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När jag var ung levde alla i vårt land fortfarande i samma värld

Allt har förändrats. Nu håller vi till i olika universum där de yngre har sina egna gnistrande galaxer och umgås 
på sitt sätt. De utvecklar och jobbar med saker som för den oinvigde inte liknar vanligt hederligt arbete. De 
konstruerar appar och tjänar grova pengar på poddar och som influencers, skiftar riktning i livet och går från jobb 
till jobb lika ofta som jag byter skjorta. 

Allt händer med blixtens hastighet i den här delen av vårt informationssamhälle, alla uppgifter är lättillgängliga 
för den som lärt sig skilja falskt från äkta genom att vara källkritisk och granska noggrant. 

I mitt universum, som jag delar med många av mina generationskamrater, går allt ett snäpp trögare, vi hänger 
gärna kvar i trygga mediekanaler. Tittar på public service-TV och läser de stora dags- och affärstidningarna, 
stämmer av på Facebook och Twitter och lägger upp våra snyggaste bilder på Instagram eller Snapchat. 

Vi har precis hittat in till alla de här ställena som de unga nu överger i sin jakt efter nya och mer intressanta mål 
och coola mötesplatser. Och när vi väl kommer ikapp ger de sig av igen. De är specialister på trendspaning och ser 
saker komma långt innan vi reagerar. 

Ska vi hänga med får vi lov att öppna våra sinnen, vara mer nyfikna, uppmärksamma, leva här och nu. Vi behöver 
också lära oss göra omvärldsanalyser, hoppa på trendcykler och låta oss uppfyllas av drivkrafterna när de väl 
kommer.

Våra allmänbildningar glider isär, diket kanske tenderar att blir bredare mellan generationerna. Det finns inte 
längre en klar gemensam nämnare, ingen kunskap är mer värd än den andra. Att byta viktigt vetande om franska 
revolutionen mot senaste nytt om Paradise Hotel är inget problem.

Man kan fundera över hur den här utvecklingen påverkar samhället och alla funktioner. 

Vad händer när de unga inte har en bildning som vår generation känner igen. Vi som läst både Strindberg och 
Lagerlöf och vet var Rökstenen finns. 

Hur blir det när Sveriges riksdag befolkas av allt yngre folkvalda medan folket i sig blir bara äldre och äldre? Går 
båda gruppernas intressen att förena?

Mitt enkla ja-svar på detta baserar sig på en mycket nära trendspaning i Blomsterfondens medlemsregister. Varje 
dag ansluter sig nya unga kvinnor och män till vår förening. För att de planerar för ett gott seniorliv i god tid, 
men lika mycket för att de vill vara med och hjälpa alla äldre som bor och lever hos oss idag till en tryggare och 
mer meningsfull vardag.

Gränserna mellan våra världar är fortfarande vidöppna på det rent medmänskliga planet. Och det är det som 
räknas i slutänden. 

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Ulf Thörnevik 

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

– Jag trendspanar en hel 
del på hemmaplan och kan 
konstatera att utsikterna 
är goda för mindre oreda 
i samhället på sikt när 
90-talisterna tar över. 

Inte för intet kallas de för 
”Generation ordning”.

Ser jag på mina barn som är 
typiska representanter för sin 
generation känner jag mig 
trygg inför framtiden.Julstämning

JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG
Peter Ljung och Riltons vänner samt Scandinavian Strings 

Musik: 
Eget, J:son Lindh, Gärdestad och klassiska julsånger.

GUSTAV VASA KYRKA, ODENPLAN
15/12 kl 15.00 och kl 19.00

Biljetter: biljettkiosken.se, 420:- plus förköp

JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG
Hej alla blomsterfondare, gå på konsert i jul till rabatterat pris!

350:-
Gäller endast för medlemmar och enbart till föreställningen kl.15.00. Köp via biljettkiosken.se 

https://www.biljettkiosken.se/event/181215-janneschaffer-julstamning

Använd värdekod för Blomsterfonden: JANNESJUL15

plus förköp
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Generationer tillsammans

Blomsterfonden är en förening som sträcker sig över fler generationer. Flera av våra medlemmar och boende 
har eller har tidigare haft någon äldre släkting, eller vän som bott eller arbetat hos oss. Jag har i min vardag 
förmånen att träffa många människor i olika åldrar och är glad över att få lyssna på berättelser om hur det var 
förr hos Blomsterfonden och i samhället i stort. 

I detta nummer vill vi uppmärksamma olika generationer och tillvaron tillsammans. Läs den underhållande 
och spännande artikeln om Brita Blomberg och hennes liv, berättad för Alma av brorsdottern Beth Meurling. 
Brita var en mycket aktad och omtyckt hyresgäst på Svalnäs till sin bortgång 2018. Se sidorna 8–12. 

Ett aldrig sinande led av blomsterfondare har haft möjligheten att njuta av ett allt rikare liv än vid 
Blomsterfondens start 1921. Livet som äldre i stort har också förändrats mycket de senaste 100 åren. Läs om 
Blomsterfonden, förr och nu på sidorna 20–22.

Inom Blomsterfonden är det spännande att se generationer mötas och umgås under våra medlemsaktiviteter. 
Ett lysande tillfälle var i slutet av augusti när vi bjöd in till modellfotodag. Deltog gjorde medlemmar och 
hyresgäster mellan 26 år och 80+, många av dessa hade aldrig träffats tidigare men hade efter en stund mycket 
att prata om. Ett annat exempel är våra gruppresor där unga medlemmar ibland följer med sina föräldrar eller 
mormor/morfar på resan. En del reser ensamma och andra i par, de flesta har aldrig träffats tidigare men flera 
blir goda vänner efter resan. Kolla in vår fotodag på sidorna 18–19.

En viktig uppgift inom Blomsterfonden är att skapa trygghet för äldre i samhället. Med en stark och bred 
förening som engagerar alla åldersgrupper kan vi hjälpas åt att skapa ett gott seniorliv för fler i samhället även 
i framtiden.  

Vill du berätta och dela med dig av din egen berättelse i Alma? Skicka gärna in en krönika om ”generationer” 
till Almaredaktionen så har du chansen att vinna ett presentkort till SF för två. Maila eller skicka din krönika 
till: alma@blomsterfonden.se eller per post: Blomsterfonden, Att: ”Generationer”, Alma redaktionen, 
Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Krönikan får vara max 5000 tecken lång, inklusive mellanslag. Ange vem som är avsändare samt bifoga gärna 
en bild med bra upplösning. 

Vill du veta mer om Blomsterfonden och vår verksamhet så kom till Seniormässan den 2- 4 oktober. Vi finns 
där för just dig. I monter C13:16, välkommen!
 

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

CHRISTELS KRÖNIKA

Christel Jansson

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

- Generationer tillsammans 
är ett bra exempel på 
hur Blomsterfonden som 
förening fungerar.

Hos oss träffas alla 
generationer från barn till 
100 +are i våra boenden, 
trädgårdar, på seminarier 
eller vid boulebanan osv.

Ett bra exempel var jag 
med om häromdagen när 
jag var på Liseberg och 
vi från Almaredaktionen 
modellfotade medlemmar 
och hyresgäster. Se gärna 
på sidorna 18–19 vad 
trevligt vi hade tillsammans!

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

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

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

Tryck: Pipeline Nordic AB

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

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

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi över 49 729 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande
Ewa Samuelsson

VD
Ulf Thörnevik

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

Swish: 9025305

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Sjunga och spela

Jag föreslår att ni skulle ha en slags anslagstavla  på 

er hemsida där musicerande boende och 

medlemmar skulle kunna ”sätta upp lappar” och 

söka kontakt med varandra. Bland så många 

medlemmar finns det säkert en hel del som sjunger 

och spelar men som inte har någon att göra det 

med.

Kanske kunde ni  arrangera några sammankomster  

i föreningens regi?

Bästa hälsningar
Ingvar Persson, medlem med mandolin

Insändare

Den demente

Jag har blivit dement
med hjärnan full av cement
Ibland är jag dock glad
men vet inte för vad
Livet har blivit kallt
då jag glömt nästan allt
Tappat kontakt med vänner
och alla andra jag känner
Livet börjar snart ta slut
vet inte om jag står ut
Tar en dag i sänder
med livet i andras händer
Vården min är bra
(Ja, i alla fall ida`).

