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Blomsterfondens trygghetskedja.
Innehåll, mening, glädje och gemenskap
Blomsterfondens sociala verksamhet arbetar för trygghet, gemenskap, mening och glädje i livet.
Genom att skapa naturliga mötesplatser för intellektuell stimulans och fysisk träning bidrar vi till ett friskare och mera aktivt liv på våra
senior- och äldreboenden.
På våra seniorboenden är värdinnan en naturlig samtalspartner vid aktiviteter eller vid behov av stöd i kontakter med sjukvården och
myndigheter av olika slag i skiftande ärenden.
På våra äldreboenden och i hemtjänsten utgår vi ifrån det friska och eftersträvar goda mellanmänskliga möten.
Vi står för tryggheten om och när den behövs och hos oss finns det alltid en medmänniska till hands.

Tryggheten utgår från hemmet ...

... och förstärks längs vägen med vård och omsorg

När Alma Hedin startade Blomsterfonden 1921 under devisen “Hem och
vård åt äldre” var det tak över huvudet som gällde. De flesta lägenheterna
var små ettor utan bekvämligheter, inga badrum fanns och utedasset låg
på gården.

Även vårdtanken har funnits med från starten. Idag finns den inbyggd
i Blomsterfondens trygghetskedja som löper genom äldrelivet. Inledningsvis oftast som hemtjänst efter egna behov och önskemål som ett
komplement i ett gott äldreliv.

Alma förstod att ett hem med värme, vatten, kokmöjligheter och en dörr
att stänga om sig var den nödvändiga grundplattform som behövs för att
man ska kunna leva ett drägligt liv på äldre dar.

När orken och hälsan sviktar finns Blomsterfondens äldreboenden med
välfungerande vård och omsorg i Svalnäs i Djursholm, Liseberg i Älvsjö
och på Tallgården i Enebyberg.

Nästan hundra år senare gäller samma sak. Egen härd är guld värd, allting
utgår från hemmet som genom åren fått en annan standard vad det
gäller bekvämlighet och funktionalitet.

Möjligheter till par- och närboende erbjuds i viss utsträckning. Boenden
för personer med en demenssjukdom finns på samtliga tre ställen.

Ett tillgängligt, funktionellt och hållbart hem är grundlänken i Blomsterfondens trygghetskedja.
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Särskilda äldrekunskapsavdelningar borgar för att vård och omsorg hålls
på en hög nivå och i ständig utveckling.

Ewa Samuelsson, styrelsens ordförande, har ordet.
– För styrelsens del har vi haft ett bra och konstruktivt arbetsklimat under det gångna
året, förklarar Ewa Samuelsson. Vi jobbar på. Våra möten och sammankomster innehåller många utmaningar och frågor att ta ställning till och hantera och i vardagen
händer det ständigt nya saker som vi känner oss helt trygga i att ledningen och personalen tar hand om på ett kompetent sätt.
– Utöver de löpande frågorna arbetar styrelsen med att reformera och modernisera
stadgarna på uppdrag av 2018 års stämma. Detta handlar om ändamålsparagrafen
och representationen. Ett förslag ska ligga färdigt till 2020 års föreningsstämma.
Om två år fyller föreningen hundra år och inför arbetet med jubileet riktas blicken
naturligt bakåt men mest av allt framåt. För att kunna bygga hållbart i minst hundra
år till är det viktigt att ta sig an det okända på ett bra sätt. Hur kommer samhället
förändras över tiden? Hur kommer teknikutvecklingen och kanske nya förhållningssätt till äldre människor att förändra arbetsförutsättningarna? Kommer samhället ha
råd med den äldrevård och omsorg vi har idag? Hur ska Blomsterfonden attrahera och
behålla bra personal i en konkurrens som hårdnar för varje dag? Frågorna är många.
– Jag är övertygad om att Blomsterfonden kommer vara en eftersökt aktör inom hem
och vård under lång tid framåt. Grunden som satts under snart ett sekel är stabilt
byggd. Vi vill jobba och verka för bättre levnadsvillkor och ett gott liv för äldre med så
mycket självbestämmande som möjligt.
Blomsterfonden har genom alla sina stödprojekt för äldre redan tagit ett stort kliv i
rätt riktning. ÄldrePower ger styrka och balans att leva livet fullt ut. ÄldreSupport
ger stöd åt äldre och anhöriga i svåra frågor om hem och vård. ÄldreKollo låter äldre
människor komma bort från ensamheten och ut i naturen. För att ta några exempel.
Ewa Samuelsson,
Blomsterfondens styrelseordförande

