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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  1  •  Mars  2019

Temanummer: 
Glädje och mening

Välkommen till
föreningsstämman
                           se sidorna 17–19

ALMA

Traditions-TV sprider igenkänningens glädje. Läs artikel sid. 8–11

Häng med till Malta
Ny medlemsresa. Se sidan 32



Blomsterfondare vallfärdade till 
Gustav Vasa Kyrka i juletid

Janne Schaffer och Lasse Åberg tillsammans med Peter Ljung, Riltons vänner samt 
Scandinavian Strings bjöd på vacker julstämning i form av klassiska julsånger och 

musik av bland andra Björn J:son Lindh och Ted och Kenneth Gärdestad.  

Almas chefredaktör Christel Jansson 
visade vägen.

Vacker musik i ett sagolikt vackert kyrkorum varvat med varma berättelser av Lasse Åberg såg till att 
julstämningen infann sig och strömmade genom kropp och själ.

Eva Hermann Björnung och hennes vinnande 
väninna, medlemmen Cristina Baeza.

Eva Herman Björnung, Anita Wikman och 
Cristina Baeza minglar utanför kyrkan.

Anna Ulfsdotter Forssell med familj. Anna är 
medlem och suppleant i Blomsterfondens 
styrelse. 

Almaredaktionen träffade många glada och förväntansfulla konsertbesökare från Blomsterfonden i kön som var ringlande lång utanför kyrkan.

Vinnaren, medlemmen och hyresgästen Anita Wikman:

– Mycket bra,  stråkar och kör passade väldigt väl i denna fina kyrka. Jag är mer än nöjd! Tack så mycket!   
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Den som trivs på jobbet sprider glädje runt sig

En av de första frågor vi svenskar får när vi träffar nya människor är: 

– Vad arbetar du med då?

Vi identifieras, artbestäms om man så vill, genom våra jobb. Det är först i djupare relationer 
som insidan börjar räknas: det vi har innanför revbenen, vårt sätt att tänka och förhålla oss till 
omvärlden och våra medmänniskor. 

En mycket stor del av våra dagar och liv spenderar vi på arbetsplatsen och ju starkare vi förknippar 
oss själva med jobbet, desto bättre mår vi enligt forskarna.

Samtidigt läste jag för bara någon vecka sedan i tidningarna att flera hundra tusen svenskar vantrivs 
på sina jobb. I så hög grad att det riskerar leda till utbrändhet, sjukskrivningar och i värsta fall 
rena depressioner. Vissa sektorer ligger sämre till än andra, äldreomsorgen är en sådan men också 
områden med populära ”innejobb”, t.ex. kommunikationsbranschen, är utsatta. Detta går rakt 
genom organisationerna, ingen är undantagen, jag såg en siffra på att även var fjärde chef upplever 
psykiskt obehag av att gå till jobbet.

Grundläggande är att var och en känner att hen har meningsfulla, utvecklande och utmanande 
arbetsuppgifter, men i rikstäckande enkäter hamnar oftast ”bra kollegor” och ”bra chefer” högst på 
listan över vad som är viktigt på arbetsplatsen.

Vi på Blomsterfonden har väldigt duktiga medarbetare och har kommit en bra bit i rätt riktning 
men vi kan bli ännu bättre på att ta hand om varandra. Alla, utan undantag, ska känna sig 
behövda och värdefulla i de gemensamma sammanhang vi skapar varje dag. Vi behöver se våra 
arbetskamrater och ge bekräftelse men också lära oss att själva bli sedda och bekräftade. 

Om alla vi som jobbar i föreningen känner oss tillfreds med vår yrkesidentitet och plats i livet 
sprider vi också naturlig glädje och mening till alla de som lever och bor i Blomsterfonden.

Interna och externa undersökningar ger Blomsterfonden höga betyg när det kommer till detta och 
våra korta sjukskrivningstal är bland de allra lägsta inom vår bransch så vi har all anledning att 
sträcka på oss och slå oss över bröstet. 

Åtminstone för en liten stund.

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Ulf Thörnevik 

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

– Hur vi trivs på jobbet är 
naturligtvis av väldigt stor vikt 
för hur vi är i privatlivet, med 
familj, släkt och vänner.

Att se varandra på hemma-
plan är lika viktigt som på 
jobbet, att bli bekräftad 
gör oss alla lite lite gladare, 
modigare och snällare om vi 
bara öppnar våra sinnen och 
låter känslorna komma in.

Stöd de äldre, annonsera i ALMA
Med en annons i ALMA når du över 50 000 engagerade medlemmar och många runt 

dem som också läser tidningen. Mejla till alma@blomsterfonden.se 
för information om priser och annonsformat!
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Glädje och mening

Tack för alla fina novellbidrag! Det har fullkomligt strömmat in härliga berättelser från kreativa blomster-
fondenskribenter. Ämnet ”Glädje och mening i livet” har väckt många tankar och idéer till liv hos våra 
medlemmar. Uppslagen är många; ni har skrivit om att fånga stunden här och nu, händelser på bussen eller i 
naturen, minnen från barndomen, livet, döden. Allt mellan himmel och jord. Och lite till. Toppen! 
Läs Almaredaktionens favorit, vinnarnovellen ”Prat om vädret” på sidorna 26–27. 

Att känna glädje och mening kan vara så mycket, så olika för olika människor. En del har förmågan att vara 
tacksamma och känna glädje över det lilla i vardagen. För mig har det blivit mer tydligt att det oftast är i de 
stunder man stannar upp och njuter i vardagssituationer som en känsla av lycka kan uppenbara sig. Att känna 
sig frisk och rörlig, promenader i naturen och möta vårens första tecken. Eller att vara spontan tillsammans 
med familj och vänner. 

Just nu när jag skriver denna krönika fick jag en impuls att åka och hälsa på min syster i min hemstad och ta 
med min yngsta dotter. Det blev lite mamma-dotter-mys och mellokväll med min syster. Då kan jag känna 
mig tacksam för allt jag har och att jag har möjlighet att vara spontan och välja.
En annan gång kan det räcka med att sitta och titta i gamla album från när barnen var små och minnas 
tillbaka för att känna lycka. Att vara vänlig och hjälpsam mot en annan människa kan också bidra till att jag 
känner mig varm innombords just idag.

Glädje handlar ofta om gemenskap. Vilket också våra medlemsresor gör. Nästa utfärd går till Vilnius i april 
och är redan fullbokad. Vill du komma med på höstens resa till Malta, ska du kolla efter mer information 
på sista sidan för anmälan. Våra resor är gjorda för och uppskattas av alla typer av resenärer: ensamåkande 
medlemmar, hyresgäster, par, vänner och väninnor. Tanken med våra medlemsresor är att skapa glädje och 
mening på ett tryggt sätt likt det vi erbjuder genom vårt boendekoncept. Almaredaktionen är med på alla 
resor för att kunna återberätta för er medlemmar om allt roligt och intressant som händer och som extra stöd 
för de resenärer som åker ensamma.

Du kommer väl på årets föreningsstämma den 27:e maj på biograf ”Rigoletto”? Se sidan 18–19 för info och 
inbjudan. På stämman har alla medlemmar chansen att påverka föreningens framtida utveckling, glöm inte att 
anmäla dig senaste den 13/5. 

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

CHRISTELS KRÖNIKA

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

Så trodde vi alla våren 
var på ingång. Men första 
söndagen i mars vaknade 
vi många förvånade när vi 
tittade ut genom fönstret 
och marken var täckt med 
snö igen.

– Nej, jag vill inte gå ut idag 
var min första tanke.

Efter en stund går jag 
trots allt upp och fixar lite 
nybryggt kaffe. Möts i köket 
av en dotter som säger: 

– Idag har jag inte lust att 
gå ut alls!

Kommer då på att Vasa-
loppet pågår sedan 08.00. 

Hela dagen går och vi bara 
softar hemma hela familjen. 
Kommer på mig själv att 
tänka: – jag kanske skulle 
gå ut en stund. Men nej, en 
dag ibland kan man bara 
vara och göra ingenting. 

Och det är helt ok.