J. Gosh 2016

Hyresgäst i Liseberg

Skitsnack skapas av avundsjuka, sprids av

 idioter och handlar om oskyldiga.

Marie-Louise Brändström
Annebodavägen 39

Jag har en fundering om motion och annan  friskvård 

För en anställd
Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna 
för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av 
motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnad för till exempel 
gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt 
friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den 
anställdas utgifter för både motion och annan friskvård.

För pensionärer

Min fundering är att även pensionärer skall komma i åtnjutandet av en liknande möjlighet 
att kunna få en ekonomisk stimulans som en person som har en anställning.

Förslaget är rätt enkelt. Pensionär som inte har inkomst av förvärvsarbete ska ha möjlighet 
att dra av 5000 kr från sin pensionsinkomst. Detta innebär att skatten minskas med ca 
1500 kr. Konsekvensen av detta är att alla vi pensionärer kan bli lite mer motiverade att 
delta i och fortsätta med sin seniorgympa. Effekten av detta förstår nog de flesta av oss. Ett 
mindre bidrag, men dock ett bidrag.

Ett sundare liv, färre besök på vårdcentraler och sjukhus, en litet bidrag till att vi inte 
behöver utnyttja sjukvården i samma omfattning som annars. Gladare och friskare 
pensionärer som i sin tur får en social kontakt och kan bidra med att engagera sig på olika 
sätt och inte ligga samhället till last.

Kanske till och med att tiden mellan när sjukdomar sätter in på allvar och den tid det är 
dags att lämna blir betydligt kortare. Ja, det finns säkert redan massor av argument som 
talar för att det inte är så tokigt med friskvård.

Ingen utredning behövs utan bara ett enkelt beslut att utvidga de möjligheter som redan 
finns.

Är övertygad att samhället kan, många gånger om, ”räkna hem” den här iden som det 
heter.

Hjälp mig att hitta fram till en lösning för att ge pensionärerna en liten möjlighet som kan 
ge en stor samhällseffekt.

Med vänlig hälsning
Christer Andersson, 75 år 
och aktiv seniorgympaelev sedan länge

         

Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomster-
fonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive 
mellanslag så vi förbehåller oss rätten  att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig 
ton. Inga  personliga påhopp, diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot 
lagen släpps igenom. Samma sak gäller för inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma, att du debatterar och skriver till oss. Du kan skriva om alla 
relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan handla om Blomsterfonden men lika väl 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 omslaget är mamma och 
dotter, tillika medlemmar i Blomsterfonden. 
Bilden är tagen av fotograf Lennart Dannstedt 
under ett fototillfälle på Liseberg hos Blomster-
fonden i slutet av augusti.

Debatt
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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 

hör av dig direkt till signenilson@yahoo.se

Smått & Gott

Kontakten

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.

Boka in Alzheimer Café i höst!
Våra Alzheimer Caféer, hålls i Stora salongen på Svalnäs Allé 4 B, 
182 67 Djursholm, kl. 18.00–20.00:

4 oktober           1 november            6 december
Fullständiga program kommer också publiceras på hemsidan, via vårt digitala 
nyhetsbrev samt i portarna på våra olika seniorboenden.

Det finns många flitiga boulespelare hos 
Blomsterfonden

Livskamrat sökes
Jag, kvinna 70 år, söker dig snälla och välvårdade 
man att dela vardagen med. 

Kanske har du som jag förlorat din partner och 
känner dig ensam. Vi kan hjälpa och stötta varandra. 

Mina intressen är promenader, naturen, hälsa mm.

Hoppas

Boule är ett spel som skapar gemenskap och får igång tävlingsviljan
på alla våra seniorboenden. Här är det hyresgäster på Liseberg 
som mäter sin skicklighet mot varandra. Nedan syns ett av dagens 
vinnande par, Jörgen Lindholm och Marianne Lindroos. Grattis!
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flygvärdinnan som landade i författarskapet och skrev en spännande släktkrönika över många generationer:

GRÖN DUCHESSE OCH VITA GL ACÉHANDSKAR 

”FASTER BRITA, DEN SPRUDLANDE DAMEN 
PÅ SVALNÄS, INSPIRERADE MIG”

– Jag har en sockerkaka i ugnen, ropar hon från 
köket, lite gott till vår testund! 

Hon fick smeknamnet Bull-Beth av sina kompisar 
när hon gick på hushållsskolan i Uppsala. På den 
tiden var det i det närmaste obligatoriskt att bli 
drillad inför ett framtida giftermål med omsorg om 
man och barn. Under ”flirt- och förlovningskursen” 
lärde man sig att laga slottsstek och stryka kal-
songer. Den perfekta vägen till långvarig lycka och 
glädje i äktenskapet. You bet!

Almas reporter hälsar på hemma hos Beth Meurling 
(född Nystedt), före detta purser och flygvärdinna, 
numera författare och pensionär, för en pratstund om 
hennes bok ”Grön duchesse och vita glacéhandskar”. 

En berättelse som Beth kallar ”ett testamente till mina 
barn och barnbarn” men som hittat en mycket bred-
are publik än så eftersom den ger läsaren intressanta 
och spännande inblickar i ett Sverige som inte längre 
finns. En tidsepok som känns fjärran men ändå så 
nära. Beth beskriver ett sätt att leva som var få för-
unnat, men visar också att de som sägs vara födda 
med silversked i munnen inte alltid är förskonade från 
sorger, sjukdomar och upprivande kriser. 

”Grön Duchesse och vita glacéhandskar” är en 
fascinerande släkthistoria om uppväxten på Österby, 
en herrgård i Sörmland. En gård där dramatiska 

händelser, spännande baler med hela svanar på 
middagsbordet, ljuva toner från Steinwayflygeln i 
salongen och kungligheter på gästlistan varvades med 
grå vardag och tungt slit i lantbruket.

– Den här berättelsen börjar långt innan jag föddes, 
förklarar Beth, närmare bestämt 1895 och innehåller 
mycket dramatik och många händelser som har präglat 
mig och alla andra släktmedlemmar på olika sätt.

Beth berättar om när hennes älskade pappa Bengt 
en marskväll 1928 var nära att förolyckas efter lek 
framför öppna spisen. Snöflingorna dansade utanför 
fönstret och den knastrande brasan spred värme och 
hemtrevnad i rummet när den då sjuårige Bengt 
lekte med eldgaffeln så att gnistor från elden yrde 
upp och antände morgonrocken och pyjamasfållen 
som båda snart stod i ljusan låga. Tack vare en älskad 
och snabbtänkt barnsköterska, Alice, som fick stopp 
på elden och skickliga läkare i Uppsala kunde Bengt 
överleva trots att sextiofem procent av hans lilla kropp 
hade brännskador. 

– Med under den här traumatiska händelsen var också 
faster Brita, berättar Beth. Detta gjorde att min pappa 
och hans lillasyster förblev mycket nära varandra genom 
hela livet. Från vaggan till graven. 

Brita berättade vid tillfälle att hon och Alice i ren 
förtvivlan över ovissheten om huruvida Bengt skulle 

Text & foto:  Magnus Nordström  

B E T H  M E U R L I N G
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”FASTER BRITA, DEN SPRUDLANDE DAMEN 
PÅ SVALNÄS, INSPIRERADE MIG”

LÄS MER OM BETH OCH HENNES FASTER PÅ NÄSTA UPPSLAG ...

B E T H  M E U R L I N G
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överleva eller inte bad till Gud 
upprepade gånger: Gud som haver 
barnen kär – Rädda Bengt! Sedan 
sjöng de samtliga verser i Tryggare 
kan ingen vara, Din klara sol går åter 
upp, Jesu, låt mig städse börja och 
Hosianna. För säkerhets skull fyllde de 
på med Vår Gud är oss en väldig borg 
och avslutade med Fädernes kyrka i 
Sveriges land.  

