i grunden låg
risknivå. Räkenskaperna är i god ordning och rutinerna
ändamålsenliga. Styrelsen och ledningen har arbetat i
enlighet med stadgarna och revisionsberättelsen innehåller
inga anmärkningar. Följaktligen togs därefter beslut om att
fastställa resultat- och balansräkning, att lägga föreningens
vinst till det egna kapitalet samt att bevilja ansvarsfrihet för
styrelse och vd.

Valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson fick därefter
ta över mikrofonen och stämman beslutade att godkänna
arvoden till styrelse och revisorer samt att behålla antalet
ordinarie styrelseledamöter.
Nu var det dags att fatta beslut om styrelsens sammansättning
och valberedningens förslag presenterades för stämman
av valberedningens ordförande. Stämman valde om Ewa
Samuelsson som ordinarie ledamot på 2 år och Meg Tiveus
som suppleant på 2 år. Därefter valdes valberedningens
föreslagna kandidat för nyval Bert-Ove Johansson in som
ordinarie ledamot på 2 år.
Förslagen till omval av revisorer fick också bifall liksom
förslaget till omval av valberedningens Nina Rehnqvist.
Ordföranden påpekade att det även kommit in ett förslag från
medlemmen Karl-Erik Åman om att välja in hyresgästen
Olle Berg (Ringvägen)i valberedningen. Efter att det konstaterats att Karl-Erik Åman inte var närvarande på stämman
begärde Olle Berg ordet och meddelade att han avstod från
att kandidera.
Inger Carlson begärde ordet för att berätta om Nina Rehnqvists bakgrund och CV och stämman var sedan redo för
omval av henne till valberedningen. Därefter fastställdes
medlemsavgifterna utan ändringar.
Sen var det dags för motionerna som bestod av hela 20
stycken skrivelser med förslag från medlemmar. Dessa hade

var och en besvarats av styrelsen som antingen ansett frågan
vara besvarad eller rekommenderat bifall eller avslag.
Ett flertal motioner rörde Blomsterfondens stadgar som
motionärerna menade var i behov av förändringar. Styrelsen
hade besvarat dessa med att föreslå tillsättning av en
arbetsgrupp med uppdrag att ta fram underlag och förslag
till modernisering av föreningens organisatoriska struktur.
Arbetsgruppens förslag till ändringar skulle sedan läggas fram
senast vid 2020 års föreningsstämma. Stämman röstade ja till
styrelsens förslag. I övrigt gick stämman också på styrelsens
linje i övriga motioner, varav en gick till votering till styrelsens
förslags fördel.
I rask takt avhandlades motionerna 11–20 och därefter tackade Ewa Samuelsson av avgående styrelseledamot Björn Lind
som suttit nio år i Blomsterfondens styrelse.
När allt detta var avklarat var det dags för musikalisk njutning
och avkoppling med Janne Schaffer och hans duktiga medmusiker Peter Ljung på keyboard och Tobias Ågren på sång.
Det blev en mycket uppskattad musikalisk stund med
bland annat lite sittgymnastik till den mycket populära
barnlåten ”Min piraya Maja”, där hela salongen var med
och gjorde rörelser enligt Jannes instruktioner. En positiv
och lättsam avslutning på en välbesökt och välorganiserad
föreningsstämma med fokus på Blomsterfondens ändamål,
hem och vård för äldre.

Stämman valde erfarenhet, kontinuitet och tillförde
styrelsen ny fastighetskompetens
Omvald, ordinarie ledamot på två år

Omvald, suppleant på två år

Nyvald, ordinarie ledamot på två år

Ewa Samuelsson

Meg Tiveus

Bert-Ove Johansson

Ordförande
Ewa har haft olika chefsjobb inom Stockholms stad samt varit äldreborgarråd. Hon
har också varit regeringens samordnare
för hemsjukvård samt utredare vad gäller
bostäder för äldre. Ewa har ett antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i
Svenskt Demenscentrum.

Meg har erfarenhet av styrelsearbete och
företagsstrategi. Hon har varit verksam
som styrelseledamot inom bl.a. Billerud,
Cloetta, Swedish Match samt varit VD för
AB Svenska Spel.

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

Leden var många och långa när blomsterfondarna strömmade till årets föreningsstämma på biografen Rigoletto i
Stockholm. Trots ett fullkomligt strålande sommarväder på utsidan var det insidan som lockade mest den här dagen.
Medlemmarna såg fram emot en spännande stämma och hade lite olika åsikter om vad som var viktigt just den här gången.
De allra flesta ansåg att stämman är en sammankomst att ta vara på: – Den är ett bra sätt att möta andra medlemmar och
se och höra de som leder föreningen, jag känner att jag är viktig och gör min röst hörd, förklarar en man medan han hastar
in och försäkrar sig om en bra plats i salongen.

Owe Ladin och Roland Bengtsson, boende på Svalnäs respektive Liseberg

Birgitta Falk och Inger Hultman

Den allra viktigaste frågan idag är den som ställs i motion nummer ett. Den handlar om hur vi ska trygga föreningens framtid genom en reformprocess med en
modernisering av Blomsterfondens organisatoriska struktur som mål. Att gå över
till en demokratisk modell som omöjliggör för små grupper med särintressen att
åsidosätta majoritetens vilja.

Vi är här för att att få lite mera information om hur det blir med ombyggnationen
på Ringvägen. Vi vill att det renoveras och tillgänglighetsanpassas men inte att
hyrorna höjs. Vi tycker också att var och en bör få flytta tillbaka till sin lägenhet
efter renoveringen.
Hur kötiderna ser ut intresserar oss också.

Inmejlat till Alma efter stämman
Blomsterfondens stämma blev succé med nytt deltagarrekord 524 närvarande
Det var glädjande att så många fler deltagare var icke boende, och de fick uppleva
en stämma med varm trivsam stämning.
Det är ju oerhört viktigt att ni ca 47 000 medlemmar som stöder Blomsterfondens
värdegrund, utan att vara boende, även deltar i stämmoförhandlingarna. Mycket
av det som avhandlas är ju framåtblickande och bör i hög grad intressera er.
Så låt det här bli ett trendbrott och att vi tillsammans siktar på ett nytt närvarorekord nästa år.
Ni ”ickeboende” medlemmar uppmanas härmed att medverka till att slå ett nytt
rekord nästa år. Kom till stämman 2019!
Anders Runelund, boende på Ringvägen
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Tummen upp för årets årsmöte, en helt
suverän ordförande och enormt god laxwrap
och Janne Schaffer med musiker.
Kan inte bli bättre.
.