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 50 689 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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Det som gjordes rätt

Det som gjordes rätt 
är för länge sedan glömt

men det som gjordes fel
lever kvar i sin ofullständighet
likt taggen från en ros
vars blomma aldrig slog ut

Blommor blommar och tiden går
Vissnar bort i glömskans spår
obevekligt

Göte Långberg
2018-11-21

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 !

Smått & Gott

En gång om året samlas alla 
som arbetar och står i med 
basaren för en gemensam 
lunch i samlingslokalen.

Samtalen är intressanta och 
skratten många.

Den här gången visade 
vävgruppen dessutom 
upp sin fantastiska nya 
skapelse. En väggbonad som 
i sprakande färger beskriver 
husen och miljön runt 
Blomsterfonden på Röda 
bergen.

Vi  på Almaredaktionen är 
oerhört imponerade och 
gröna av avund på den som 
får ha en sådan hängande på 
väggen.

Traditionsenlig basarlunch på Röda bergen

Konstnären

När målarduken är uppspänd på ramen och ser upp-

fordrande på mig från staffliet då slår hjärtat hårt och 

snabbt. Bilderna inom mig är starka i sitt uttryck men det 

första kolstrecket är vagt och vilset, det andra och det 

tredje likaså. Bredvid mig står det lilla bordet med färger 

och palett. Tar en blå blandar med en gul. Trasan drar jag 

över väven och kolet blir kvar som en skugga, en första 

ton. Penseln gör en cirkel av ilsket gult. Det här blir ju inte 

alls som jag tänkt mig. Det blir ju ... Den där rösten som vill 

förstöra känner jag igen. Jag blandar vidare. Det blir rött, det 

blir gult, det blir toner. Nu far penslarna. Det blir ett liv, ett 

rum, en rörelse. Något blir till som ser ut som en dröm, ett 

flimmer, ett ljus. Jag målar ett flygande blad. Jag har glömt 

vad jag egentligen ville men jag känner mig glad. Att färdas 

genom färgen och formen, överraskas av bilden i tavlan. 

Det är närvaron som väcker behag och i stunden blir jag 

lycklig och glad.

AnnMari Brenckert

Värdinnan Monica Andersson serverar med 
van hand basarlunchgästerna som lät sig 
väl smaka.

Omslagsbilden hälsar 
våren, solen och fåglarna välkomna tillbaka
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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.

ÄldreKollo - Utfärder till hav och natur
För fjärde året i rad kunde Blomsterfonden under 2018 erbjuda äldre 

att åka på  ÄldreKollo med hjälp av insamlade medel från våra givare. 

På våra ÄldreKollon har äldre fått möjlighet att komma bort en stund 

från vardagen och ut i naturen och umgås och äta gott tillsammans. 

Under 2018 fick två grupper uppleva härlig natur, bad och frisk luft 

tillsammans med andra boende i Blomsterfonden. Promenader, boule 

och sång- och dansfest var några av aktiviteterna vid Gålö havsbad. 

Den andra gruppen  fick även vara med om en rolig kräftskiva! 

Några favoritcitat från deltagarna 2018 var:

”Jag kände doften av hav och gräs”
och ”Vi kände oss bortskämda av all omtanke och glädje”

Du som vill fynda och fika. Glöm inte den stora vårbasaren på Röda bergen
Blomsterfondens omtalade och omtyckta vårbasar 
arrangeras i år lördagen 4 maj mellan 10-15. Ingång sker 
via Sätertäppan 5 vid lilla trädgården. Café utlovas och 
om vädret tillåter finns möjlighet att sitta utomhus. 

Tidiga fåglar fångar oftast de fetaste maskarna. Kön är lång innan 

portarna slås upp klockan tio så kom i tid. 

Har du något du vill skänka till basaren?
Vi tar gärna emot saker och prylar som du kan  tänka dig att skänka bort. Kontakta Röda bergens värdinna 

Monica Andersson (08-555 94 851).  Intäkterna från basaren går tillbaka till Blomsterfondens sociala verksamhet.

Tack på förhand!
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Erik Kotschack gör T V för demenssjuka

– Igenkänningens glädje skapar 
förnyad gemenskap mellan 

sjuka och anhöriga

Alma träffar Erik Kotschack, entreprenör och 
grundare av Traditions-TV, en youtube-kanal för 
demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal inom 
äldreomsorgen.

För dem som tycker att Eriks efternamn klingar 
bekant kan vi tala om att hans pappa hette Jack 
och var legendarisk chef för Radio Nord och 
reklamradiorebell i början av sextiotalet.

Från ett fartyg, M/S Bon Jour, som låg för ankar på 
internationellt vatten strax utanför Stockholms skärgård, 
sände man musik, sport och nyheter blandat med reklam 
dygnet runt från den 8 mars 1961 till den 30 juni 1962 
då besättningen lättade ankar för gott till tonerna av 
”Stick iväg Jack”, Monica Zetterlunds version av Ray 
Charles-hiten ”Hit the Road Jack”. Från början tillägnad 
en helt annan omtalad Jack. Jack Kerouac. 

– Visst, så var det, säger Erik, pappa valde att släcka 
sändarna en månad innan Lex Radio Nord, den nystift-
ade piratradiolagen, trädde i kraft. Fartyget med all 
teknisk utrustning såldes till Radio Atlanta för att ganska 

omgående övertas av Radio Caroline i Engelska kanalen 
som sedan blev den mest långlivade piratradioaktören 
någonsin.

Eriks tv-projekt har en hel del beröringspunkter med 
pappa Jacks radioidé. Båda satsningarna bygger på något 
nytt och oprövat, men ändå så självklart. Bägge handlar 
om att ta vara på igenkänningens glädje, gemensamma 
minnen och upplevelser. 

– Radio Nord blev en gemensam lättsam vän i etern, 
någon att samlas kring och tala om med familj, arbets-
kamrater och kompisar. Fortfarande kan jag träffa 
människor som kan rabbla Topp 20-listor utantill eller 
sjunga dåtida reklamjinglar för kaffe, duralexglas eller 
tvättmedel, det är hur ofattbart och roligt som helst.

Nästan alla goda idéer kommer av att någon ser ett 
behov att fylla i vardagen som andra inte upptäcker eller 
förtränger. De flesta av oss är hemmablinda och lunkar 
vidare i gamla invanda spår. Erik fick sin impuls om 
Traditions-TV en dag när han lämnat sina två barn på 
dagis för att gå vidare till sin mor på demenshemmet.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Text: Magnus Nordström Foto: Lidingösidan/TT/HSOP/Privat
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– Igenkänningens glädje skapar 
förnyad gemenskap mellan 

sjuka och anhöriga
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Till dags dato är åtta tv-filmer producerade och finns 
kostnadsfritt tillgängliga på www.traditionstv.se, Youtube och 
Facebook. Det fastslagna målet ligger för närvarande på en 
utgivning av fyra nya filmer per år.

– Minnessjukdomar påverkar alla runt den direkt drabbade, 
därför är det mycket viktigt att få ut budskapet om filmerna 
till så många anhöriga som möjligt. De allra flesta upplever 
att orden helt enkelt tar slut, men så behöver det verkligen 
inte vara. Filmerna är till stor hjälp när samtalen inte längre 
fungerar som de brukade göra.

Programmen är speciellt anpassade för personer med demens. 
Tempot är långsamt med tillräckligt utrymme för eftertanke 
och egna kommentarer. Allt som visas i film- och bildspelen 
är saker och händelser som äldre människor har lätt att rela-
tera till. Årstider, traditioner, bilder och filmsnuttar med 
kändisar från femtio- och sextiotalet avlöser varandra lättsamt 
guidade av Eriks speakerröst som till och från hjälper tankar 
och minnen på traven.

– Jag har utgått från sådant min mamma hade velat titta 
på, men det kommer även lite mer mansinriktade program 
framöver. Jag har också tagit tillvara på mycket från pappas 
Radio Nord-era. I varje film ingår ett avsnitt med bilder 
och jinglar från den tiden. Det är helt otroligt vilket avtryck 
den radiostationen lämnade efter sig. Kanske för att det där 
musiksändande fartyget strax utanför Nynäshamn förändrade 
svenskarnas syn på radiounderhållning i grunden och så 
markant att politikerna kände sig manade att sätta stopp för 
denna irriterande uppstickare.