– Det är faster Britas röst som hörs och 
leder oss genom hela boken, förklarar 
Beth. Hon blev min förebild, mentor 
och syskonsjäl genom livet. Brita var 
en dam av sin tid, excentrisk, levnads-
glad och begåvad. Hon var vad man 
idag kallar en ”stark kvinna”. Det är 
framförallt Brita och släktens alla 
andra stronga damer jag vill fram-
häva i min berättelse. Min faster var 
en mycket ovanlig och fascinerande 
kvinna. Hon bodde på Blomster-
fonden i Svalnäs och lämnade ett 
stort tomrum efter sig när hon gick ur 
tiden för drygt fyra år sedan. Inte bara 
för nära och kära utan lika mycket 
för alla som skötte henne så väl på 
äldreboendet. 

Hur kommer det sig att du blev författare på 
äldre dar, du var 71 år fyllda när boken kom ut?

– När Brita dog kände jag att det 
var mitt ansvar att teckna hennes 
levnadshistoria. När det sedan gick upp 
för mig att hon även var min nyckel 
till en bredare berättelse om släkten 
och livet på Österby föll alla bitarna 
på plats. Skrivit hade jag gjort på ett 
eller annat sätt sedan åttaårsåldern och 
dessutom hade jag en rik källa att ösa 

ur i form av drygt 600 brev mellan 
mig och min faster. Stor hjälp hade 
jag också av alla mina anteckningar i 
”Glädjeblocket” som jag en gång fick 
som gåva av Brita. 
Jag hade dessutom all tid i världen 
efter ett långt och lyckat yrkesliv inom 
SAS som purser och flygvärdinna, 
så jag bestämde mig för att gå en 
skrivarkurs och kavlade upp ärmarna 
och vässade pennan.

Först flygvärdinna och sedan författare, du 
gillar tydligen utmaningar?

– Visst, men hemma på Österby tyckte 
man inte det var en särskilt god idé när 
jag ville förverkliga mina drömmar om 
att bli flygvärdinna. Men Brita var 
på min sida i alla väder och i januari 
1967 började jag på SAS och fick en 
yrkeskarriär som uppfyllde alla mina 
högt ställda förväntningar.

– Jag älskade att flyga och att vara 
serviceinriktad ligger naturligt för mig. 
I ett fullsatt flygplan finns det oändligt 
många behov och önskemål att till-
fredsställa, ingen flygning var den 
andra lik. 

– Men allting har ett slut, what goes 
up must come down, så just nu håller 
jag på och skriver på min andra bok. 
Den handlar om alla åren på SAS, 
människor jag mötte och intressanta 
händelser. Jag jobbade till exempel den 
11 september 2001 på SK941 med 
destination Chicago när vi meddelades 
om att två plan flugit rakt in i World 
Trade Center och ett tredje låg på 
kurs mot Pentagon. Det var mycket 
skrämmande timmar. 

Beths älskade faster Brita (Blomberg) 
bodde sina tre sista år i livet på 
Svalnäs Gästhem hos Blomsterfonden 
i Djursholm. Hennes lyckosiffra 
genom livet var aderton och när hon 
bestämde sig för att vända hemåt 
igen valde hon att göra det precis i 
stunden när den 18 tog klivet över till 
den 19 mars i Hästens år 2014.  Hon 
somnade stilla in i sitt rum 1801, 
med sonen Ivar och hans Agneta 
vid sin sida. De höjde sedan en skål 
i champagne för henne, helt enligt 
Britas eget önskemål.

Även Blomsterfondens personal 
samlades runt hennes bädd för att ta 
farväl. Tårarna var många den dagen. 

Brita var en person att älska. På gäst-
hemmet kallades hon för den sprud-
lande damen. En manlig sköterska 
väckte henne med en smällkyss på 
pannan varje morgon och när han var 
ledig kändes pannan på tok för torr. 
När magen hade svårt att tåla maten 
kokade han mannagrynsgröt, enligt 
farmor Mias huskur. Han hjälpte 
upp henne i sängen, rullade fram 
”stålhästen” och gav henne dagboken 
att skriva i när hon behövde lägga 
upp sina åror en stund. När det blåste 
lite snålt eller stormade. 

– En debutförfattare som ger mersmak

BETH MEURLING
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– Brita stortrivdes på Blomsterfonden, 
hon älskade alla fantastiska människor 
i personalen, njöt av mångfalden 
och alla berättelser från olika länder 
de hade med sig i bagaget. Hon var 
dessutom språkmänniska. En gång 
när hon gjorde en utflykt till Mörby 
centrum, mest för att i sommarhettan 
svalka av sig lite grann i någon butik 
med kylavdelning, föreslog bussföraren 
att hon skulle åka med ett varv till. 
Han ville inte avbryta mitt i deras 
trevliga samtal som dessutom fördes på 
hans modersmål, spanska. 

Din faster verkade vara en faster som varje 
människa borde få ha. En klok person att ty sig 
till i en allt mer vilsen värld?  

– Brita var en person som inte gjorde 
skillnad på människor. Hög, låg, rik, 
arm spelade ingen roll. Det enda som 
räknades var hur hjärtat såg ut. Brita 
var byggd av en osjälvisk blandning av 
humor, allvar och intelligens vilket gav 
henne gåvan att se andra före sig själv i 
alla lägen.

Hennes sinne för humor var vida känt 
inom bekantskapskretsen. 

Ett telefonsamtal kunde låta ungefär 
såhär:

– Hur står det till kära Brita?

– Jo tack! Blir nog inte aktuellt att köra 
Vasaloppet i år. Får skritta fram med 
lösa tyglar till majsol åter ler. Men jag 
har aldrig haft ett hål i mina tänder och 
underredet är utan anmärkning, enligt 
doktorn.

Brita var en genuin hästmänniska livet 
igenom. Innan hon flyttade till 
Blomsterfonden hade hon haft många 
lyckliga år boende i ”Knektis”, chauf-
försbostaden i den Lagercrantzka 
villan på Svalnäsvägen 18. Hon hade 

visserligen redan sadlat av med 
ålderns rätt, men hennes slitna 
stövlar, sporrar och spö hängde i 
hallen i händelse av att hon skulle ta 
sig en ridtur ännu en gång. Lukten 
av häst satt kvar i stövellädret och 
påminde henne om alla lyckliga 
stunder på hästryggen.

– Brita var kvalitet rakt igenom, hon 
var navet som samlade, höll ihop oss 
och fick allt att fungera, även de lite 
mer dysfunktionella delarna. Det var 
inte bara hennes bror, min pappa, 
som var beroende av att kunna fråga 
henne om precis allt. Alla gjorde det. 
Man kan också säga att Brita tog 
hand om min pappa medan mamma 
med bravur skötte allt det tunga och 
praktiska som ett lantbruk och stort 
hushåll krävde. 

För att vara en person som aldrig tog 
steget ut i det offentliga arbetslivet 
hade Brita ovanligt många yrken. 
Hon var kurator, ryttarinna, psyko-
log, konstnär, diplomat, barnträd-
gårdslärarinna, sagoberätterska, 
sjuksköterska, kallskänka, hund-
älskare, rolighetsminister och inte 
minst en mycket lojal hustru. För att 
nämna några. 

– Det var en stor förmån i livet att få 
leva så nära en kvinna som min faster, 
förklarar Beth, hon var alltid rolig och 
uppmuntrande och hennes ledord var 
”Glädje och Kärlek”. Hon älskade att 
dansa och min pappa var en skicklig 
pianist, en musikalisk gåva som gått 
vidare i rakt nedstigande led till mina 
barn och barnbarn. 

När jag på slutet av Britas liv berättade 
att jag planerade att skriva en bok om 
henne och vår släkt och behövde ett 
bra förslag på titel sken hon upp och 
sa: ”Min faster och jag”. Ett namn på 
boken som mitt förlag och redaktör 
tyvärr tyckte var för personligt.

Jag frågade också: – Hur ska jag klara 
mig när du inte längre finns Brita? Hon 
svarade omedelbart: – Du har fått 
koden mellan oss, vi möts igen!