Vänliga hälsningar
Marianne Loodin
Boende på Ringvägen

Vad blir höstens största valfråga för blomsterfondarna?
Almas reporter tog tillfället i akt och frågade några stämmobesökare om vad de anser vara den viktigaste valfrågan i
höstens riksdagsval. På de fem följande sidorna ser du även vad riksdagspartierna tycker. Alma-redaktionen har ställt fem
äldrerelaterade frågor till respektive parti i syfte att ge jämförbara fakta och underlätta för föreningens medlemmar.
Harry Danielsson
Vi behöver många fler funktionella seniorlägenheter med rimliga hyror, så äldre kan bo,
trivas och klara av att betala för sig. Det måste
bli ytterligare fart på byggandet.
Ylva Eliasson
Fri tandvård för äldre. Hur tandhälsan ser ut
får inte bli en klassfråga där pensionärerna
hamnar på den förlorande sidan. Jag tycker
även att vi ska ha fria resor på tunnelbana
och bussar. Ju rörligare vi är, desto större
tillgång är vi för samhället.
Kerstin Lewert
Omsorgen om oss äldre är för mig den
viktigaste valfrågan. Vi vill få adekvat vård
och den omsorg vi arbetat för och gjort oss
förtjänta av under ett långt arbetsliv.
Christina Watsi (ej med på bild)
Vi äldre behöver ta oss fram för att ha
ett fullgott liv som alla andra. Offentliga
samfärdsmedel som tunnelbanan och bussar
behöver bli billigare för seniorer. Helst ska de
vara helt fria.

Sonja Hoffman
Vårdfrågorna blir utan vidare de viktigaste, de
som avgör valet åt ena eller andra hållet.
De partier som lägger stor vikt vid dessa, visar
att de har lösningar och menar allvar med att
de vill stå bakom oss äldre som byggt upp
det här landet kommer också få våra röster.
Och vi är många.
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I höst är det riksdagsval. Kom ihåg att rösta, här får du lite hjälp på traven!

ALMAS
VALHJÄLP

I höst går vi till ett riksdagsval som ter sig osäkrare än någonsin förr. Det vingliga parlamentariska läget och en politisk karta som är stadd
i ständig förändring gör inte valet lätt. Till hjälp för Blomsterfondens medlemmar har Alma-redaktionen ställt fem frågor till samtliga
riksdagspartier för dem att svara på.
Vi har inte satt några specifika ramar att hålla sig till vad det gäller längd eller sätt att ställa upp svaren på. Vi har ställt frågorna och bett om
raka svar. Vi återger samtliga utan någon som helst redigering.
Vi har inte ställt partierna i någon förväntad eller speciell ordning, vi har tagit oss friheten att bryta allt blocktänkande. Varje parti får stå
och falla med sina egna svar, sina styrkor och sina tillkortakommanden. Svaren och partierna har hamnat där de av utrymmesskäl passar bäst
ihop på sidorna.

Här är Almas frågor, på de kommande sidorna kan du se vad partierna svarar
1. Boende

Vad gör ert parti för att lösa bostadsfrågan för äldre?

2. Ekonomi

Vad gör ert parti för att förbättra de äldres ekonomiska situation?

3. Omsorg

Vad gör ert parti för att äldre ska få den vård och omsorg de har rätt till?

4. Trygghet

Vad gör ert parti för att minska ensamheten bland äldre?

5. Trygghet

Många äldre inom Blomsterfonden är oroliga att inte få den hjälp de behöver.
Vad gör ert parti för att minska deras oro?
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1 Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ
för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men
som inte har behov av hjälp och tillsyn på alla tider på dygnet. Ett
exempel på detta är så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, som
regeringen kommer att lägga förslag om inom kort. Förslaget förtydligar
kommuners möjlighet att erbjuda ett boende för äldre personer som
behöver viss service, hjälp och gemenskap, men inte har behov av hjälp
och tillsyn alla tider på dygnet. Fler boendealternativ gör att fler äldre får
möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål. Det ska inte
vara så svårt som det är idag att få flytta till olika boendeformer den dag
man vill och behöver.
2 Miljöpartiet vill höja garantipensionen och avveckla den sista delen
av pensionärsskatten. Vi vill ta steg för att äldre personer som jobbar i
välfärden i kontakt med människor ska kunna minska sin arbetstid med
bibehållen lön. I regering har Miljöpartiet höjt bostadstillägget och sänkt
skatten för pensionärer. Vi har infört avgiftsfri öppenvård för de över
85 år och fördubblat tandvårdsbidraget, vilket innebär en höjning med
300 kronor för den som är 65 år eller äldre.
3

Det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de
äldres individuella behov. I regering har Miljöpartiet stärkt bemanningen
i äldreomsorgen, men fortfarande är kvaliteten på äldreomsorgen ojämn
över landet. Det finns många förbättringsområden när det kommer till
exempelvis för korta besök inom hemtjänsten eller ständiga utbyten
av personal. Under vår tid i regering har vi satsat på stärkt bemanning
inom äldreomsorgen och vi vill fortsätta att satsa på personalsituationen
inom äldreomsorgen. Det gäller både att rekrytera mer personal – och
för det behövs mer pengar - men även att förbättra arbetsvillkoren för
de som arbetar, så att fler väljer att stanna i yrket. Det är viktigt att äldre

1 Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar hemma så länge som
möjligt – de ska erbjudas hjälp och stöd. Men det finns även äldre som
är för friska för vårdboende som upplever ensamhet och otrygghet i sitt
boende och som inte vill bo kvar. För dem ska det finnas alternativ till att
bo kvar hemma som erbjuder mer trygghet och social samvaro. Tyvärr är
bristen på olika boenden stor i dag och det behöver byggas många nya
former av boenden. Vi vill att kommunerna ska stimulera tillkomsten av
fler senior- och trygghetsboenden.
2 Det ska löna sig att ha jobbat. I vår budget för 2018 föreslog
Moderaterna att majoriteten av alla över 65 år skulle få en skattesänkning om 5 000 kronor om året. Under nästa mandatperiod vill
vi sänka skatten för pensionärer ytterligare. Samtidigt vill vi förstärka
grundskyddet i pensionssystemet och ha särskilt fokus på de ekonomiskt
mest utsatta. För den som istället vill stanna kvar på arbetsmarknaden
sänker vi skatten genom ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 års ålder.
3 Alla äldre förtjänar en trygg vård och omsorg. Ingen ska behöva
vänta på vård, men sedan förra valet har vårdköerna fördubblats.
Därför satsar vi tre miljarder kronor för att korta vårdköerna. Dessutom

kan få hjälp att gå ut när de vill och annan stimulans, till exempel i form
av sociala aktiviteter. Det behövs även bättre mat i äldreomsorgen. Maten
som serveras inom äldreomsorgen bör vara ekologisk i större utsträckning,
näringsrik och varierad med fler vegetariska rätter och helst närproducerad.
Att få njuta av god mat är viktigt för att få i sig rätt näringsämnen och det
fyller även en viktig social funktion. Vård och omsorg av äldre ska vara
utformad och anpassad till de behov som äldre har, vilket inte alltid är fallet.