Radio Nords sändningar blev så populära och uppskattade 
att de allra flesta i täckningsområdet, från Kalmar i söder till 
Gävle i norr samt Öland och Gotland, valde ”en station i det 
våta” framför någon av Sveriges Radios två kanaler på land, 
P1 och P2. Även på Åland och i södra Finlands kustområden 
blev Radio Nord en stor favorit med många lyssnare.

Sveriges Radio, regeringen och myndigheterna i Sverige kände 
sig provocerade över detta sätt att bryta radiomonopolet 
och det fattades skyndsamt ett beslut om lagändring för att 
omöjliggöra det man kallade för piratradio.

Tage Danielsson, som då var underhållningschef på 
radion, fick uppdraget att på ett par veckor dra igång en 

– Det slog mig att barnen får så väldigt mycket på sina egna 
villkor medan de äldre och demenssjuka knappt erbjuds 
någonting alls. Visst var tv:n på hos mamma om dagarna 
men den var bara en kuliss av obegripliga ljud och bilder som 
flaxade förbi. Den gav absolut inget innehåll.

Efterhand som Eriks mamma föll längre och längre in i sin 
sjukdom blev det allt svårare att hitta något att konversera 
kring. Både för de anhöriga och personalen. Dock blev hon 
alltid på gott humör om samtalen gick längre tillbaka i tiden, 
till minnen från femtio- och sextiotalet.

– Jag insåg att det saknades verktyg för att göra dessa tidsresor 
så lustfyllda som möjligt, det behövdes ett sätt att locka fram 
känslorna och förena oss i detta på ett okomplicerat sätt. 
Självklart måste allting alltid ske på den demenssjukas villkor. 

Tanken på Traditions-TV tog fastare form i Eriks huvud 
och snart började han skissa på ett tv-projekt som riktar sig 
till tre primära målgrupper: Demenssjuka, anhöriga och 
vårdpersonal.

• Den demenssjuka ska uppleva igenkänningens glädje, bli 
entusiasmerad och vara delaktig i ett sammanhang som på-
minner om vem hen var innan sjukdomen tog över. 

• Den anhöriga ska känna enkelhet, lättnad och glädje i att 
ha ett verktyg som gör det möjligt att kommunicera över 
barriärerna som minnessjukdomen ställer i vägen.

•Vård- och omsorgspersonalen ges möjligheten att möta 
brukaren kring minnen från förr och får därmed ett nytt 
redskap i sitt arbete. För personer med annan etnisk och 
kulturell bakgrund blir det dessutom ett effektivt inte-
grationssteg i det nya hemlandet. För yngre personer 
blir det en lärorik och bildande resa bakåt i tiden över 
generationsgränserna.

Erik Kotschacks tv-projekt är helt självfinansierat, även om 
sponsorer som vill bidra till att äldre får lite guldkant på 
tillvaron är mycket välkomna. Samarbeten med stiftelser, 
fonder, filantroper, olika organisationer, kommuner, 
stadsdelsförvaltningar och andra behövs för att bredda 
konceptet och få ut det till så många möjligt.

Barnen får så väldigt mycket medan äldre och sjuka 
knappt erbjuds någonting alls

Sponsorer är avgörande för att få ut konceptet till så 
många som möjligt

Jag tar hjälp av både mamma och pappa när jag 
utvecklar Traditions-TV

Erik Kotschack gör Traditions-TV för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal
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Radio Nord-direktören Jack Kotschack äntrar sändningsfartyget Bon Jour som låg för ankar på internationellt vatten strax utanför 
Nynäshamn och Stockholms yttre skärgård varifrån man försåg lyssnarna med musik, nyheter och sport dygnet runt.

melodiradiokanal inom Sveriges Radio, allt enligt utländska 
förebilder. Musikunderhållning som före Radio Nord inte 
ansetts vara fin nog fick nu skvala fritt ur den nya kanalen som 
idag är P3. Regeringen tilldelade skyndsamt extra anslag till 
detta för att hålla missnöjet från folket i schack. Även tätare 
nyhetssändningar och mera sport på radion är ett arv efter 
Jack Kotschacks korta karriär i etern.

– Jag tror mycket på Traditions-TV, det handlar om att ha 
respekt för äldre men även för sig själv. Vi blir alla gamla 
en dag om vi har lyckan att leva ett långt liv. Mitt första 
etappmål är att 100 000 personer ska ha sett filmerna före 
utgången av 2019 och vi är redan på god väg, idag är vi uppe 
i 23 000 visningar. Detta är en verksamhet som vill vara 
med och påverka samhället i positiv riktning ur ett hållbart 
perspektiv, både socialt och miljömässigt. 

Närmare en miljon människor i Sverige berörs av demens. 
Vi måste jobba för att göra skillnad, både för de bortglömda 
demenssjuka och alla anhöriga. Sprid budskapet eller bli 
sponsor. Gå in på traditionstv.se och titta på filmerna 
avslutar Erik Kotschack vår lilla intervju om ett stort och 
mycket viktigt ämne. 

Målet är att 100 000 personer ska ha sett filmerna när 
2019 är till ända

Sista dagen ombord på Bon Jour blev en dag med tårta och glada 
miner trots att det snart var dags att lätta ankar och sluta sända.

Du som har en när och kär med en minnessjukdom. 
Gå in på traditionstv.se och titta på film tillsammans!

Upplev igenkänningens glädje med minnen från förr i  
långsamt demensanpassat tempo!

Du som missade Eriks föreläsning om Traditions-TV 
på senaste Alzheimercafé, håll utkik i kommande 
nyhetsbrev efter nya tillfällen senare i vår.
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GILBERT & GEORGE  THE GREAT EXHIBITION
9 februari – 12 maj på Moderna Museet i Stockholm

De är konstvärldens mest ikoniska duo. Iförda nästan matchande och oklanderligt pressade kostymer har Gilbert & George rört sig 
i samma Londonkvarter sedan 1960-talet. Okuvliga och alltid rakt på sak har de med sin konst en förmåga att överrumpla verkens 
betraktare.

Två individer – ett konstnärskap. Gilbert & George har skapat verk som utmanat konstens och samhällets konventioner helt utan 
hänsyn till vad som anses vara ”god smak”.  I ”The Great Exhibition” får du möta en unik konstnärlig vision med Gilbert & Georges 
egna urval av bilder från hela den gemensamma livsgärningen. 

Missa inte chansen att se Gilbert & George i Stockholm

Entrépris: 150 kr

Reducerat pris: 120 kr (gäller för 
studenter och pensionärer).

Alltid fri entré för alla under 19 år 
och Moderna Museets Vänner.

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

Foton: Gilbert & George / Moderna Museet
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Kulturblomman

West of Eden har arbetat tillsammans med några av de brittiska öarnas 
bästa folkmusiker på sitt nionde album Flat Earth Society

Det var i Beijing, Kina, under West of Edens jubiléumsturné 2017 som de första låtarna till Flat Earth Society skrevs och planerna drogs 
upp. Varför inte packa ner instrumenten och resa runt i Skottland och England för att, tillsammans med några av de brittiska öarnas 
bästa folkmusiker, spela in nästa album? Så fick det bli! Under en dryg vecka förra sommaren begav sig West of Eden ut på en Road 
Trip där de spelade in musik i allt från Whisky-destillerier till kyrkor tillsammans med bl.a. John McCusker, Heidi Talbot, Damien O Kane 
och BBC Folk Musician of the Year. 

Sjutton låtar spelades in, varav tolv hamnade på vad som är West of Edens nionde studioalbum. En samling låtar som börjar med 
titelspårets klagosång över förlorad kärlek och fortsätter in i den folkrockiga The Dwindling of the Day om att hålla kvar minnet av 
någon som inte längre finns. Allt är förstås inte förtvivlan; Horsehoofs & Primroses lovar oss en ny början, och i förstasingeln Old Miss 
Partridge kan man, om man inte visste bättre, tro att Jenny och Heidi Talbot har snubblat över en gammal klassisk brittisk folksång.