Hon hade rätt som alltid, det har 
funnits många stunder under de senaste 
åren då jag känt min fasters närvaro så 
tydlig, uppmuntrande och stödjande 
som någonsin i hennes krafts dagar.

Koden var helt klart den rätta: 
”Undrens tid är inte förbi”.

Pappa Bengt dansar med 
sin kära syster Brita på Beths 
bröllop den 30 september 1972.

Trots Beths höga kompetens 
i både slottsstekstillagning 
och kalsongstrykning höll inte 
äktenskapet i längden.

Det resulterade dock i tre mycket 
älskade barn och numera även 
lika älskade barnbarn.

VINN 
BETHS BOK 
PÅ NÄSTA SIDA!

Almas reporter kan så här på sista raden meddela att smeknamnet från hushållsskolan, Bull-Beth, står sig än idag. Kakan var väldigt god.

Foto: Privat
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Ta chansen. Var med om utlottningen av en signerad Beth Meurling-bok! 

Grön duchesse och vita glacéhandskar är en fascinerande historia om 
uppväxten på Österby, en herrgård i Sörmland där författaren Beth Meurling 
växte upp. I Grön duchesse och vita glacéhandskar berättar hon släktens 
historia, men framför allt är det faster Britas röst som hörs genom hela 
boken. 

Vill du vara med så mejla till info@blomsterfonden.se 

Skriv ditt namn, telefonnummer, adress och märk mejlet med 
”Beth”. Du kan naturligtvis också skicka ett helt vanligt brev till 
Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet 
med ”Beth”.

Grön duchesse och vita glacéhandskar

Du kan också köpa boken hos Adlibris
gå in på https://www.adlibris.com/se/bok/gron-duchesse-och-vita-glacehandskar-9789188635990 

Några efterord till artikeln 
Det är med stor glädje jag förhandsläst artikeln som så levande beskriver Brita Blomberg, den sprudlande damen på 
Svalnäs.

Brita var min mamma och jag, Ivar Blomberg, är enda barnet. Jag vill gärna fylla på med några bakgrundsfakta som kan 
vara av speciellt intresse för de medlemmar som bor på Svalnäs eller tänkt sig ett seniorliv hos Blomsterfonden just här 
längre fram. 

När min far dog 1978 flyttade Brita till Agneta, min fru, och mig på Svalnäsvägen 18 där vi då hade en separat lägenhet i 
villan. Här bodde Brita i 37 år.

Hon blev en stor tillgång för oss och speciellt för våra två döttrar, för vilka hon oftast fanns tills hands och blev en nära 
person som de kunde tala med om allt mellan himmel och jord.

 Vårt hus kallas Villa Lagercrantz, eftersom Elsa (född Palme) och Gustav Lagercrantz byggde detta hus i början på 
1900-talet på en tomt som Elsa fick i hemgift av sin far Henrik Palme, som ägde Djursholms slott.

Henrik Palme grundade Djursholm och bodde i Villa Svalnäs, numera Svalnäs Gästhem, där Elsa växte upp.

Så det blev en naturlig följd att Brita gärna ville flytta till Svalnäs Gästhem, när hon kände att hon behövde mer hjälp än 
den hon fick hos oss.

Brita trivdes, som artikeln så väl beskriver, fantastiskt bra där och blev snabbt mycket god vän med hela personalen 
som tog hand om henne så väl. Hon hade verkligen en unik förmåga att få alla på gott humör och beklagade sig aldrig 
över något.

Ivar Blomberg
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Warhol 1968 är en utställning om utställningen med Andy 
Warhol på Moderna Museet 1968. Det är också en utställning 
som förklarar komplexiteten i Warhols konstnärskap utifrån 
den brytpunkt som skedde samma år när han utsattes för ett 
mordförsök. Bland annat visas den numera berömda ko-tapeten 
som satt på husfasaden 1968, väggfotografier från utställningen, 
citat och recensioner som ställs mot verk från museets samling.

1968 var ett laddat år politiskt i både Sverige och resten av 
världen vilket märktes bland annat i reaktionerna kring Vietnam-
kriget, mordet på Martin Luther King, Sovjetunionens invasion 
i Tjeckoslovakien, studentupproren och tenniskravallerna i 
Båstad. Det var också det år som Andy Warhols allra första egna 
museiutställning öppnade på Moderna Museet i Stockholm. 
På grund av det politiska vänsterklimat som rådde i Sverige, 
framförallt inom kulturen, förväntades utställningen bli utskälld 
som amerikansk propaganda. Istället kom åsikterna bland landets 
konstkritiker att gå isär. I Aftonbladet skrev konstkritikern Bengt 
Olvång ”att vi inte kan förneka Warhol hans plats som intensiv, 
desillusionerad sanningssökare”, medan Ulf Linde i Dagens 
Nyheter utbrast: ”Warhol har givit mig avsmak.”

–”Det finns ingenting bakom ytan av mina verk”, säger Warhol 
1967. Men det är inte riktigt sant. Även om han efter skotten 1968 
blev en mer kommersiellt beräknande konstnär fortsatte han att 
hålla upp en mer eller mindre kritisk spegel mot det amerikanska 
massmedie- och varusamhället, om än i delvis ny skepnad, säger 
John Peter Nilsson, curator för utställningen. 

Från att ha beskrivit den samtida populär- och massmedie-
kulturen blev Warhol nu en del av den. Under 1970-talet är 
han New Yorks mest glamorösa kändis och blir synonym med 
klubben Studio 54 och han gör den första reklamkampanjen för 
det statligt ägda svenska varumärket Absolut Vodka. Han gör 
beställningsporträtt på kändisar och alla mindre kända personer 
som hade råd att betala dyrt för dem. 

– Warhol var aktiv katolik sedan barnsben och medveten om hur 
massmedie- och varusamhället ersatte religionen under 1900-talet. 
Han var också upptagen av död och katastrofer. Det finns ett 
melankoliskt inslag i hans konstnärskap som härrör från detta, säger 
John Peter Nilsson. 

Utställningen Warhol 1968 blickar tillbaka på utställningen från 
1968 med hjälp av den numera berömda ko-tapeten som satt på 
husfasaden, väggfotografier från utställningen, citat och recensioner 
som ställs mot verk från museets samling såsom Marilyn Monroe 
in Black and White (1962), Chelsea Girls (1966), Ten-Foot Flowers 
(1967), Electric Chair (1967) samt olika versioner av Brillo Boxes, 
som pekar på frågeställningar om vad som är original eller kopia i 
konsten. 

Utställningen innehåller även den Oscarsnominerade 
dokumentärfilmen Brillo Box (3 ¢) (2016) av Lisanne Skyler som 
berättar den sanslösa historien om en Brillo Box som köptes för 
1 000 dollar för att drygt fyrtio år senare säljas för 3 miljoner dollar. 
Under tre kvällar (5 och 19 oktober samt 23 november) arrangeras 
även samtalsserien SEX-TILL-ÅTTA som diskuterar filosofi, estetik och 
religion i anknytning till det politiska årtalet 1968 och Warhol. 

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

Warhol 1968 
Moderna Museet - Stockholm, 15 september 2018–17 februari 2019 

Exteriör- och interiör från utställningen 1968. Bilder: Moderna Museet.
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Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 

om Blomsterfonden, ditt medlem-
skap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–12.00

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor som rör våra 

olika seniorboenden och 
uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
uthyrning@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi har idag 49 729 medlemmar runt om i Sverige 
inklusive ett par hundra utomlands.
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem 
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter 

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

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

Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:
Tänk på att anmäla din nya e-postadress till oss om du byter adress. Vi skickar mycket information till våra medlemmar via e-post rörande 
vad som är på gång i föreningen samt olika medlemserbjudande som bokö, seminarier, nyhetsbrev mm. 

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

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

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

Vill du beställa en minnes-
eller grattishyllning?

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

VÄLKOMMEN!

Föredrar du att läsa Alma digitalt?
Kontakta oss så slutar vi skicka ut den till 

din brevlåda. Skicka mejl till:

08-555 94 751

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

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. 