4 Vi behöver dels säkerställa att det blir enklare att få komma till den
typ av boende som man efterfrågar, dels behöver vi säkerställa att vi har
tillräckligt med personal på äldreboenden, så att även de boendes sociala
behov kan tillgodoses. Psykisk ohälsa är även vanligt förekommande bland
äldre personer, något som både kan orsakas av och leda till ensamhet.
För att komma tillrätta med detta krävs insatser på flera olika områden.
Dels behöver kunskapen om äldres psykiska ohälsa öka både inom
primärvården och inom psykiatrin, dels så behöver vi ha ett ökat fokus på
förebyggande arbete inom äldreomsorgen, gällande såväl psykisk ohälsa
som ensamhet.
5 Alla ska kunna känna sig trygga med att få den hjälp de behöver. Det
handlar dels om att möjliggöra för fler boendeformer, som vi beskrev
ovan, så att fler personer får möjlighet att få den hjälp de känner att de
behöver och kan känna sig trygga med sitt boende. Regeringen har även
lagt förslag om att göra det enklare för kommuner att bevilja hemtjänst,
genom ett förenklat beslutsfattande för bistånd i form av service och
personlig omvårdnad. Den förenklade biståndsbedömningen ska vara
frivillig för kommunerna att införa, men möjliggör för kommuner att
erbjuda hemtjänst på ett snabbare och enklare sätt. Förslaget innebär även
möjlighet att få hemtjänst i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta
upp behovet av mer omfattande hemtjänst.

vill vi bygga ut den nära vården (primärvården) och den som vill ska
få en fast vårdkontakt. Vi vill också främja utbyggnaden av den mobila
hemsjukvården för de mest sjuka äldre. På ett övergripande plan måste
vi säkerställa att all vård och omsorg håller hög kvalitet, genom att införa
nationella kvalitetskrav.

4 Vi vill bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Äldre som vill ska till exempel
kunna få komma ut i friska luften och promenera i sällskap. För att lyckas
bryta äldres ofrivilliga ensamhet krävs att alla inblandade gör sin del av
arbetet. Det handlar om kommunernas ansvar att se till att personal inom
hemtjänst och äldreboende har utbildning och tid för att möta äldres
ensamhet. Viktigast av allt är ett tydligt och engagerat ledarskap som
uppmuntrar och skapar ett arbetsklimat som till exempel uppmuntrar till
fler aktiviteter för de äldre.
5 I Sverige ska vi inte behöva tvivla på att man får hjälp och stöd den dag
det behövs. Därför måste vi prioritera välfärden. Det mest akuta problemet
är de lång vårdköerna, och för att kapa köerna satsar vi tre miljarder kronor.
Vi vill även förenkla biståndsbedömningen, så att äldre snabbare kan få
stöd i form av exempelvis hemtjänst och ökad frihet att själv bestämma hur
tiden ska användas.
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1

Kommunerna behöver ta ett större ansvar och se till att det
byggs tillräckligt med bra bostäder för äldre, både på den vanliga
bostadsmarknaden och i form av äldreboenden. Vår vision är att det
ska finnas ett tillräckligt stort utbud av lägenheter i trygghetsboende
och liknande dit man kan flytta utan behovsprövning. Där bör det
vara möjligt att bo tryggt med hög livskvalitet, med hemtjänst om det
behövs, i stort sett hela livet. Det behövs också fler platser i vård- och
omsorgsboende. I en del kommuner innebär det att man behöver
avbryta stängningsplaner, i andra att man behöver bygga nytt.

2 Vi vill höja bostadtillägget och garantipensionerna. För framtidens
pensionärer är den viktigaste åtgärden att fler har arbete, och att fler
arbetar en större del av livet.
3 Politiken behöver göra mer för att äldre får vara friska och
självständiga så länge som möjligt, t ex genom att de får vara aktiva,
behövda och delaktiga. Den som behöver enklare stöd i vardagen

ska kunna få hemtjänst utan byråkratisk biståndsprövning. För dem som
behöver mer hjälp och stöd behöver det bli lättare än idag att få plats på
äldreboende.

4 Vi har just tagit fram ett program om det! Årsrikas kunskap och
erfarenhet måste tillvaratas bättre, i t ex föreningslivet och genom att den
som vill får arbeta längre. Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende
med mötesplatser och gemensam matsal. Var femte som dör på sjukhus
dör ensam – vi vill ändra lagen så att alla som vill får mänsklig närvaro vid
livets slut. Civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll och de bör ha
goda villkor.
5 Liberalerna vill (som vi skriver lite om i svaret på fråga 3) att mer hjälp
ska ges utan byråkratisk biståndsprövning, till exempel om man behöver
hjälp med städning och inköp. Den som är över 85 ska ha rätt till plats
i vård- och omsorgsboende – många behöver inte det och kommer
sannolikt inte heller att efterfråga det, men tryggheten att veta att man
kan få hjälp när man behöver betyder mycket.

• Införa ett måltidslyft – ett stimulansbidrag för att utveckla och förbättra
kvaliteten på måltiderna inom äldreomsorgen och för ökad delaktighet.
• Genomföra personalsatsningar inom äldreomsorgen, t ex genom att
återinföra Omvårdnadslyftet.

1

• Ta fram en nationell demensplan för att öka kunskapen hos personalen
inom äldreomsorgen och effektivisera användningen av befintliga resurser.

• Se till att mer resurser går till kommuner med hög andel äldre.

• Inrätta geriatriska centrum i tre regioner i Sverige för att ge förutsättningar
för klinisk forskning, utbildning, vård och rehabilitering och samarbete
mellan kommun, primärvård och slutenvård.