Skivan avslutas med den instrumentala Rowbotham’s Map där svensk och skotsk folkmusik gifts ihop. Lars fiol möter nyaste 
medlemmen Hennings Mark Knopfler-influerade elgitarr. Allt inspelat live i The Old Laundry med utsikt över Lake Glenfinnan.   

Vinn West of Edens nya platta
Delta i utlottningen!

Mejla till alma@blomsterfonden.se. Märk meddelandet med ”West of Eden” och skriv ner dina kontaktuppgifter. Du kan 
också skicka brev till  Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”West of Eden”. Lycka till!
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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: 09.00–16.00

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 50 689 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 eller via 08-555 94 751

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

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

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

08-555 94 751
Du kan också ringa måndag–fredag: 09.00–16.00.

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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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  4  •  November  2018

Temanummer: 
Kul i jul

Peter Dalle
om livet, julen och Karl-Bertil Jonsson
Jul på Blomsterfonden • Husdjur mot ensamhet • Medlemsresor och mycket mer i tidningen

ALMA

medlem@blomsterfonden.se

Aressändring
Har du flyttat? Vi har gjort det enklare för dig. Om du gjort en adressändring behöver du INTE MEDDELA din nya adress till Blomster-
fonden. Vi får den per automatik från skatteverket. Obs! gäller endast alla medlemmar som är skrivna i Sverige. 
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Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:

Effekter av insamlade gåvor och bidrag
Under 2018 har vi samlat in gåvor och fått bidrag från våra givare, medlemmar 
och olika stiftelser.

Ni alla blomsterfondare har genom ert medlemskap bidragit med er årsavgift 
varav en stor del gått till vår sociala verksamhet som ökat tryggheten och hälsan 
för  äldre i samhället. 

Era bidrag har möjliggjort att vi kan fortsätta med vår sociala verksamhet lokalt 
på föreningens seniorboenden genom våra värdinnors närvaro och deras 
aktiviteter, stödfunktioner och rådgivning för de äldre. 

I förlängningen blir effekten att vi kan fortsätta utveckla och bygga ut vårt 
sociala stöd till de äldre. Vi kan starta nya utvecklingsprojekt och driva dem på 
ett hållbart sätt. Mer effekter av våra insamlade medel kommer att publiceras på 
vår hemsidan i maj i vår ”Effektrapport 2018”. 

VILL DU OCKSÅ HJÄLPA TILL?

Det finns många sätt att förändra och förbättra för äldre i samhället. Man kan bli medlem i Blomsterfonden, 
ge en gåva, testamentera, skicka en minneshyllning, köpa julkort eller engagera sig som volontär.
Oavsett hur du stödjer Blomsterfonden spelar din insats roll. Du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst.

STORT TACK för alla bidrag under 2018. 
Er givmildhet och omtanke gör stor skillnad för de äldre.

Vår julkampanj för att motverka ensamheten 
hos de äldre under långhelgerna gjorde jul- och 
nyårstidens annars så tunga dagar lite lättare för en 
stor skara. Bland annat för Gunnar, men också för 
många många fler som inte har några släktingar 
och vänner som kommer på besök.

Just under dessa mörka dagar är våra värdinnors 
insatser helt ovärderliga. De kommer med ljus, 
värme och lite gott till fikat för en stunds sällskap 
och samtal.

Det är er förtjänst kära blomsterfondare, det är ni 
som gör det möjligt. Tack igen! 

Du som vill läsa Blomsterfondens årsredovisning för 2018 kan 
ladda ned den på vår hemsida fr.o.m. den 13 maj.
Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen samt dagordningen för stämman via e-post eller postalt om du 
inte har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.
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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. Det är aldrig fel att planera.

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.
Besöksadress: Renstiernas Gata 49, Södermalm.

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

J U R I D I K
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För den som är medlem och vill lämna motioner till 
föreningsstämman är sista datum 31 mars enligt stadgarna. 

Motioner skickas antingen till e-post: medlem@
blomsterfonden.se eller via post till Föreningen Blomster-
fonden, Att: Motion, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Observera att du måste vara medlem och ha betalt din 
avgift för att kunna lämna in motioner.

Info inför stämman
Tänk på detta när du lämnar 
in en motion till stämman!

Förra året uppstod långa köer vid ingången till föreningsstämman 
när vi skulle personregistrera och kontrollera alla medhavda full-
makter. Detta vill vi undvika i år. Vi ber därför er som vill lämna 
in en fullmakt från en annan medlem att göra det i god tid i 
förväg. Vi ber er lämna in fullmakter senast den 13 maj. Vi gör 
detta för att underlätta vid årets personregistrering, undvika köer 
samt för att säkerställa att formkraven för fullmakten är uppfyllda

När vi fått in en fullmakt kan vi komma att kontakta den som 
skrivit fullmakten för kontroll av riktighet och att medlems-
avgiften är betald för både fullmaktsgivare och fullmaktstagare 
innan fullmakten godkänns och registreras.

Fullmakt för 2019 års föreningsstämma finns att ladda ned på vår 
hemsida. Är du hyresgäst kan du även hämta en fullmakt hos din 
värdinna. 

Skicka eller lämna era fullmakter till:

Mindre kö och lätt att göra rätt 
med fullmakter. Läs här!

Posta till:

Blomsterfonden
Att: Fullmakt föreningsstämma
Box 110 91
100 61 Stockholm

Lämna personligen:

Ringvägen 105
Blomsterfondens huvudkontor, 
entré höger långsida husnr 105
Ring på klockan så öppnar vi!

Skanna in blanketten och mejla:

medlem@blomsterfonden.se
Ange i rubriken ”Fullmakt till 
föreningsstämma”

Kallelse och underhållningsinfo
hittar du på nästa uppslag. 
Väl mött och välkommen! 
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Janne Schaffer avslutar även årets föreningsstämma genom att ta oss med på en underhållande musikresa i tiden

Medmusiker på scenen är

Johan Boding – sång   Peter Ljung – keyboard

Välkommen!

Valberedningens förslag till årsstämman den 27 maj 2019
Valberedningens uppdrag regleras i Blomsterfondens specifika valberedningsinstruktion som fastställdes vid stämman 2015-05-25. 
Instruktionen i sin helhet finns tillgänglig på Blomsterfondens hemsida. 

Bland de punkter som anges, åligger det valberedningen att bedöma om styrelsen uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i förhål-
lande till  Blomsterfondens framtida inriktning. Valberedningen har följt styrelsen under året och kan konstatera att dess arbete förlöpt på ett 
effektivt och välfungerande sätt. Blandningen av ledamöternas olika kompetenser bildar en bra helhet. 

Följande styrelsemedlemmars mandatperiod utgår 2019:

Anders Ekholm   Ordinarie  Valbar för ny period

Bo Hellström  Suppleant Valbar för ny period

Under året som gått och inför stämman har valberedningen samtalat om och utvärderat de förslag på nya styrelseledamöter som in-
kommit. Vi har nogsamt vägt aktuella kompetenser i förhållande till kontinuitet och framtid. Vi har sett över hur många utgående 
platser som står till förfogande i år samt vilka personer som kommer lämna styrelsen framåt i tiden. Vid denna stämma är det endast två 
ledamöter som ska väljas.  Efter slutförd genomgång föreslår valberedningen:

Omval av Anders Ekholm och Bo Hellström. De har kunskap och erfarenhet av styrelsearbetet i Blomsterfonden och besitter 
värdefulla kompetenser och kontaktnät som är till stor nytta för föreningens verksamhet och utveckling. 

Blomsterfondens valberedning

Anders Ekholm, ordinarie styrelseledamot, 

är nationalekonom, Vice vd på Institutet för Framtids-

studier och har lång erfarenhet från olika departement, 

senast som analyschef på Social-departementet. Sitter i 

flera förenings- och bolagsstyrelser och har även skrivit 

en rad rapporter om framtidens vård och omsorg.

Utsedd av stämman 2017.

Bo Hellström, suppleant i styrelsen, 

är legitimerad läkare i allmänkirurgi och har stor erfar-

enhet från Danderyds sjukhus, SÖS, Sabbatsberg och 

Norrtälje sjukhus där han även varit SACO-ordförande 

och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. 