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

Fem sidor valhjälp 20–24

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #2  •   Juni  2018

Temanummer: Inför valet

 
på Almas frågor inför riksdagsvalet

Fem sidor valhjälp 20–24

Partierna svarar 

Läs rapporten från stämman

Läs om medlemsresan till Lissabon

Läs om ÄldreKollo

Alma2-2018.indd   1 2018-06-19   11.08

medlem@blomsterfonden.se

Påminnelse medlemsavgifter 2018
Under september skickar vi ut påminnelser på medlemsavgiften för 2018 till dig som har missat din betalning. Fram till den 
31 december har du på dig att betala för att inte tappa ditt medlemskap och kötid. Alla med obetalda medlemsavgifter sätts 
per den 1 januari som utträdda. Har du frågor om din medlemsfaktura kontakta gärna vår medlemsservice 
medlem@blomsterfonden.se, eller 08-555 94 751.
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Ny e-postadress för frågor som rör vår uthyrning
Nu kan du som seniorboköande medlem kontakta vår uthyrare via en ny e-postadress, uthyrning@blomsterfonden.se  
för frågor som rör vår uthyrning som exempelvis inloggning till Seniorbotorget, prenumeration på lediga objekt, 
intresseanmälningar, parkering, förråd och elavtal på våra seniorboenden samt övriga frågor som rör visningar av våra 
seniorboende.

Vill du veta mer om hur vi använder gåvor och två tredjedelar av din medlemsavgift i vår verksamhet för att skapa effekt för 
äldre i samhället? Då kan du läsa effektrapporten för 2017 på vår hemsida: http://www.blomsterfonden.se/wp-content/
uploads/2018/05/Effektrapport-2017_2.pdf

Har du inte tillgång till dator eller uppkoppling kan du läsa sammanfattningen här nedan 

som beskriver vad vi uppnått under året

Blomsterfonden har sedan starten 1921 utvecklat flera viktiga områden för äldre. Vi erbjuder ett gott seniorliv för livets olika skeden 

genom det trygghetskoncept vi implementerat på alla föreningens senior- och äldreboenden i Stockholms län.

Blomsterfondens fortsatta strategi är att vidareutveckla verksamheten för framtiden. Dels genom att bygga ut och förbättra det 

befintliga trygghetskonceptet och dels genom att skapa gemenskap och glädje i ett värdigt och meningsfullt äldreliv i enlighet 

med Blomsterfondens ändamål och mål. De närmast kommande åren arbetar vi bland annat med att skapa nya seniorbostäder och 

äldreboendeplatser i direkt anslutning till våra fastigheter i Älvsjö och Ringvägen.

Blomsterfondens sociala verksamhet har under året vidareutvecklat flera olika stödfunktioner för äldres välbefinnande i enlighet med 

vårt ändamål:

ÄldrePower – under 2017 tränade 540 (450) st seniorer på våra ÄldrePower-gym på Blomsterfondens seniorboenden.

ÄldreKollo – under sommaren 2017 deltog 40 (27) st äldre på ÄldreKollo vid Gålö havsbad som ett led i att skapa gemenskap och 

samvaro för äldre.

ÄldreJour – vår telefonjour under storhelger har bidragit till att hjälpa ensamma äldre till en mer trygg och tillitsfull tillvaro. Under 

2017 har 55 (45) samtal inkommit. 

ÄldreSupport – vår stödlinje för nära och kära har hjälp 300 (350) personer under året att hitta rätt i ”äldredjungeln”.

Alzheimer Café – 496 (540) besökare under 2017.

ÄldreCafé – 90 (80) besökare under 2017.

ÄldreFamn – 3 (5) lägenheter har förmedlats under 2017 av sociala skäl via ÄldreFamn (kollektivboende).

Effektrapport 2017

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

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

ÄldreCafé
En mötesplats för etik- och bemötandefrågor i äldrelivet

ÄldreKollo
GER DIG LUST FÖR LIVET

ÄldreKunskap

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport

ÄldreJour

ÄldreFamn

Annette sköter vår uthyrning under Emilies mammaledighet
Annette Rydlander Wigerman är vikarierande uthyrare på Blomsterfonden under Emelie Nybäcks 
mammaledighet. Se telefonnummer och mejladress på vänster sida. 
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Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta. 

På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, information eller annat, 
var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med vår kommu-
nikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

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

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

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

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

Innehållsrika resor

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Reseskaparna specialiserar sig på innehålls-
rika resor för seniorer. Både längre vistelser 
och kortare upplevelseresor. Reseskaparna 
har lång erfarenhet av det som krävs för en 
trygg, bekväm och inte minst spännande 
reseupplevelse.

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

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

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

Gör gott!

ALLAINSAMLINGAR.SE

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

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

Exklusiva förmåner

UTNYTTJA

DINA
MEDLEMS-
FÖRMÅNER

Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Planera ditt seniorliv och gör samtidigt något gott. Bli 
medlem nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:

Medsökande:        Personnummer:

Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till: Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Du 
kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se eller enkelt genom att besöka vår monter C13:60 på Senior-
mässan i Älvsjö, 2–4 oktober.
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Nu har vi chansen igen att träffas 
och ställa alla frågor vi funderar över!

Den 2-4 oktober är det dags för årets seniormässa i Älvsjö.

Blomsterfonden finns som vanligt på plats för att möta alla medlemmar, 

boende och anhöriga.

Fullständiga program kommer också publiceras på hemsidan, via vårt 

digitala nyhetsbrev samt i portarna på våra olika seniorboenden.

Vi finns i monter nummer C13:60
Varmt välkomna!

Vi ses 
på
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Medlemsfotografering
på Liseberg

Den 25 augusti var det dags igen för medlemsplåtning med proffsfotografen Lennart Dannstedt. Den här gången på Liseberg och 
till största delen utomhus i det sköna sensommarvädret. Det ni ser på det här uppslaget är bakom-kulisserna-foton tagna av Almas 
redaktör. Lennarts bilder kommer ni som vanligt att få se efter hand i Blomsterfondens olika kommunikationskanaler. Ni som till 
exempel planerar att besöka vår monter under seniormässan i Älvsjö i oktober kommer att få ta del av några i jätteformat.

De här fotoeventen ger inte våra medlemmar och boende enbart chansen att få vara med på bild, utan också att komma närmare 
föreningen Blomsterfonden, se hur vi har det på när håll. 

Det här är något vi kommer att fortsätt med så är du sugen på att hänga på så följ håll utkik i Alma och våra nyhetsbrev. Du kan 
också mejla eller ringa oss och anmäla ditt intresse.

Vänliga hälsningar
Marianne Loodin 

Boende på Ringvägen
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Det här var ju jättekul! 

Avspänt och inte svårt alls 

att agera lite på bild. 

Med Lennart bakom kameran 

kändes det bara naturligt att vara 

”fotomodell” en liten stund!

. 
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Almaredaktionen ser på föreningens verksamhet över tid och rum

Blomsterfonden förr och nu
För snart 100 år sedan när Blomsterfonden startades av 
Alma Hedin levde många äldre i Stockholm under svåra 
förhållanden. De ville inte ligga sina barn till last, men få hade 
råd med eget boende på ålderns höst. Behovet av bostäder 
för äldre var skriande och för många fanns det inget alternativ 
annat än att bo inneboende hos sina barn eller andra 
närstående. Familjerelationerna blev ansträngda av de äldres 
ökande behov av vård och omsorg, men Alma förstod vilket 
behov som först måste tillgodoses för att göra situationen 
bättre. En enrummare med kokvrå och egen ytterdörr som 

Så var det då
gick att stänga och låsa, det var vad majoriteten av de 
äldre drömde om, och Alma satte igång arbetet för att 
åstadkomma just detta.

Hon fick övervinna många hinder av både ekonomisk 
och kulturell art för att lyckas förse Stockholm med fler 
bostäder för behövande äldre. Det tidiga utbudet av 
lägenheter hos Blomsterfonden bestod uteslutande av 
ettor med kokvrå på 25 kvm och de äldre som fick flytta 
in kunde åtnjuta större trygghet och ett rikare liv på 
ålderns höst. 

 

Drottning Louise var hedersgäst när Blomsterfondens nya anläggningar i 
Liseberg invigdes 1959. Här serveras Drottningen och hennes följe läckra 
snittar på denna för föreningen historiska dag.