Införa högre investeringsstöd för att fler särskilda boenden och
trygghetsbostäder ska byggas.
• Införa en äldreboendegaranti – alla över 85 år ska ha rätt till ett
äldreboende.
• Införa en äldreboendemiljard – kommuner får ersättning om de ger
äldre en boendeplats i tid (dvs inom tre månader).

4 Kristdemokraterna tar ensamhetens utbredning bland äldre på allvar
och anser att bekämpning av ensamhet måste vara en prioriterad uppgift i
vårt samhälle. Därför vill vi:

2 Avskaffa skillnaden i beskattning mellan förvärvsinkomst och
pensionsinkomst redan nu.

• Att alla kommuner ska bjuda in äldre till samtal om deras livssituation och
hälsa, ett s.k. äldresamtal. Syftet är att bidra till att bryta ensamhet, skapa
trygghet, främja hälsa samt upptäcka medicinska behov. Samtalen ska
erbjudas till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller inte bor i särskilt
boende.

• Ta bort den särskilda löneskatten för den som anställer seniorer och
införa dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.

• Prioritera anpassade boenden med gemenskapsmöjligheter, dagverksamhet och personalkontinuitet, enligt svar på fråga 1.

• Höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kr i månaden för
ensamstående och med 300 kronor i månaden för sammanboende.

• Lägga in den sociala aspekten i biståndsbedömningen till särskilda boenden för att sänka tröskeln för personer som har behov av en äldreboendeplats.

• Höja vitesbeloppen när kommunerna inte klarar att leverera särskilt
boende i tid.

• Höja taket i bostadstillägget till 7500 kr.
Kristdemokraterna driver också frågan om höjd garantipension i
pensionsgruppen.

3 Att alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård, för att stärka en trygg och
god vård och omsorg utifrån deras individuella behov. Hemsjukvården
ska samverka med primärvården och bestå av ett multiprofessionellt
team av undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor och andra kompetenser
som den äldre kan vara i behov av. På så vis får den äldre vård i
tid och slipper köer och transporter till och från vårdcentral eller
akutmottagning.
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• Stödja civilsamhällets insatser för att skapa sociala gemenskaper för äldre.

5 Införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i varje kommun – det
måste vara tydligt vad de äldre kan förvänta sig.
Införa en äldreboendegaranti - alla över 85 år ska ha rätt till ett äldreboende.
• Förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten genom att införa en
prestationsbaserad ersättning som fördelas mellan de utförare som lyckas
minska eller hålla nere antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare.
• Öka tryggheten på gator och torg genom t ex fler synliga poliser,
förbättrad brottsuppklaring och strängare regleringar kring bedrägerier.

och landsting ska ta sjukvård, äldreomsorg, skola, socialtjänst till den goda
nivå den bör hålla. Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen drivit
igenom en förstärkning av välfärden med tio miljarder årligen i generella
statsbidrag från 2017.

1

Vänsterpartiet anser att alla äldre ska ha ett bra och tryggt boende till
rimliga kostnader. Under mandatperioden har vi därför kommit överens
med regeringen om en rad satsningar. För att bygga fler hyresrätter
med rimliga hyror har vi infört ett investeringsstöd. För att stimulera
kommunerna att bygga fler hyresrätter har vi infört en byggbonus. För
att sänka de äldres boendekostnader har vi höjt bostadstillägget och
sänkt skatten för de med lägst pension. För att bygga fler äldreboenden
har vi infört ett särskilt stöd till kommunerna. I nuläget är det relativt
svårt att beviljas plats på ett äldreboende. Vänsterpartiet menar att
det inte bör finnas möjlighet för kommunerna att neka äldre plats på
boenden. Vi vill därför göra en översyn gällande bedömningskriterierna
för beviljandet av plats på äldreboende. Vänsterpartiet anser att alla äldre
som vill ska ha möjlighet att flytta till ett äldreboende.

2 Vi vill helt avskaffa den s.k. pensionärsskatten, dvs skillnaden i skatt
mellan pension och arbetsinkomst. Vänsterpartiet anser att principen
om lika skatt på lika inkomster ska gälla för alla typer av inkomster,
dvs. även för t.ex. sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi vill göra om
pensionssystemet i grunden. Arbetslivet behöver också bli mer jämställt
och hållbart så att man orkar jobba ända fram till pensionen. Inom
ramen för det nuvarande pensionssystemet vill föra över PPM-kapitalet
till inkomstpensionen samt att framtida PPM-avgifter förs över till
inkomstpensionssystemet. Vi vill också avskaffa den s.k. ”bromsen”.
3 Vänsterpartiets mål är att säkerställa att den offentliga servicen som
vi betalar skattepengar till ger den hjälp som människor behöver. För det
behövs en långsiktig och varaktig upprustning av välfärden. Fler behöver
anställas, arbetsvillkoren behöver förbättras ytterligare och kommuner

4 Många äldre vill bo kvar i sin bostad och det område de känner sig
hemma i. Andra vill byta boende för att få en modern tillgänglig bostad
nära service och kommunikationer eller kanske någon form av gemenskapsboende. Det måste finnas olika boendealternativ för äldre.
Vänsterpartiet har därför medverkat till att i samarbete med regeringen
införa investeringsstöd såväl för bostäder särskilt riktade till äldre som för
att kunna stimulera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Det är bra
men det behövs ytterligare åtgärder för att öka utbudet.
Kvinnor utgör majoriteten i den äldre befolkningen då de generellt sett
lever längre än män. Kvinnor som har levt sina liv ihop med män lever
ofta ensamma de sista åren i livet, både beroende på livslängd och på att
många ofta är ett par år yngre än sin partner. Då kvinnor ofta har lägre
pension och kommer från ett arbetsliv med högre risk för arbetsskador
blir det tydligt att en god och välutbyggd äldreomsorg är avgörande för
kvinnors livskvalitet.

5 Det är de äldres önskemål och behov som bör styra tillgången vilka
insatser de får och vilken typ av boenden som behövs. Det är mycket en
resursfråga och vi föreslår mer resurser både direkt till äldreomsorgen och i
form av ökade generella bidrag till kommuner och landsting. Vänsterpartiet
står också bakom beslutet om att socialnämnden ska kunna erbjuda
hemtjänst till äldre personer utan att först göra en prövning av vilka behov
en person har av hemtjänst. Syftet med ändringen är att ge kommuner
möjlighet att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare
sätt än tidigare. Dessutom ökar det möjligheten för äldre personer att själva
vara med och bestämma.

de rättigheter som anses självklara för andra grupper i samhället samt blir
självklara även för de omsorgsbehövande äldre.