Specialsakkunig i allmänkirurgi i landstinget 1998 – 2006.

Utsedd av stämman 2017.

Tänk på detta!
Valberedningen tar inför 2020 
års stämma gärna emot förslag 
på styrelsemedlemmar som 
besitter den kompetens som 
behövs i styrelsen och som 
har möjlighet att lägga tid och 
intresse i uppdraget. 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma 2019. 

   

TID: Den 27 maj kl. 18.00, 

registrering börjar fr.o.m. 17.00.
ANMÄLAN: Anmäl dig gärna via 

anmälningsformuläret formulär på vår hemsida: 

www.blomsterfonden.se. 

Du kan också mejla till  medlem@blomsterfonden.se 

eller ringa på 08-555 94 512 senast den 13 maj.

Vänligen uppge namn och personnummer när du 

anmäler dig.

PLATS: Rigoletto, Kungsgatan 16, 

Stockholm. Närmaste T-station är 

Östermalmstorg, uppgång mot 

Stureplan/Birger Jarlsgatan.

Dagordning och bilagor kommer att publiceras på hemsidan samt mejlas ut till alla anmälda. Till dem som ej har e-postadress registrerad 
hos oss skickar vi postalt ca 10 dagar innan föreningsstämman. Observera att vi endast kommer ha ett fåtal exemplar upptryckta på 
föreningsstämma, detta i enlighet med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av trycksaker.
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Nya medlemmar strömmar till föreningen!

Medlemsökningen har resulterat i att vi vid årsskiftet 2018/2019 
passerade 50 000-strecket. Vi kan se att fler och fler personer mellan 
fyrtio och femtio år ansluter sig till föreningen.

Många nya medlemmar kommer i kontakt med Blomsterfonden i 
samband med att det hjälper någon av sina anhöriga med att hitta 
boende eller omsorg. 

Ett ökat antal medlemmar i spridda ålderssegment leder till en starkare 
förening för framtiden.

Mer information presenteras löpande på vår hemsida

All ny information som handlar om årets stämma publiceras 
löpande på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Janne Schaffer avslutar även årets föreningsstämma genom att ta oss med på en underhållande musikresa i tiden

Medmusiker på scenen är

Johan Boding – sång   Peter Ljung – keyboard

Välkommen!
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JANNE SCHAFFERMusic Journey

VÄLKOMMEN PÅ EN 
MINDRE VÅRBASAR PÅ RINGVÄGEN!

 Vi säljer: Vår- och sommarkläder, skor och 
väskor, el och lampor, husgeråd, möbler, 
fågelholkar, påsksaker, porslin och textil.

 Lördagen 6 april, kl. 12.00–15.00. Ingång: Ringvägen 101.
VÄLKOMMEN!
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Den 9 mars 2015 körde vi igång vår efterlängtade webbtjänst 
för förmedling av Blomsterfondens seniorbostäder.

 SeniorboTorget fyller fyra år

Några korta fakta om SeniorboTorget och hur du 
enkelt kommer igång:

1. Inloggning på SeniorboTorget

För att kunna logga in på SeniorboTorget måste du vara 
köande hos Blomsterfonden. Detta angav du genom att 
kryssa i en ruta i anmälningsformuläret när du blev medlem. 
Om du glömt att kryssa i rutan så kontaktar du bara oss så 
aktiverar vi dig som köande.

Gå till Blomsterfondens hemsida, www.blomsterfonden.se. 
Klicka i menyn på ”SeniorboTorget”. Första gången du loggar 
in använder du ditt personnummer som användarnamn 
(ÅÅMMDD-XXXX) och dina fyra sista siffror (XXXX) som 
lösenord. Ditt lösenord kan du senare ändra till ett personligt 
lösenord när du är inloggad på Seniorbotorget.

Har du tappat bort eller glömt ditt lösenord, klicka på ”Har 
du glömt ditt lösenord” på inloggningssidan. Vid fortsatta 
problem att logga in kontakta vår uthyrare via e-post: 
uthyrning@blomsterfonden.se eller telefon 08-555 94 527 så 
hjälper vi dig.

På seniorbotorget kan du se vilka lägenheter som just nu är lediga, anmäla intresse för lediga 
lägenheter och prenumerera på vår webbtjänst och få e-postmeddelande om lediga lägenheter.

2. Prenumeration

Vill du prenumerera på lediga seniorlägenheter? 
Då behöver du aktivera en prenumeration på 
SeniorboTorget. Det gör du genom att klicka på 
Prenumerationer i vänstermenyn och välja de områden 
du är intresserad av. Klicka sedan på ”Spara”

 
3. Inte intresserad av en bostad nu

Är du inte intresserad av en bostad just nu eller ännu 
ej fyllt 60 år behöver du inte gå in på SeniorboTorget 
eller aktivera din prenumeration. Du loggar helt enkelt 
in när det är dags att söka en bostad, t.ex. efter 5 år. Så 
länge du betalar din medlemsavgift står du alltid kvar i 
seniorboendekön. 

4. Har du inte tillgång till en dator

Om du inte har tillgång till dator och det är aktuellt att 
få lägenhetserbjudanden kan du låta någon annan 
anhörig eller närstående bevaka dina intressen genom att 
ange en e-postadress så lägenhetserbjudanden istället 
kommer till din anhörige eller närstående. Alternativt 

Inloggning

Prenumeration
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kontakta uthyrning@blomsterfonden.se och lämna dina 
önskemål. Om du inte hör av dig till oss via e-post eller 
telefon så är du tills vidare passivt köande och får inte 
några lägenhetserbjudanden. Så länge du betalar din 
medlemsavgift står du alltid kvar i kön och har din kötid 
kvar. Du kan när som helst kontakta Blomsterfonden för att 
aktivera din möjlighet att få lägenhetserbjudande igen. 

5. Publiceringstider

Med start den 1 april kommer vi att löpande publicera 
lediga lägenheter på SeniorboTorget måndag-fredag. Du 
har sedan 8 dagar på dig att göra en intresseanmälan. 
Tiden för att kunna göra en intresseanmälan på en 
ledig bostad går alltid ut kl. 11.00 den 8:e dagen efter 
publicering.
Prenumeranter informeras via e-post om lediga 
lägenheter som matchar de egna önskemålen dagen 
efter publiceringen. Om du som prenumerant inte har 
fått någon e-post ifrån oss så innebär det att det inte finns 
någon ny lägenhet denna veckan.

 

6. Vilka lägenheter köar man till?

När du söker bostad via vår webbtjänst SeniorboTorget 
kan du se och anmäla ditt intresse till samtliga lägenheter 
i Blomsterfonden. E-post prenumerationen är en påmin-
nelse om de önskemål du har valt att prenumerera på. 
Detta innebär inte att du inte kan se andra områdens 
lägenheter på SeniorboTorget. 

7. Fördelar med SeniorboTorget 

Fördelarna med SeniorboTorget är att du kan se samtliga 
lediga lägenheter och prenumerera på lediga lägenheter. 
Du kan också se vilken exakt plats du har, se bilder och 
ritningar och ta del av köstatistik. Eftersom tjänsten är 
webbaserad finns ingen risk att missa en ledig lägenhet 
på grund av postgången eller om du är bortrest. 
Dessutom hjälper du oss att minska vår miljöpåverkan 
och samtidigt hålla nere våra administrativa kostnader, 
pengar som istället kan gå till vår sociala verksamhet.

8. Vem kan intresseanmäla sig för en bostad?

Alla medlemmar som står i kö till Blomsterfondens 
seniorboende och är över 60 år kan göra intresse-
anmälningar. 

  

Lediga lägenheter

Våra seniorboenden

Köstatistik

Har du ännu inte besökt SeniorboTorget, 
gå in redan idag och se hur det fungerar!



22  Blomsterfonden

Festmingel hos Blomsterfonden
LISEBERG 60 ÅR

Uppslutningen var stor och festglädjen påtaglig när föreningen firade 60 år sedan den högtidliga invigningen med kunglig glans 1959. 
Då deltog Hennes Kungliga Höghet Drottning Louise i invigningsfesten.
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Per Adolfsson

Alma haffade Per Adolfsson, hyresgäst på Liseberg, i festvimlet 
och frågade hur han trivs med sitt boende och varför han valde 
Blomsterfonden.