De första blomstergårdarna tar form på Röda bergen i början av 
trettiotalet. Mycket arbete återstod innan alla hus stod klara.

Lisebergsbygget en god bit på väg i april 1958.

Goda bullar och andra bröd bakas på Ringvägen.
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Nästan 100 år senare har flera generationer ”Blomster-
fondare” hunnit njuta av just ett rikare liv trots detta att de 
obevekligt blivit allt äldre, och bilden av hur livet som äldre 
kan se ut har förändrats på många plan. 

Idag ligger vi inte våra barn till last på samma sätt som 
i 1900-talets början utan samhället har tagit över stora 
delar av ansvaret för vår äldreomsorg. Men om vi tittar på 
resultaten av våra medlemsenkäter ser vi att oron många 
känner handlar om samma saker som förr, om behovet 
av trygghet och om rädslan för att inte få den hjälp man 
behöver när orken börjar tryta och kroppen säger ifrån. 

Idag lever vi längre, är friskare och aktiva långt upp i 
åren och har en väsentligt högre levnadsstandard. De 
krav vi ställer på bostäder har också förändrats, för alla 
åldersgrupper och skeden i livet. Även anpassningar av 
bostäder för personer med t.ex. funktionsnedsättningar av 
olika slag är självklara på dagens bostadsmarknad och en 
hiss i huset är en förutsättning. 

Blomsterfonden har anpassat och utvecklat sin verksamhet 
och utbudet av bostäder efter tidens behov, och det måste 
vi förstås fortsätta att göra.  

Men att leva bra som äldre är idag så mycket mer än bara 
en lägenhet. Vi vill ha möjligheten att fortsätta leva ett 
socialt och aktivt liv. Vi vill ha tillgång till service. Vi får hjälp 
av hemtjänst för att kunna bo kvar i eget boende så länge 
vi orkar och vill. Det är en stor förbättring som underlättat 
mycket för anhöriga till äldre med biståndsbehov. 

Blomsterfonden har under åren utvecklat verksamheten 
för att motverka problemen med ensamhet och isolering 
för många äldre. Vi har samlingslokaler, äldregym för 
friskare äldreliv, föreläsningar och andra aktiviteter för att 
underlätta för ett fortsatt aktivt liv. 

Även om det totala ansvaret för den äldre inte längre ligger 
på de nära och kära, så finns det emotionella ansvaret 
för våra äldre kvar. Den äldre bor inte hemma hos sina 
anhöriga längre, men den ständigt gnagande oron finns 
ofta där hos familjen ändå:  ”Får mamma den omsorg hon 
behöver på boendet?”, ”Blir pappa tillräckligt aktiverad på 
dagarna?”, ”Känner hon sig trygg med personalen?” 

På Blomsterfonden pratar vi med anhöriga varje dag 
och sätter stort värde i att både den äldre och anhöriga 
ska känna sig trygga med den vård och omsorg som vi 
bistår med. Då bibehålls styrkan i familjebanden istället 
för att besöken hos ”mamma” eller ”pappa” blir till ett 
måste samtidigt som den anhörige känner ett behov att 
”kontrollera” tillvaron och omvårdnaden på boendet.  

Så är det nu

Fem nya hus med senioranpassade lägenheter har byggts i direkt närhet 
till den  tidigare anläggningen i Liseberg.

Föreningen har närmare 50 000 medlemmar i alla åldrar som är med och 
stödjer de som är äldre idag och bor hos Blomsterfonden.

Blomsterfonden har en mycket aktiv social verksamhet och erbjuder 
många olika mötesplatser för samvaro och gemenskap. Här tränar Britt, 
hundra år fyllda, i ÄldrePower-gymmet på Tallgårdens äldreboende.

Framtiden finns runt hörnet. Läs mer på nästa sida!
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Hur ser Blomsterfondens verksamhet ut om 10 eller 20 år? 
Det kan vi förstås inte veta, men vi har bra förutsättningar 
för att kunna planera verksamheten framåt, och det är 
återigen tack vare vår grundare Alma Hedin. 

Under Blomsterfondens tidiga år var det skriande behovet 
att bygga bostäder för äldre, och nya bostäder kostade 
ganska mycket pengar. Så för att kunna bygga mer för så 
många äldre som möjligt introducerades medlemskapet i 
Blomsterfonden under 1920-talet. Man kunde bli medlem 
och stödja föreningens syfte med sin medlemsavgift som 
i sin tur bidrog till att skapa fler bostäder för äldre som då 
var det primära behovet. Som medlem kunde man också 
ställa sig i bokö för en lägenhet på äldre dagar. Idag har 
grundidén med bostäder utvecklats till att även bestå av 
sociala aktiviteter för medlemmar och på våra boenden.

För tio år sedan hade Blomsterfonden 15.000 medlemmar, 
men efterfrågan på Blomsterfondens trygghetskoncept 
för äldre har ökat stadigt de senaste åren. Nu 2018 närmar 
vi oss 50 000 medlemmar som stödjer Blomsterfondens 
arbete för hem och vård åt äldre. 

Hur ser det ut i framtiden?
Det är oerhört glädjande och ger oss helt andra möj-
ligheter att arbeta för framtida behov. 

I vår senaste medlemsundersökning i våras ställde vi 
frågan till våra medlemmar: ”Vad tycker du om 
Blomsterfondens framtida utveckling?” Vi ville veta om 
ni ansåg att vi skulle förvalta vårt befintliga trygghets-
koncept, om vi skulle utveckla och modernisera och om 
vi dessutom skulle satsa på att bygga fler seniorbostäder 
och äldreboenden. Era svar gav oss väldigt tydliga besked. 
Hela 88% av de över 8 000 medlemmar som svarade på 
enkäten ansåg att vi skulle utveckla, modernisera och 
bygga nytt.  

Alla ni medlemmar hjälper oss att ta ut en tydlig riktning 
framåt och vi ser att gamla och nya behov inte har 
förändrats så mycket, trots att tiden har gått och vi snart 
firar 100-årsjubileum.  
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Res på långtidssemester till Teneriffa med 
vår samarbetspartner ReseSkaparna

Få 1 500:- i Blomsterfondenrabatt!

Avresa: 1 november och 13 december 2018.
Medlemspris från: 15 450:- (Ordinarie pris från: 16 950:-)

22 dagar i skönt subtropiskt klimat 
när vintern kommit här hemma

Är du intressarad av att följa med ska du gå in på www.reseskaparna.se/blomsterfonden 
där du hittar all information om resan och upplägget i detalj. Bokningskod: BLOMSTER. Välkommen!

Arrangör: Reseskaparna event & resor • Kontakt: 08-94 40 40 • info@reseskaparna.se • www.reseskaparna.se



24  Blomsterfonden

Blomsterfonden och Almaredaktionen var på plats 
i Almedalen där stort fokus lades på bostäder och 
hållbarhetsfrågor.

Blomsterfonden deltog aktivt i flera seminarier rörande 
bostäder för äldre, ideellt engagemang samt hälsosamt 
åldrande. 

Några av de viktigaste för föreningens del rapporterar vi om 
här nedan:

Bostäder för äldre att bo kvar i – hur ska människor 
ha råd att bo bra på ålderns höst? 

Arrangör: Boklok

Behovet av bostäder för äldre beräknas uppgå till 360 000 
just nu. Fram till år 2050 beräknas behovet för personer som 
är 65 år eller äldre att öka med nästan 50%. Särskilt gruppen 
över 80 år kommer växa kraftigt, vilket ställer höga krav på 
bostadsanpassning.

Pensionärernas ekonomiska situation har förbättrats 
succesivt och många seniorer kan förväntas ha en god 
ekonomi framöver. Men pensionärerna följer inte den 
allmänna inkomstutvecklingen och för de allra flesta 
minskar pensionen efter hand. Statistik från Eurostat visat 
dessutom att Sverige har flest s.k. fattigpensionärer på 
bostadsmarknaden för äldre i Norden. Vad finns det för 
möjligheter på bostadsmarknaden idag? Vad behövs, och 
hur kan man skapa anpassade bostäder som människor har 
råd med på ålderns höst?