1 Enligt Socialtjänstlagen är det kommunen som har ansvar för att
det ska finnas särskilda boendeformer för äldre med behov av vård och
omsorg. Vi anser att man bör ta fram nationella riktlinjer för likvärdiga
behovsbedömningar för särskilda boenden.
Oavsett ålder ska man kunna påverka den vård och omsorg man
är i behov av. Vare sig det handlar om val av boende, hemtjänst
eller vårdcentral. Lagen om valfrihet, LOV, ska stärka de äldres självbestämmande. I längden innebär LOV ökad valfrihet för seniorer men
också att verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort. Det är den
enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka
behov och önskningar den äldre har.

2 Vår ambition är att garantipensionen ska höjas med 10 procent,
vilket kommer innebära en ökning med omkring 1000 kronor per
månad för en garantipensionär från den förste januari 2018. Vi vill även
införa ett höjt jobbskatteavdrag för äldre med fokus på deltidsarbetande
låg-/medelinkomsttagare. Vi vill också återinföra möjligheten till avdragsgillt individuellt pensionssparande, upp till 6000 kr. Vi höjer också
tandvårdsbidraget till 900 kr per år.
3 En första viktig åtgärd som Sverigedemokraterna vill ge Sveriges
vård- och omsorgsbehövande äldre är en starkare ställning och fasa ut
begreppet skälig levnadsnivå och istället tillförsäkra de äldre en god
levnadsnivå vilket skulle innebära en skärpning i förhållande till den
minimibetonande standard som skälig levnadsnivå innebär. I dagsläget
är lagstiftningen i socialtjänstlagen, som ska skydda de äldres behov
av omsorg och trygghet inom äldreomsorgen, svag. Det är hög tid att

Vi har också ett helt nytt sjukvårdspolitiskt förslag som skulle ta bort
vårdköerna helt, vilket gör att de äldre får vård mycket snabbare.
Sverigedemokraterna vill också se över ett system liknande mödra- och
barnavårdscentralerna men inriktat på seniorer – äldrevårdscentraler – som
skulle kunna leda till en effektivisering av vården som därefter kan ge stora
hälsovinster för en stor del av befolkningen och då speciellt de äldre.

4 Äldres sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning,
då samvaro med andra höjer livskvaliteten. Lämplig myndighet bör få i
uppdrag att följa upp i vilken utsträckning kommunernas stöd i form av
dagverksamhet och sociala mötesplatser kan minska äldres personers
ensamhet. Och med ledningen av denna uppföljning utforma vägledning
för kommunerna i arbetet att minska äldre personers ensamhet
5 De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.
Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina
liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro för att bli gamla på
grund av brister inom omsorgen. Den dag man får svårt att klara sig själv
ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska
kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att
kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar,
ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat
än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.
En viktig trygghetsfråga som vi driver är att som boende på ett
äldreboende ska den äldre ha tillgång till personal på boendet dygnet runt.
Det ska finnas personal till hands då man behöver den, oavsett i vilken
kommun man bor. Därför behövs det bindande krav på bemanning dygnet
runt.
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1 Vi vill bygga fler bostäder för äldre. Tillgången till bostäder för äldre är
en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen i Sverige. Att
det finns bostäder som är anpassade efter vissa behov är en viktig del för
att kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. För att få fart
på byggande har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts.
Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det
stöd man behöver.
2

Den som har levt och arbetat ett långt liv har rätt till en trygg
ekonomisk situation. Under de senaste åren har vi till exempel höjt
bostadstillägget, sänkt skatten och fördubblat tandvårdsstödet.
De kommande åren vill vi bland annat förbättra den ekonomiska
situationen för de med allra lägst pension genom att höja garantipensionen och bostadstillägget. För de med lägst inkomstpension vill vi
genom ett tillägg till pensionen höja den med upp till 600 kronor. 6 av
10 pensionärer, som har jobbat till exempel som undersköterskor och
chaufförer, berörs av förslaget.

1

Många äldre vill flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad t.ex.
i centralorten, då de kanske bor i en villa utanför centrum. För att detta
ska bli möjligt behövs på vissa platser fler billiga och mindre lägenheter.
Det behöver både byggas nytt men också behöver flyttkedjorna komma
igång. Att det finns en mångfald av bostadstyper inom samma område
är viktigt bla för att få igång flyttkedjorna.
Många gånger är betalningsförmågan låg bland de äldre grupperna i
förhållande till de höga hyror som nyproducerade bostäder innebär.
I mindre kommuner är det ofta svårt att bygga bostäder även
om behovet är stort. En av anledningarna är att de kommunägda
bostadsbolagen tvingas skriva ner värdet på nybyggda fastigheter
eftersom marknadsvärdet understiger byggkostnaden.
Centerpartiet vill ge kommunerna verktyg för att möta bostadsbristen.
Vi vill även se över vinstskatten för villor.

2

För att stärka äldres ekonomi vill Centerpartiet

- att skatten för äldre sänks i flera steg, genom att det förhöjda
grundavdraget förstärks.
- höja garantipensionen
- se ett förstärkt jobbskatteavdrag för 64-åringar
- se en sänkt arbetsgivaravgift för 65+
- i och med pensionsöverenskommelsens förslag vill Centerpartiet
medverka till högre pensioner.
Kommunernas kostnader för exempelvis hemtjänst, hemsjukvård
och larm varierar mycket över landet. Därför vill Centerpartiet att
möjligheterna att genomföra en översyn och likriktning av äldres
kostnader för vård, omsorg och stöd ses över. Likaså att en översyn av
nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och
förbehållsbelopp för äldre genomförs. Det varierar mellan kommunerna.
Vi vill även att högkostnadsskyddet för äldre ska ses över.
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3 Vi vill ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är
en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet. Vi vill också stoppa
vinstjakten i vård och omsorg. För att möta de ökade behoven som allt
fler äldre i befolkningen för med sig har vi investerat 2 miljarder för att
öka bemanningen och höjd kvalitet inom äldreomsorgen. Vi genomför
också en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och
förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en
demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande
arbetet.
4 Vi vill skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I det ingår att
göra vardagen bättre för våra äldre. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet och
ge fler äldre möjligheter till en aktiv vardag. Detta vill vi göra bland annat
genom fast omsorgskontakt i hemtjänsten, handslag med folkrörelserna för
mer social samvaro och genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre.
5 Vi vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett
om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med
från hemtjänsten. Vi vill också anställa fler inom äldreomsorgen och stärka
deras kunskap och kompetens.