Jag och min fru stod i kö länge och fick många erbjudanden, så 
när vi väl var redo för att flytta fick vi välja ganska fritt och det 
var nyrenoverat och fint.

Vi hade många vänner just här och vi önskade både hiss och 
balkong och det fick vi nu på Liseberg.

Vi stortrivs på Liseberg och har gjort det från första början. 
Vi känner att det finns en fin plattform och livbåt i Blomster-
fondens trygghetskedja med både seniorboende, hemtjänst 
och äldreboende inom föreningen.  

Intresseföreningens ordförande 
Roland Bengtsson och Christel 
Haglund, vård- och omsorgschef.

VD Ulf Thörnevik med  styrelse-
ordförande Ewa Samuelsson.

Festsalen står redo och uppdukad 
för att ta emot gästerna.

Intresseföreningens ordförande Roland Bengtsson håller tal.

Almas restaurang har nyöppnat 
efter helrenovering

Restaurangen är öppen varje dag mellan 11.00 och 14.00. Välkommen!
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Jeja och Christel  i  samtal med Alma 

Den sociala verksamheten hos 
Blomsterfonden är mycket större än 
man fattar innan man behöver den

Alma mötte hyresgästen Jeja Sundström och Blomster-
fondens vård- och omsorgschef Christel Haglund på 
Ringvägen där Jeja bor och Christel har sin dagliga 
arbetsplats.

Jeja flyttade in för snart två år sedan och trivs alldeles 
utmärkt med sin lägenhet, grannarna och närheten till 
allt.

– Jag visste i stort sett ingenting om Blomsterfonden 
innan, annat än det jag såg när jag var här en gång och 
blev runtvisad av värdinnan. Och det kändes som ett 
naturligt steg för mig att ta när jag fick erbjudandet om 
seniorboende. Jag känner mig hemma på Söder. 

Jeja som är född och uppvuxen i Storuman i Väster-
botten uppskattar speciellt de lummiga blomstergårdarna 
mellan husen på Ringvägen.

– Vi behöver de här klorofyllfyllda lungorna i staden, det 
är härligt att bara gå ner och sätta sig och njuta. Snart 
har vi solen och grönskan här igen.

Vad Jeja inte förstod från början var omfattningen av alla 
sociala aktiviteter som arrangeras av Blomsterfonden och 
intresseföreningen. Hur mycket det finns att engagera sig 
i för den som orkar och vill. 

– Efter hand har jag funnit mig tillrätta och deltar gärna 
i festliga tillställningar som ordnas. Det bor många 
initiativrika och hjälpsamma människor här som lägger 
ner mycket arbete som är många till glädje. 

Jeja talar om det viktiga med tydlig kommunikation 
om vad som finns och hur den sociala verksamheten 
ser ut och fungerar, att allt detta behöver upprepas och 
förtydligas om och om igen.

– Så är det, när vi flyttar in får vi väldigt mycket infor-
mation på en gång och en sammanställning i en pärm, 
men så länge vi är friska och rörliga tänker vi inte mer 
på det. Det är först när vi blir lite krassliga som vi förstår 
nyttan med den där pärmen. När vi inser att vi har en 
person som vi kan ringa till eller knacka på hos för att 
få råd och hjälp med det mesta. Vår värdinna här på 
Ringvägen är en pärla, hon är guld värd. Hon är mycket 
hjälpsam, empatisk och har en integritet som jag och 
många med mig uppskattar stort. Informationen är som 
sagt viktig för att vi ska ha större förståelse för det som vi 
inte vet när vi inte är i behov av det. 

Jeja kommer också in på alla naturliga mötesplatser 
som seniorboendet på Ringvägen erbjuder. Allt från 
festsalongerna, Äldrepowergymmet och snickarboden till 
biblioteket och gästlägenheterna som tillåter nära och 
kära som bor långt ifrån att hälsa på till en låg kostnad.

– Ja, var annanstans kan vi bo där vi får allt detta, 
avslutar Jeja vårt lilla samtal.

Ett av de stora återkommande missförstånden

– Där slog Jeja huvudet på spiken, inflikar Christel 
Haglund, allt detta handlar de facto om mervärden 
som kommer hyresgästerna till godo tack vare våra 
medlemmars årsavgifter och alla insamlade medel som 
givmilda människor och organisationer skänker oss. 
Hit hör också överskott från basarer och andra liknande 
aktiviteter.

Det stora missförståndet är att många hyresgäster tror att 
allt detta ingår i hyran. Så är det inte. 
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Jeja och Christel  i  samtal med Alma 

Utan dessa pengar från externa medlemmar och givare 
skulle ingen social verksamhet överhuvudtaget existera.

Inga värdinnor skulle finnas och föreningen skulle inte 
ha råd att ställa olika mötesplatser till förfogande.

Äldrepowergymmen, som finns på alla våra adresser, har 
till exempel kostat närmare tio miljoner att införa för de 
boendes välbefinnande och glädje. Investeringen har varit 
möjlig tack vare Ruth och Richard Julins Stiftelse som 
trott på vår tanke om att utveckla äldreträning för ett 
starkare, friskare och roligare liv efter sextio. 

Äldregymmen har visat sig ge gott resultat i form av 
bättre styrka och balans hos våra boende. 

På Blomsterfondens seniorboenden har hyresgästerna 
alltid tillgång till den sociala verksamheten, alla ska 
kunna känna glädje och trygghet som en aktiv del i ett 
meningsfullt sammanhang.

Värdinnan ansvarar för:

• Uppsökande verksamhet med individuella hembesök 
efter önskemål och behov.

• Arrangemang som bingo, musik, körsång, 
kulturcirklar, gymnastik, högtidsfester, bussutflykter, 
bridge m.m.

• Rådgivning vid vårdbehov och som hjälp vid kontakt 
med myndigheter; exempelvis biståndhandläggare, 
läkare, apotek och annat.

Till den sociala verksamheten hör också alla andra 
aktiviteter som är till för våra hyresgäster, boende 
och anhöriga: ÄldreKollo, ÄldreSupport, Äldrecafé, 
ÄldreJour samt aktiviteter genom engagerade volontärer.

Många blandar också ihop fastighetstjänsten med den 
sociala verksamheten. 

Fastighetssidan får igång hissar som vägrar gå och fixar 
dragiga fönster medan vi får ut ensamma människor på 
kollo och skapar trygghet och glädje i vardagen, säger 
Christel. Vi gör bägge viktiga saker, men är olika.   

Jeja Sundström, hyresgäst hos Blomsterfonden och Christel Haglund, vård- och omsorgschef
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Vinnarbidrag i Almas novelltävling                                                                             Av Jan Samuelsson, medlem i BF

  Fåglar kvittrar och fnittrar, skriker och tjuter. Blåsippor 
exploderar som fyrverkerier i backarna. Det knakar dovt i 
buskarna när videknopparnas ludna pälsverk spränger sig ut 
ur sina vinterkorsetter. Krokustrumpeter blåser fanfar. En humla 
klyver målmedvetet luften en meter ovanför marken med ett 
öronbedövande dieseldån. Vinterns sista desperata isvind sveper 
iväg över slätten och viskar: 

– Du kan inte flyga, du kan inte flyga.

   Humlan gör en loop och skrattar.

– Det struntar jag fullständigt i.

   Rostbruna enar vaknar upp ur sitt halvslummer, sträcker rasslande 
på sig och tittar yrvaket förvånat på de gröna bären som bildats på 
dess grenar. En ekorre med glädjefnatt hoppar mellan träden. En 
soldyrkande arbetshäst står blickstilla nere på leråkern och bäcken 
porlar något av Vivaldi. Kung Bore gör en snöplig sorti och försvinner 
in i skogen med sin vargskinnspäls hängande över ena axeln. I hans 
fotspår växer vitsippor och snödroppar.