• I alla Boloks hus sätts solcellsanläggning in för att spara 
energi. 

• Utgångspunkt för Bokloks bostäder är att de äldre kan bo 
kvar i dem samt ha råd med hyran. 

• Anpassade bra bostäder är en nyckelfråga för att äldre ska 
klara sig längre i sitt hem.

• Brist på personal kommande år. 

• Hur får vi till bostäder att leva ha råd med och bo kvar till 
livets slut? En enkel åtgärd är att sätta in hiss i de 70-tals 
hyreshus som inte har en sådan. En sådan åtgärd beräknas 
vara betald efter 1,5 år, detta förlänger tiden innan äldre 
flyttar till ett äldreboende med ett antal år.

• Flyttlotsar – kan hjälp den äldre att flytta i tid. 

• Politiska beslut behövs för att underlätta för äldre att flytta 
vidare till anpassat boende. 

• Äldre ska känna att de flyttar till och inte ifrån något.

• Tillgänglighetsanpassningar – hissfrågan, badrum och 
kraftig lutning utanför på gatan behöver åtgärdas. 

Ålder är bara en siffra

Arrangör: Trygghetsrådet

Är det rimligt att strunta i Åldersnojan? Det tycker TRR 
(Trygghetsrådet) som i Almedalen höll en intressant 
föreläsning om synen på åldrandet. Enligt färska siffror från 
TTR får 46 % av uppsagda 50-plusare nytt jobb efter 50.

Medverkande på seminariet var:

Amelia Adamo – Tidningsredaktör

Lennart Hedström TRR

Johan Mellqvist – Mind Makers

Margareta Holmqvist Eriksson - mvh media 

ALMA I ALMEDALEN
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Johan Mellqvist tog med oss på en resa genom olika 
generationer från slutet av 1800-talet till dagens generation 
och beskrev respektive generations syn på livet och äldre.

• Förlorade generationen 1883-1990.

• Soldatgenerationen 1901-1926 hyllas fortfarande.

• Den tysta generationen 1927-1945 - svensk tiger. 

• Boomer generationen 1946-1964 materialister, politisk 
prägel, revolt 40-talister, trots. 

• Generation X 1965-1980 ironisk mot det mesta, 
dubbelmoral, lojala mot människor. 

• Generation Y milleniers 1981-2000 första generation med 
internet, väntar med att flytta hemifrån. Reser och är globala. 

• Generation Z 2000-2010- lär sig själva och ställer upp 
tydliga regler. Vill ha riktiga yrken och söker trygghet, har 
svårt för ironi, känner stress för att inte lyckas och är positiva 
till invandring. 

• Mikro generation Xennials 1977-1982 - vill ha ideal att 
växa upp med. 

Amelia Adamo lyfte fram den syn på äldre som i dag 
förmedlas i media och inom näringslivet.

• Rullatorbilden - den elastiska generationen, äldre en 
symbol för tärande. 

• Äldre omslagsflicka Magasin M – syfte att ge äldre ett 
ansikte och se ljuset i mörkret.

• 65+ lyfts fram som en form av ättestupa 

• Ålder en stark identifikation i Sverige, vikten av ditt 
personnummer är avgörande i för många sammanhang

En sammanhållande tanke är att näringslivet borde vara 
med i denna diskussion/debatt. Det finns för många bevis 
för att dyrbar kompetens och erfarenhet går till spillo.

Kompetenssvinnet är allt för stort när man inte tar tillvara på 
äldres kunnande och erfarenheter. 

Vi måste motverka den allt mer utbredda ålderismen, göra 
frågan viktig för politikerna. Johan Mellqvist förslår att vi 
ska sluta att enbart prata kostnader och i stället visa upp 
de intäkter vi får från äldre som arbetar och gör nytta för 
samhället.

Amelia Adamo menar att vi behöver erkänna hur vi ser på 
ålder i Sverige idag och hitta en bättre balans över livet. 
– Jag önskar se företag som anställer äldre och utvärderar 
effekterna därefter. 

I det här fallet tror jag på tvång. –Hota näringslivet. Säg: Nu 
får du 10 st 65-åringar om du inte skärper dig och också 
anställer 60-plussare. Det behövs en seriös och långsiktig 
attitydförändring till äldre i samhället! 

Bostadsvalet 2018- Utfrågning av riksdagspartier om 
bostadsfrågor 

Arrangör: SABO

Deltagare: bostadspolitisk talesperson V, SD, KD, S, C, 
ordf SABOs styrelse, vd SABO

De bostadspolitiska talespersonerna svarar på frågor om 
hur prioriterade de bostadspolitiska frågorna egentligen är 
inför valet 2018? Det är dags att få veta mer om de politiska 
partiernas visioner för en hållbar bostadsmarknad och hur 
de ser på allmännyttans roll och de sociala vinsterna?

Frågor som ventilerades på seminariet var bland annat:

– Är det dags att neutralisera reglerna i bostadsbranschen? 
Alla närvarande politiker verkade vara positivt inställda till 
detta förslag.

– KD menade att det behövs en bred översyn för att försöka 
göra det mer lönsamt att driva hyreslägenheter.

– Centerpartiet ansåg att det krävs regelförenklingar för att 
underlätta för ett ökat bostadsbyggande. En detaljplan ska 
inte behöva dröja i 6 - 7 år som idag.

När det gäller behovet av upprustning och renoveringar 
i allmännyttan var finansieringen och fördelningen av 
denna en nyckelfråga enligt deltagarna. Även långsiktighet i 
planeringen och standardhöjning lyftes som viktiga frågor. 

Några av deltagarna ansåg att skattefria underhållsfonder 
som funnits förr kunde vara intressant att införa igen. 
Kristdemokraterna förespråkade fri hyressättning vid 
nyproduktion, alternativt en form av indexreglering.

En gemensam slutsats var att om vi ska klara att ge nya 
grupper bostäder måste vi ta ett gemensamt och delat 
ansvar för bostadspolitiken.
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KONST FÖR SINNE OCH MINNE
Under höstpremiären för Alzheimer Café på Villa Svalnäs i början av september 
gästades vi av Jeanette Rangner Jacobsson som är konstpedagog på 
Nationalmuseum.

Hon visade och berättade om det mycket framgångsrika projektet ”Möten med 
minnen” och om hur konst kan användas som ”intellektuell bromsmedicin” för 
personer med en demenssjukdom. 

”Möten med minnen” är ett samarbete mellan många olika museer där man välkomnar 
personer med en demenssjukdom tillsammans med anhöriga, följeslagare eller 
vårdpersonal för att titta och bekanta sig med olika föremål  och konstverk.

Tillsammans utforskar man och pratar om olika associationer och minnesbilder som 
föremålen och omgivningen väcker. 

På motstående sida ser du Skansens och Moderna Museets dagar och tider för ”Möten 
med minnen”.

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. När museet invigdes 1866 var det ett av de 

modernaste i världen. Nu är det dags igen. 13 oktober 2018 slås portarna upp till en helt ny museiupplevelse, i en 

nyrenoverad byggnad. Förvänta dig något enastående!
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En visning för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med nära och kära eller vårdpersonal. 

Vi besöker Järnhandlarhuset, ett av Skansens kulturhistoriska hus och utforskar föremål  och pratar om de associationer och 
minnen som föremålen väcker till liv.

Datum: Den 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 november kl. 10.00. Visningen tar ca en timme inklusive kaffestund.

Pris: Visningen kostar 150:- för alla utom medföljande personal ( vi bjuder även på kaffe och småkakor till personalen). Minst 6 
betalande personer krävs för visning. Årskort gäller inte som betalning för visning. Maxantal personer är 12 per visning. Max 4 
rullstolar. Betalas endast mot faktura, ingen faktureringsavgift tillkommer. Boka helst en månad innan besöket, minst 14 dagar. 
Senaste avbokningsdag är 5 dagar innan besöket.

Samlingsplats: Om ni kommer med bil kan den köra upp till Järnhandeln via Hasselbacksporten. En bil kan parkera nedanför 
huset där visningen sker.