3 En väl utbyggd och tillgänglig primärvård är grunden för en
fungerande sjukvård. Primärvården är den vård som finns närmast
människor och ska vara patientens väg in i sjukvården samt den
sammanhållande länken i vårdkedjan. För äldre och multisjuka patienter
är det extra viktigt med en tillgänglig primärvård och en fast läkarkontakt.
Centerpartiet vill genomföra en primärvårdsreform, med målet att andelen
av befolkningen som har en fast läkarkontakt ska öka från dagens 42
procent till 90 procent på fem år. Vi vill även att 95 procent av patienterna
år 2022 ska få vård i tid, vi vill införa en Tillgänglighetsmiljard för att korta
köerna, se fler kommuner som inför förenklade biståndsbedömningar för
att öka valfriheten för äldre inom hemtjänsten. Vi vill även införa ett särskilt
nationellt äldrehälsovårdsprogram, i likhet med de nationella mödra- och
barnhälsovårdsprogrammen, för att fler äldre ska få stöd med förebyggande
hälsa. Det är även positivt om vi kan få fler äldrevårdscentraler där det är
möjligt.
4 Många äldre är ensamma och mår psykiskt dåligt. Civilsamhället kan
hjälpa till. Kultur bidrar till hälsa och är viktigt inom vård och omsorg. Vi vill
att potentialen i kultur och fritidsverksamheter ges större möjligheter att
knyta samman äldre.
Centerpartiet anser att arbetet mot brottslighet mot äldre är mycket
angeläget och att det är viktigt att polisen har god förmåga att skydda
äldre från att utsättas för brott var de än bor i landet. Polismyndigheten bör
därför få i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre
förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Arbetet bör redovisas årligen till
regeringen.
Det behöver övervägas om åldersspannet i Nationella trygghetsundersökningen NTU ska justeras eller om en särskild nationell trygghetsundersökning för äldre behövs för att få en tydligare bild av äldres utsatthet
för brott och upplevda trygghet.

5 Vi vill genomföra den ovan nämnda primärvårdsreformen,
uppmuntra fler kommuner att öka valfriheten för äldre genom förenklade
biståndsbedömningar för hemtjänst, säkerställa att fler får vård i tid genom
att införa en tillgänglighetsmiljard och införa ett äldrehälsovårdsprogram..
Likaså vill vi genomföra de ovan nämnda insatserna mot brottslighet mot
äldre och bättre information om äldres upplevda otrygghet. Andra delar att
se över är en tryggare kontanthantering och fler poliser. Det stärkta skyddet
mot telefonförsäljning ser vi positivt

Alzheimercafé firade tio år på Svalnäs
När Alzheimercafé fyllde tio år firades jubileet med vacker musik på Villa
Svalnäs. Besökarna bjöds på en musikalisk resa av högsta klass.
Sten Uggla spelade välkomstmusik varefter de mycket talangfulla syskonen
Pellbäck från Djursholm tog vid på violin, flygel och vacker sång.
Kvällens huvudattraktion var den internationellt välkände konsertpianisten
Staffan Scheja som bjöd på valda delar av sin repertoar på ett sätt som
uppskattades stort av publiken.
Agneta Bramstedt från Röda Korsets Djursholmskrets höll i trådarna
tillsammans med Christel Jansson från Blomsterfonden. Föreningens
ordförande Ewa Samuelsson var på plats liksom kommunstyrelsens
ordförande i Danderyd, Olle Reichenberg.

Samlade krafter skapar gemenskap och inkomster för föreningen
Den 21 april var det vårbasar på Röda bergen. Mycket folk kom och gick som vanligt denna soliga lördag. Det bjöds på hembakat bröd, tårtor och mycket
annat smått och gott. Humöret var på topp som det alltid är när man gör saker tillsammans hos Blomsterfonden.

– Hej, får jag ta en bild på dig.
Ingrid Eugenia Larsson, glad basarAgda Björck och Ulrika Fornell hade
– Visst, om du hjälper mig att vika den försäljare och ledare av målargruppen en jämn ström med kunder och sålde
här duken först, sade Eva von Essen,
på Röda bergen där hon bott i 17 år. jättebra.
veteran i basarsammanhang.

Sonja och Seppo tyckte det var
synd att den tredje personen på
porslinsavdelningen var på fikapaus
precis när Alma kom med kameran.

Monica Nordstedt i antikvitetsrummet kände sig lite småyr och hade
hittat en liten pall att ta igen sig på.

Den här glada nunan tillhör
Mariana Laxén-Payró är inte bara
Elin Jansson, serverade fika till besökAnki Flodin och är ett återkommande personalchef på BF, hon är en jäkel på arna medan lillasyster Kajsa höll till i
inslag på Röda bergens basarer.
att servera mackor och fika också.
klädrummet.

Med halva kroppen nedstucken i
diskhon hittade vi denna trevliga
kvinna. – Jag hör inte riktigt hit, men
hjälper till ändå.

I köksregionerna hittade vi även
Madeleine Alrutz. Och världens
finaste t-tröja hade hon på sig.

Maj Moritz, före detta bildlärare, hade
textat skyltar med en hand som vet
hur det ska göras.

Kassadamerna Ulla Mandorff och
Harriet Öijvall är lika säkert återkommande som julafton och skattedeklarationsblanketten.
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Gertrud Karlsson och Marianne Norén, till vardags boende på Ringvägen, har sol i sinnet och vind i håret

Livat i Lissabon!

Den 18 mars bar det av på medlemsresa till Lissabon i samarbete
med CE-travel.

Med på resan var glada medlemmar, några hyresgäster från
Ringvägen samt Blomsterfondens representant Christel Jansson.
Vi bodde på hotell Czar Lisbon Hotel med promenadavstånd till
stadens centrala delar.
Resan gav oss bland annat många trevliga luncher, en intressant
rundtur i Lissabon, välkomstmiddag samt en skön avslutning på
resan med god mat till Fado-musik.
En annan av höjdpunkterna för många var dagsutflykten till den
pittoreska staden Sintra och bussturen åter till Lissabon längs
Cascais vackra kustlinje.
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Överlag var deltagarna väldigt nöjda och vill gärna åka på fler
medlemsresor, speciellt till storstäder. Tyvärr var den lokala guidens
”skandinaviska” ibland svår att förstå vilket ger oss anledning att
säkerställa att svensktalande guide finns till förfogande på våra
kommande resor.
Jag vill även rikta ett stort tack till er alla som deltog på vår resa och
hoppas få se er igen på framtida äventyr.
Nästa resa, till hösten, bär iväg till Andalusien, passa på det finns
några enstaka platser kvar. Kontakta Reseskaparna på 08-94 40 40
för mer information.