   Jag kisar mot solen, blundar och blir gul i hela huvudet. Lägger 
mig ner i det stickiga torra gräset och leker tussilago. Känner hur jag 
dras mot solen. Växtvärk. Fototropism. Pejlar in det ultimata läget. 
Jag trycker örat mot marken. I underjorden råder febril aktivitet. Det 
pulserar, vibrerar, dunkar och knakar. Svampar tar sats. Frön gnyr 
av förväntan. Nya rötter dras för att forsla vatten och daggmaskar 
sträcker på sig i sin fulla längd för att sedan ge sig ut på nya 
uppdrag. Jag lägger mig på rygg, öppnar ögonen och ser vårens 
första ensamma otåliga fjäril flaxa en hälsning till en kusin i Kina. 
Jag hör en flugas tandläkarborrsmotorer närma sig för att gå ner 
för landning på min panna. Nedstigningen går bra, men jag känner 
hur landningsbenen skakar en smula när den promenerar iväg från 
nedslagsplatsen mot mitt vänstra ögonbryn där den stannar och 
inväntar signal från kontrolltornet där flygledningen just sitter och 
diskuterar om de ska dela ut ett flygcertifikat eller om fler lektioner 
behövs. Flugan rusar nervöst sina motorer och när den drar på full 
gas och lättar från min panna förstår jag att han är godkänd. Jag 
reser mig upp och går fram till en träddunge och lägger kinden mot 
en björkstam. Hundratals liter vatten rusar uppåt som i en inbarkad 
fontän. Jag tittar upp mot trädkronan och blir duschad av ljust, ljust 
grönt och jag hör min farfars röst:

– När björkarna har musöron ska rosorna beskäras.

                     När jag går stigen ner mot vattnet hör jag räfsrafs          
 och känner lukten av brända löv. Luften är ovanligt klar           
o           och genomskinlig och det känns som om jag gått omkring  
         med ett par suddiga linser i månader.

   Myrstackarna har vaknat till liv och sjuder av aktivitet. 
Hälsningsfraser utbyts:

– Kul att se dig. Sovit gott? Drömt något fantastiskt?

– Jo, tack. Liksom svävade och hade kontakt med urfadern med 
mästerplanen. Själv då?

– Samma här. Det verkar som om vi alla haft samma kollektiva 
paraboldröm som vanligt. 

   Jag slår mig ner på en sten och blickar ut över vattnet. Båtarna 
har ännu inte kommit på plats nere vid bryggan. Det har samlats 
ihop till en Majbrasa på stranden. Jag försöker urskilja vad det är för 
fåglar som flyger omkring bland träden. Plockar upp min fågelbok 
ur fickan och läser; Stare, Sturnus vulgaris. Koltrast, Turdus merula. 
Gulsparv, Emberiza citrinella.

   Jag läser om bofinkens läte. Flyktlätet är ett särpräglat men 
lågmält ”jupp”. Bland andra vanliga läten märks ett piggt ”fink” och 
ett talgoxelikt men ljudligare ”kvitt”. Sången består av en snärtig 
och fallande ramsa, som avslutas med en krusidull eller ”knorr”, 
ungefär ”ei-éidio”. Den kan dock variera en del mellan olika regioner 
och flera ”knorrar” kan förekomma.

   Jag försöker mig på några kvitt, jupp och ei-éidio, men får inget 
svar och antar att jag befinner mig i fel region och helt enkelt inte 
behärskar den rätta dialekten.

   Från horisonten kommer svarta ovädersmoln farande som om 
de var jagade. Jag viker ner mina byxben och när jag tittar upp 
igen är molnen nästan framme hos mig. Plötsligt är det jag som är 
den jagade. Jag springer hukande hemåt med ett iskallt regnmoln 
fastsatt i ett snöre ovanför min nacke. 

   Jag kränger av mig min blöta jacka i farstun och muttrar några 
förbannelser över det svekfulla och opålitliga aprilvädret. Morsar 
på Hund som ligger på golvet och drömmer hunddrömmar.             
När jag kliar honom bakom örat och kallar honom för duktig 
vakthund gnyr han lite i sömnen och rullar över på andra sidan. 
Han ler.

Prat om vädret
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   Jag sätter på kaffe och slår mig ner vid köksbordet och tittar ut 
genom fönstret. Det har slutat regna och solen tittar försiktigt fram 
igen. Pelargonerna på fönsterbrädet trycker sina blad mot rutan 
och längtar ut.

   Jag dricker kaffet på verandan och röker en cigarett. Den smakar 
tjuvrök och jag minns den allra första. Minns hur vi stod tryckta 
mot en vägg, just en sådan här dag, yra av nikotin, nysol och 
vårdofter. Minns hur nära alltings sammanhang vi var. Närmare 
än vi någonsin varit tidigare, närmare än vi någonsin mer skulle 
komma. Vi var polare med Gud och knopparna, insekterna, 
solen, gräset, fåglarna. Och de var polare med oss. Vi var lyckligt 
ovetande om det krångliga i att finnas till. Det var där och då som 
startskottet brann av. Jakten började. Det var där som den långa 
vägen började. Den livslånga vägen tillbaka. 

   Jag blundar och tänker att närmare än så här kommer jag inte. 
Jag är nästan där. Jag är nästan framme. Jag lutar huvudet bakåt 
mot husväggen och andas och lyssnar på fågelsången och de 
skira björklövens svaga applåder i den stilla blåsten. Jag andas och 
känner min puls med tummen mot handleden. Fåglarna smider 
sommarplaner. Solen tränger in genom mina ögonlock. Furorna 
längre in i skogen är en mullrande kör när vinden ibland gör en 
rusning in bland träden utan att kunna bestämma sig för åt vilket 
håll den ska. För länge sedan hade jag en vän som brukade ta 
med sig sin fiol och ge sig av in mot skogens mitt för att spela för 
fåglarna. Han svor på att de alltid efter en stund brukade börja 
sjunga hans sånger. Jag bad om att få följa med någon gång, men 
han sa att man måste gå ensam för annars försvann platsen som 
han skulle till. Han sitter där nog nu, och för alltid, på en solupplyst 
sten omringad av vaktande sly och kvittrande fåglar. 

   Jag somnar och går en vända in bland träden. Gräset gör en 
stig åt mig. Långt borta hör jag en fiol. En fågel visar vägen. Under 
varje gran finns en plats att krypa ihop på. Grenar viker åt sidan. 
Jag hukar mig in genom bladporten till hans sal. Han sitter där i 
ett strålande ljussken med fiolen mot axeln. Han spelar för mig 
och jag är en av hans fåglar. Jag sjunger i takt med mina pulsslag, 
andetag och hans melodi. Jag är en del av skogens hjärta. Den 
fuktiga mossan på marken drar ihop sig och andas sedan ut igen. 
Jag är inte rädd. Det är så här det kommer att vara. Han hade en 
bild på en fiol i sin dödsannons och några rader ur dikt av Dan 
Andersson.

   Jag vaknar när S kommer in genom grinden till min värld. Hon 
går över gräsmattan och jag ser att hon är trött. Jag frågar hur 
hennes dag i stan har varit och hon säger att den varit som vanligt.

   – Inte mycket hände. Jag höll på att missa bussen. Och din?

– Händelserik.

Prat om vädret
Tack alla kära 
medlemmar 
för er 
entusiasm, 
kreativitet 
och era 
otroligt vassa 
pennor.
 
Vi har fått så många fina berättelser inskickade till 

oss på  Alma att vi är överväldigade.

Vi har läst, läst om igen och till slut enats om 

redaktionens favorit som finns publicerad på detta 

uppslag. Författad av Jan Samuelsson.

Nu vill vi att alla ni läsare går in på hemsidan 

www.blomsterfonden.se/noveller/ för att rösta på er 

egen favorit.

Samtliga bidrag finns återgivna i sin helhet.

Gör ditt val senast  den 30 april.

Medlemmarnas egen vinnare publiceras sedan i 

sommarnumret av Alma.

In och rösta nu!
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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.

Juristen Ida Danielsson har tillsammans med Blomster-
fonden tagit fram konceptet Blomsterfondens Juridikhjälp.

Nedan beskriver Ida hur samarbetet mellan henne och 
Blomsterfonden utvecklats.

 
Hej Blomsterfondens medlemmar! 