Adress: Hasselbacken 15 (för färdtjänst), Djurgården.

Bokning: Föranmälan krävs. Namn, mejladress och mobilnummer till den som samordnar gruppen. Anmälning via mejl 
bekräftas när bokning skett.

bokning@skansen.se

Tel. 08-442 82 70     Mån–tis, tor–fre kl.9–15.00 (stängt 12–13.00), ons kl.13.30–15.00.

Om du har frågor, kontakta gärna Carin Dahlberg, 08-442 82 32, 0766-26 39 56, carin.dahlberg@skansen.se

En gemensam konst- och kulturupplevelse 
över generationsgränserna. Möt minnen tillsammans!

Möt minnen på Moderna!
Varmt välkommen till våra visningar för personer med en demenssjukdom. 
Vi ser aktuell utställning eller några konstverk från samlingen av 
1900-talskonst. Efter visningen arbetar vi i verkstaden över en kopp kaffe.

Datum: 

Måndag 24 september kl.14–16.00

Måndag 29 oktoberber kl.14–16.00

Måndag 26 november kl.14–16.00

Måndag 17 december kl.14–16.00

Samling vid huvudentrén på plan 4

Konstpedagogen Jenny Myrsell möter er i foajén. Vi ser utställningar och 
arbetar sedan i vår verkstad på plan 2. Programmet tar två timmar.
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FRÅGA JURISTEN

Ida Danielsson från Beckman  Juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar 
över skriv till oss på Alma. Märk ditt brev med ” Fråga juristen”.  Vår e-postadress och postadress 
hittar du i redaktionsrutan.

Hej Ida!

Jag och min man har ett testamente från 1984, nu när jag 
går igenom testamentet står det att efter första makens 
frånfälle ärver den efterlevande maken all egendom med 
full äganderätt med undantag från våra gemensamma 
bröstarvingars laglott. Betyder det att om min make avlider 
innan mig sitter jag inte kvar i orubbat bo?
Tacksam för svar!
Iris

Hej Iris!

Tack för din fråga!
Jag får många frågor om orubbat bo varför det är bra att jag 
redogör för hur lagen ser ut idag. 
Orubbat bo är ett gammalt uttryck som inte längre används 
idag. 
Makar kan ärva varandra med full äganderätt eller med fri 
förfoganderätt. Ärver du egendom med full äganderätt äger du 
egendomen utan begränsningar. Det betyder att du äger rätt 
att göra vad du vill med egendomen, dvs. du kan testamentera 
bort den, ge bort den, leva upp den m.m. 

Ärver du däremot egendomen med fri förfoganderätt betyder 
det att någon efter dig ska ärva egendomen. Du kan därför 
inte testamentera bort egendomen men du kan fortfarande 
sälja den eller leva upp den. Makar som har barn brukar oftast 
testamentera till varandra med fri förfoganderätt vilket betyder 
att barnen har rätt till arvet efter den först avlidne maken först när 
båda makarna är avlidna. 
För makar gäller sedan 1988 att den efterlevande maken ärver 
före makarnas gemensamma barn. Före lagändringen 1988 
saknade efterlevande make överhuvudtaget arvsrätt när den 
avlidne maken hade barn. 
Det betyder att ifall du vill sitta kvar i orubbat bo bör ni se över 
ert testamente och ändra det. Många testamenten innan 1988 
är skrivna på samma sätt som ert varför det är viktigt att man 
besöker en jurist eller advokat som kan hjälpa en att se över ens 
testamente och uppdatera det så att det inte får konsekvenser 
som man inte önskat.

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

Uppge bokningskod

BLOMSTER
vid bokning

Edinburghs Julmarknader 
7/12 (4 dagar) Ert pris: 6 450 kr ord. pris: 6 950 kr
Festivalerna stad. Fler julmarknader med den spektakulära bak-
grunden av Edinburgh slott. Vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen 
visar oss staden med omnejd. Vi bor centralt i Edinburgh.

ERBJUDANDE TILL BLOMSTERFONDENS MEDLEMMAR
Fler reser på :  www.reseskaparna.se/blomsterfonden

Longstay Teneriffa 1/11, 13/12 (22 dagar)  Ert pris fr.: 15 450 kr ord. pris fr.: 16 950kr
Vulkanön Teneriffa bjuder på ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. Vår ciceron Teddy 
Lundberg tar oss med på flera utfärder som ingår i resan. Vi bor i trevliga Puerto de la Cruz.

I alla våra resor ingår: Hotell & flyg, svensktalande reseledare, utfärder och måltider som ger kulinariska upplevelser 
Bokning: 08-94 40 40 info@reseskaparna.se 

Nyår i Wien 31/12 (4 dagar)  Ert pris: 12 950 kr ord. pris fr.: 13 450kr
Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag, klassisk konsert och dans på Kursalon. Vår svenska 
guide Ulrike Verdianu Floderer har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sin stad.

1 500 kr rabatt



 Blomsterfonden  29

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

BEGRAVNINGSBYRÅ

Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid. 

Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem 

som uppkommer vid dödsfall och begravning. 

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

• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de 

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Bouppteckning 

• Arvsskifte
 

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

Renstiernas gata 49, Södermalm Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen Terrängvägen 72, Västertorp

  www.beckmanbegravning.se

Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Anmäl ditt intresse till Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90 ,  mejl: info@cetravel.se  

Krakow tillhör gräddan av Centraleuropas kulturstäder. En borg, 
en flod, ett storslaget torg, vackra kyrkor, kultur, historia samt en av 
Europas bästa julmarknader. Krakow har allt.

Adventsrea till Krakow
2–5 december

Direktflyg med Norwegian • Tre nätter på trevligt hotell i gamla 
stan med frukostbuffé • Transfer flygplatsen-hotellet-flygplatsen • 
Stadspromenad med svensktalande guide som avslutas med lunch.

Paketpris per person del i dubbelrum: 3 450:- 
Enkelrumstillägg 750:-. Minst 15 deltagare krävs för att resan ska 
genomföras. Anmälningsavgift 1000:-

Följ med oss till staden som lyser och glittrar i juletid

Huset ligger tre km från Puerto Rico och ca 15 km från Mogan i en lugn dal med ca 30 hus, 
huvudsakligen bebodda av skandinaviska pensionärer.

Framför huset finns golfbana och sedan Atlanten. Det finns tre stränder inom gångavstånd. 
Den närmaste ligger på en kilometers avstånd och där finns både klippor och sand från Marocko!
Terrassen framför huset är på ca 70 kvm med insynsskyddande grönska på tre sidor och med en 
underbar utsikt.

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

Köket är helt nyrestaurerat i år och har kyl, frys, diskmaskin och rikligt med utrustning. Badrummet är också helt nyrestaurerat och har dusch och 
tvättmaskin. Två sovrum med två sängar ligger på vardera sidan om badrummet.

Radhus på Grand Canaria uthyres

Priset är 15 900 sek per månad i nov-feb och 12 900  sek övrig tid. Ring 070-654710 eller maila andersgraffner@gmail.com för mer info.

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!

För mer info mejla alma@blomsterfonden.se
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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 2/2018
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Wivi-Ann Hallin -  Skogås
Lena Gullstrand- Ekerö

Olena Visotski- Stockholm
Kersti Sundbro - Nacka

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 3/2018: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 3/2018  ska vara oss tillhanda senast den 15 oktober 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

Stilla dagar och fest vid Gålö Havsbad när 
sommarens andra gäng drog på ÄldreKollo 

Denna gång var det över 60 sökande varav 20  fick en efterlängtad plats på vår utfärd till havet 
och naturen.

Vi inledde kollot den första kvällen med kräftskiva och många visor för att följande dag plocka 
stenar och vass och dekorera inför vår stora sång- och dansfest som gick av stapeln kväll  två.

Vi hann också med att spela boule och promenera i naturen i fint sensommarväder.

Vi passade på att avsluta dagarna med att gratulera och sjunga för deltagaren Margareta som så 
lägligt passade på att fylla 88 år under kollot.

Även värdinnorna uppvaktades och överraskades av seniorerna  med brev och tygväskor.

ÄldreKollo