Christel Jansson - Blomsterfondens representant på
Lissabonresan och Almas chefredaktör.

Vi frågade våra resenärer vad som var det bästa med resan:
• Vår gemensamma vandring i den gamla delen av staden. Utflykten till
Sintra med hemresa via Cascais och långpromenaden längs havet. Den
avslutande kvällen med middag och fadosång var förstås också en riktig
höjdpunkt.
• Utflykten till Sintra och återresan via underbart vackra vägar längs
atlantkusten med Cascais och Estoril.
• Hjälpsamheten och tillmötesgåendet hos Blomsterfondens representant
• De egna turerna till matmarknaden med spårvagn genom staden, fina
caféer och fantastiska restauranger med läcker seafood
• Gemenskapen och tryggheten och alla nya bekantskaper
• Att Blomsterfondens resor alltid är välordnade, trevliga och trygga
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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, läste det du skrev i Blomsterfondens tidning Alma om fullmakter och framtidsfullmakter och blev lite fundersam över det du skrev.

Jag och min man har fullmakter att komma åt varandras bankkonton, som en
säkerhet ifall det händer någon av oss något så ska den andra kunna hantera
det som behövs. Vi är båda ”vid sunt förnuft” eller i alla fall har vi full
”rättshandlingsförmåga”.
Enligt vad du skriver låter det som om denna allmänna fullmakt vi gett varandra
inte skulle gälla om någon av oss blir dement. Jag utgår från att du formulerat
dig lite väl enkelt – eller att jag förstått fel?

Hej L8! Jättebra fråga, jag märkte att min artikel i förra numret av Alma genererade många frågor. Många av de frågor som jag fick likande din fråga varför jag
ska försöka reda ut det här med fullmakter nedan.
Det jag nu skriver är direktciterat från ett mål som avgjorts i Högsta domstolen,
NJA 2015 s 851.
”För att en giltig fullmakt ska kunna utfärdas krävs att fullmaktsgivaren har tillräcklig handlingsförmåga, dvs. själv är behörig att företa den rättshandling som
fullmakten avser.”
”Det ankommer på fullmaktsgivaren själv att dels definiera uppdraget och dess
gränser, dels övervaka fullmäktigens handlande. Förutom att den enskilde ska
vara behörig att utfärda en fullmakt måste han eller hon alltså också ha förmåga
att instruera och övervaka den fullmäktige för att fullmaktsinstitutet ska utgöra ett
tillfredsställande alternativ till godmanskap.”

Hej,l Jag har en syster som har blivit alltmer dement och nu bor på ett demensboende. Hon har ingen make, barn eller barnbarn. Jag har sedan några år hjälpt
henne med hennes ekonomi; att betala räkningar, bankärenden samt hjälpt
henne med att söka och få insatser från äldreomsorg och hälso-och sjukvård.
Jag har en fullmakt från henne sedan några år, att hjälpa henne med ovanstående.

Eftersom hon har blivit alltmer dement behöver jag förmodligen en annan form
av fullmakt.
Vad är lämpligt?

Hej Ann-Louise! Vad glad jag blir när jag läser din fråga för just det du
nämner vill jag behandla närmare.
Som jag skrev tidigare till L8 krävs det att den som skrivit fullmakten kan själv
ombesörja de åtgärder som står nämna i fullmakten samt har förmåga att
instruera och övervaka den fullmakten är utställd på. Är detta inte uppfyllt
gäller fullmakten inte längre och det krävs därför ett alternativ till fullmakten.
Det krävs antingen att din syster (1) företräds genom en framtidsfullmakt
(2) att ett godmanskap anordnas eller (3) anhörigbehörigheten i 17 kap.
föräldrabalken tillgodoser hennes hjälpbehov. Anhörigbehörigenheten har vi
inte behandlat i så stor utsträckning tidigare och jag ser därför detta som ett
utmärkt tillfälle att beskriva vad anhörigbehörigheten är och omfattar.
Samtidigt som lagen om framtidsfullmakter (Lag (2017:310) om framtidsfullmakter), trädde i kraft förra sommaren (2017), valde lagstiftaren att
lagstifta om ett nytt kapitel i föräldrabalken, kapitel 17. 17 kapitel ska hjälpa
anhöriga att få behörighet att företräda sina närstående när det inte finns en
framtidsfullmakt och ett godmanskap inte behövs.
Anhörigbehörigheten följer i turordning: 1. make eller sambo - 2. barn 3. barnbarn - 4. föräldrar - 5. syskon - 6. syskonbarn.
Två eller flera anhöriga under samma punkt företräder den närstående
gemensamt. De kan lämna varandra fullmakt om en vill handla självständigt.
Det betyder att har du fler syskon företräder ni din syster i gemenskap.
Enligt anhörigbehörigheten får du som anhörig, om det är uppenbart att din
syster saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, för
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Vi har ju gett varandra fullmakt när vi varit vid full klarhet i vad vi sysslar med och
jag förväntar mig att den fullmakten fungerar oavsett vad som händer den andre.
Det kan väl knappast vara skillnad om man råkar ut för en olycka med hjärnskada
som följd eller om man blir dement. Fullmakterna vi skrivit är ju på ”evig tid”.
Tacksam för bekräftelse på detta.
Och det är nog bra om du klargör detta i nästa Alma.
Mvh - L8

Vad Högsta domstolen konstaterar är följande; har man en fullmakt mellan exempelvis makar, som i ditt fall L8, gäller fullmakten endast på ”evig tid” eller tillsvidare om
förutsättningarna för giltighet är uppfyllda. För att fullmakten ska vara giltig krävs
följande:
1. Den som skrivit fullmakten kan själv ombesörja de åtgärder som står nämna i fullmakten samt har förmåga att instruera och övervaka den fullmakten är utställd på.
Är förutsättningarna inte uppfyllda gäller fullmakten inte längre, oavsett vad som var
tanken bakom fullmakten och oavsett när den skrevs. Vill man att det ska finnas en
giltig fullmakt om man en dag blir beslutsoförmögen krävs det en framtidsfullmakt.
Med vänliga hälsningar