Tanken är att Blomsterfondens Juridikhjälp ska hjälpa 
er som vill ha fördjupad kunskap i familjerätt. Genom 
Blomsterfondens Juridikhjälp kan du förkovra dig i mina 
tidigare skrivna artiklar, följa med mig på seminarier, boka 
tid på Fråga Juristen och få tillgång till Blomsterfondens 
testamentesmallar. 
Genom att ha bistått många av Blomsterfondens med-
lemmar med juridisk hjälp har jag fått kunskap om vad 
det är för frågor som många känner sig oroliga över. 
Exempelvis vill ofta makar och sambos kunna bo kvar i så 
kallat ”orubbat bo”. Många oroar sig över vad som händer 
med kvarlåtenskapen den dagen man avlider. Många oroar 
sig också över hur det rent praktiskt går till när en anhörig 
avlider. Gemensamt för nästa alla är att man känner en 
lättnad när man har besökt en jurist och pratat om det som 
oroar en. Att få ordning på sina papper och veta att allt är 
rätt är en stor lättnad för många upplever jag. 

En av de vanligaste frågorna som jag får är hur mycket 
det kostar att upprätta en bouppteckning, ett arvskifte, 

ett testamente eller en framtidsfullmakt. Kostnaderna 
varierar alltid beroende på vilken situation man befinner 
sig. Därför kan det vara bra att man hör av sig till mig och 
får en uppskattad tidsåtgång. Det som alltid sker när man 
bokat en tid hos mig är att jag går igenom just dina eller era 
förutsättningar för att skapa den bästa situationen för just 
dig eller er. Rör det sig om konsultation, att man exempelvis 
funderar på att upprätta en framtidsfullmakt, börjar vi med 
att se över tidigare upprättade handlingar som testamenten, 
äktenskapsförord, samboavtal m.m. Ibland kanske man be-
höver upprätta nya handlingar eller komplettera de gamla 
innan man börjar med framtidsfullmakten.

Är man osäker på vad man behöver för dokument tycker 
jag att man ska besöka ett av Blomsterfondens seminarier 
där jag föreläser. Nu under våren kommer vi dela upp 
seminarierna i två steg.

Steg 1. Familjerätt - detta seminarium vänder sig till samt-
liga, gifta, sambos, skilda, änkor, ensamstående m.fl. På 
seminariet behandlar vi frågor som arvsrätt, äktenskapsrätt, 
samborätt och testamentsrätt m.m.

Steg 2. Framtidsfullmakter – detta seminarium vänder sig 
till dig som har funderingar kring varför du ska skriva en 
framtidsfullmakt, hur den ska vara utformad och vad som är 
viktig information om framtidsfullmakter?

Med det sagt vill jag önska alla Blomsterfondens med-
lemmar välkomna till Blomsterfondens Juridikhjälp i sam-
arbete med mig! 

Med vänliga hälsningar

Juristen Ida Danielsson, Beckman Juridik
ida.danielsson@afbeckman.com 

Blomsterfondens Juridikhjälp

Erbjudande 1 - Förvaring i dokumentsbevakningen, upp till 10 dokument fast pris 600 kr . 

Erbjudande 2 - Förvaring i dokumentsbevakningen + framtidsfullmakt alt. testamente från. 3 500 kr beroende på önskemål och förutsättningar.

Erbjudande 3 - Förvaring i dokumentsbevakningen + framtidsfullmakt + testamente från 6 500 kr beroende på önskemål och förutsättningar.

Specialerbjudanden för dig som är medlem i Blomsterfonden



 Blomsterfonden  29

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

B E G R AV N I N G S BY 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

• 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

Sicilien med antika tempel, Etna, vingård och mysiga byar
1/5 (8 dagar)  Ert pris: 13 950 kr ord. pris: 14 950kr
Vi bor invid havet nära Taormina 4 nätter och 3 nätter i Syrakusa. Vår reseledare Johan 
Berg har bott i Italien i 17 år och visar platser  som Castelmola, Savoca, & Syrakusa.

1000 kr rabatt

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

Dalhalla med Malena Ernman 
7/7 (2 dagar) Ert pris: 3 650 kr ord. pris: 3 950 kr
Varmt välkomna till en musikalisk resupplevelse tillsammans med vår musikkunni-
ge reseledare Erik Sunnerstam, som ger oss musikaliska inslag och visar oss Dalarna.

Sydvästra England med Cornwall & Midsomer
1/6 (7 dagar)  Ert pris: 14 950 kr ord. pris: 15 450kr
Vi bekantar oss med Oxford, Midsomer Murderstrakten och njuter av Cornwalls och 
sydenglands natur och sevärdheter med Englandskännaren Jöran Nielsen.

I Elena Ferrantes fotspår till Neapel, Amalfikusten & Ischia  
15/5 (8 dagar)  Ert pris fr: 14 950 kr ord. pris: 15 950kr
Högaktuell resa i Elena Ferrantes fotspår, tillsammans med Anna vår lokala svenska 
guide som bor på Ischia, får ni uppleva platserna i boken och mycket mera.

Uppge bokningskod

BLOMSTER
vid bokning

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

1000 kr rabatt

500 kr rabatt 300 kr rabatt

Er upplevelse - Vår Inspiration

en konsert till  minne av

City Conference Center  
7 april  2019  17.00

MER INFO/BILJETTER PÅ EBBASANGLAR.SE

ALLA BILJETTINTÄKTER 
GÅR OAVKORTAT TILL

INSAMLINGSSTIFTENSEN
EBBAS ÄNGLAR

UTDELNING AV ÄNGLAGÅVOR SAMT PRISUTDELNING
I NOVELLTÄVLINGEN ”EBBAS HISTORIA”

Barnkör från Campus Manilla       Dansare från Kindahls dansakademi       Orkester

  KAPELLMÄSTARE: Johan Siberg   

Albin Johnsén       Christian SvarfvaR       Danny Saucedo       Elin Bemark       
Emmi Christensson       Frispel       Janne Schaffer       Johan Boding       Kristin Amparo       

Maria Möller       Moa Lignell       Rasmus Johansson Wiborg       Tobias Ågren       
Vivian Cardinal



30  Blomsterfonden

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 4/2018
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Mia Blom- Sollentuna
Ester Brodo- Värmdö

Margareta Kurki- Trångsund
Tor-Leif Nicklin - Kista

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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_Korsord

Korsordstävling nr 1/2019: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 1/2019  ska vara oss tillhanda senast den 1 maj  2019. 

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

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renässans-
katedraler och barockpalats. Maltas lillasyster Gozo, är en liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt väder, 
härlig gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Vår kunniga reseledare och guide Fredrik 
Hammenborn, har valt ut ett innehållsrikt program med många intressanta besök till Blomsterfonden, för att vi verkligen skall få uppleva 
den maltesiska kulturen och få en unik inblick i öns mycket speciella historia. Fredrik bor med sin familj på Malta, är auktoriserad 
lokalguide och älskar att visa sin ö på ett mycket omtyckt sätt.

Se alla detaljer och dagsprogram för resan påwww.blomsterfonden.se

Medelhavets bäst bevarade hemlighet

Följ med på medlemsresa i höst. Sex dagar med avresa 19 oktober

MALTA
MEDLEMSPRIS: 9 850 Kr
RESLÄNGD: 6 DAGAR
AVRESEDATUM: 19 okt 2019
I priset ingår:
• Flygresa Stockholm – Malta t/r
• Svensk reseledare och guide Fredrik Hammenborn
• Representant från Blomsterfonden
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher inklusive vin och vatten 
• 2 middagar inklusive vin och vatten 
TILLÄGG:
ENKELRUM: 2 200 kr
PRELIMINÄRA FLYGTIDER (SAS): Ut: Arlanda–Malta  07.35–11.15
Hem: Malta–Arlanda  10.50–14.40
HOTELL: 
Golden Tulip Vivaldi hotel 4*, 5 nätter www.goldentulipvivaldi.com

i samarbete med

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  Bokning: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

Detta är en gruppresa. Stadsrundturerna sker till fots med trappor och ojämna mark-
förhållanden. För att kunna ta del av alla utfärder behöver man kunna gå på egen hand