Ida Danielsson - Jur.kand. ida.danielsson@afbeckman.com

Vad är skillnaden mellan framtidsfullmakt och behörighet som anhörig genom
reglerna om anhörigbehörighet i 17 kap. i föräldrabalken?
Det hon behöver hjälp med nu är att betala räkningar och övriga bankärenden.
Hon behöver också hjälp med att någon bevakar och ser till att hon får sina
omvårdnads-,hälso- sjukvårdsbehov tillgodosedda. Hon behöver hjälp med att
deklarera och underteckna deklarationen.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning - Ann-Louise

din systers räkning, vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till hennes
dagliga livsföring.
Det betyder att du kan för din systers räkning; deklarera, placera hennes medel
på transaktions- eller fondkonton, betala hennes räkningar, betala för boende,
transport, TV och telefoni m.m. Som ett led i tillgodoseendet av din systers
behov ingår också att för hennes räkning exempelvis lämna inkomstdeklaration
eller ansöka om sociala förmåner enligt socialförsäkringsbalken, t.ex. bostadsbidrag m.m.
Vad som däremot inte omfattas av anhörigbehörigheten är t.ex. att sälja
fastighet, eller bostadsrätt, köpa en bil, lämna en gåva eller företräde din syster
i domstol. Anhörigbehörigheten omfattar heller inte frågor av personliga
angelägenheter som t.ex. boende och sörja för person. För mig innebär sörja
för person bl.a. att se till att din syster har ett bra boende, god omvårdnad
och hög livskvalitet och därmed också se till att hon får sina omvårdnads-,
hälso- sjukvårdsbehov tillgodosedda. Därför anser jag att du inte har den
behörigheten genom anhörigbehörigheten i 17 kap föräldrabalken. Däremot
kan det finnas annan lagstiftning eller praktiska tillvägagångssätt som vården
använder sig av som ger dig den insyn och behörighet som du är i behov av i
dessa frågor, och om inte, krävs det en framtidsfullmakt eller att det anordnas
ett godmanskap för din syster.
Med vänliga hälsningar
Ida Danielsson - Jur.kand. ida.danielsson@afbeckman.com

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

VILNIUS
Gruppresa till Baltikums okända pärla
16–18 september 2018
Vilnius tillhör de mindre kända städerna i Europa, trots att Vilnius år 2009
utsågs till Europas kulturhuvudstad och dess gamla stad finns med på
UNESCOs världsarvslista.
Följ med till Vilnius i Europas mitt, där religioner, språk och kulturer levt sida
vid sida genom århundradena. Stadens historiska kärna är en samling av
vackra barockhus, inbjudande gränder och färgstarka kyrkor som byggts
upp kring lugna innegårdar. Men Vilnius är inte bara historia. Här finns livliga
pubar och barer, romantisk restauranger, vackra parker och trädgårdar.
Fakta om resan: Direktflyg från Arlanda tur och retur • 3 dagar och 2 nätter på
4-stjärnigt hotell inkl. frukostbuffé • Transfer från flygplatsen till hotellet tur och
retur • Välkomstlunch • 3-timmars stadsrundtur med svensktalande guide som
avslutas med lunch.

Paketpris per person del i dubbelrum: 3.725:-

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

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

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

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

Enkelrumstillägg: 695:Tillägg för halvdagsutflykt till Trakai med svensktalande guide och lunch:770:Anmäl dig senast 16 juli. Anmälningsavgift 1200:Minst 15 deltagare krävs för att resan ska genomföras.

Anmäl ditt intresse till Central Europe Travel

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

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

Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Det finns några platser kvar för den som vill hänga med på en spännande
medlemsresa i höst. Anmäl dig nu!

ANDALUSIEN
Se mera information på www.blomsterfonden.se

• Sex dagar, avresa 21 oktober, med halvdagsutflykter och representant från Blomsterfonden
i samarbete med
Boka din resa hos Reseskaparna. Ring 08-94 40 40 eller skicka e-post till info@reseskaparna.se.
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

Så här löser du ett sudoku-kryss:

Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur innehåller nio
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden.
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.
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Här är lösningen på korsordet i Alma nr 1/2018

Lösningar till Sudokun här upptill

A

T E K N
VID
NEDSLÄPP
KLOSTERSYSTRAR

FD ÖSTSTAT

Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Anita Egeberg - Stockholm
V Zetterlund - Upplands Väsby
Anna-Maj levin - Stockholm
Ulla-Britt Hartell - Skärholmen
Grattis!
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KRÖP IHOP

I

K
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© C4EKONOMEN - 430

NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 2/2018: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 2/2018 ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti 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

För fjärde året i rad arrangeras Blomsterfondens
efterlängtade ÄldreKollon vid Gålö havsbad

Det första kollot hölls i slutet av maj i full
sommarvärme. Härligt uteliv med skogspromenader och solbad. En del vågade sig till
och med i vattnet. Måltiderna var, som alltid,
högtidsstunder: frukost, lunch och middag är
naturliga tillfällen för samtal och kontaktskapande
gemenskap.
Alma träffade två av deltagarna, Siv Hörman och
Inez Westman, tillsammans med Christel Haglund,
vård- och omsorgschef för ett litet eftersnack i trädgården på Ringvägen.
– Det var helt underbart, utbrister Siv, vädret var
fantastiskt, morgnarna magiska, bara att ta stavarna
och ge sig iväg på promenad efter frukost, vilken lyx.
– Jag var lite orolig över att dela rum med någon jag
inte kände. Man funderar över att man kanske snarkar
eller ska upp på natten, men det gick hur bra som
helst, skrattar Inez. Alla snarkar och när jag smög upp
var halva gänget på gång i samma ärende. Jag tyckte
också att det var väldigt bra att min rumskamrat drog
mig med på sina promenader. Jag behöver dem och
är själv lite lat efter en operation.
– Gruppen var perfekt i storlek, fortsätter Siv, ingen
blev på sidan. Att programmet är så fritt utan några
måsten ger också utrymme till mycket spontant.
Den sista middagen var helt underbar, familjär stämning med alla värdinnor och andra som var med,
vackert dukat och maten god. Trubaduren Jalle var ju
också bara så bra.
– Det enda jag tycker är lite synd är att vi inte upptäckte hur jädrans roligt det är att spela boule lite
tidigare, säger Inez, det hade jag gärna gjort lite mera.

Hjälp fler äldre att komma ut till havet och skogen i sommar!
Många äldre sitter isolerade i sina lägenheter
under sommaren då de saknar fysiska eller
ekonomiska möjligheter att komma ut och kanske
inte har någon som kan hjälpa dem.
Så ska det inte behöva vara.
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I augusti ordnar vi nästa kollo och vi behöver
din hjälp. Swisha din gåva till 9025305