Planeringen för Ringvägens tänkta ombyggnation går vidare enligt de riktlinjer som
dragits upp. Samtalen med Stockholms stad fortlöper och kontinuerliga informationsmöten och träffar om detta med berörda boende genomförs. Intresseföreningen ställer
konstruktiva frågor som ledningen och styrelsen behandlar och ger svar på.
– Vi har startat evakueringen av det första huset på Ringvägen i mycket god tid,
vilket känns skönt. Ingen ska behöva känna sig stressad. Och alla ska få den hjälp de
behöver. En del har redan bytt adress inom Blomsterfondens fastighetsbestånd, andra
har flyttat ut på landet och en del har tagit tillfället i akt att komma närmare barn
och släktingar. Det är roligt att få nöjda kommentarer från de boende som redan gjort
sin flytt.
I flera av de tomställda lägenheterna bor nu unga människor på korttidskontrakt utan
besittningsrätt, ofta är det barnbarn till boende på Ringvägen som fått chansen att
flytta in och tagit den. Det har uppstått ett win-win-läge för alla parter där generationer möts över gränserna och de unga kan känna sig mer tillfreds med sitt boende
än vanliga andrahandshyresgäster.
– Jag ser med tillförsikt fram mot fortsatt positiv utveckling av Blomsterfondens verksamhet med fler seniorbostäder och äldreboendeplatser som har fokus på trygghet och
gemenskap.
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VD, Ulf Thörnevik samtalar med medlemmar om
Blomsterfondens framtid.
Ulf Thörnevik, Blomsterfondens VD, träffar medlemmarna Ulrika Rosenberg,
tillika seniorboende på Svalnäs, och Anders Reisch för ett samtal om Blomsterfonden i en framtid som känns både skrämmande och spännande.
Ulrika har ett förflutet som biomedicinsk analytiker och Anders är civilingenjör
och mitt uppe i karriären inom elektronikbranschen.
Ulf:
– Ingenting känns givet, vi har kommit långt i vår utveckling inom Blomsterfonden
men det är väldigt svårt att förutse vad framtiden bär med sig. Vi har en kraftigt
ökande mängd äldre i samhället, digitaliseringen och teknikutvecklingen rusar
framåt som aldrig förr och den politiska världsbilden förändras från dag till dag. Hur
ska vi veta att vi gör rätt i våra val och att våra investeringar blir hållbara över tid?
Anders:
– Det kan vi nog inte veta, men vi kan minimera riskerna genom att välja bort
sådant vi inte ska arbeta med. Tärningen är redan kastad, att gå tillbaka till det som
en gång varit är ingen framkomlig väg, samhället kommer inte ha råd att ge alla vård
och äldreomsorg på samma vis som idag. De som har pengar får helt enkelt betala
för sig på ett annat sätt för att de allmänna resurserna ska räcka till åt de som verkligen behöver dem. Den yngre generationen har nog redan insett att den utvecklingen
är den mest troliga.
Ulrika:
– Hur det än blir, inflikar Urika, är det viktigt att äldre kan komma in i meningsfulla sammanhang, känna sig sedda och få lite mänsklig värme. Jag har svårt att tänka
mig att bli vårdad av en robot längre fram i livet.
Ulf:
– Vi på Blomsterfonden tittar på all sorts ny teknik och är med i olika produktutvecklingssamarbeten med olika innovativa företag inom vårt område. Våra datorstyrda ÄldrePower-gym ligger i yttersta framkant och vi tittar på mycket och kommer
bland annat att vara med i utvecklingsprojekt och innovationer kring framtidens
badrum för äldre.
Anders:
– Jag är för all teknik som underlättar för mig och som friställer tid för dem som ger
mig vård. Tid som i stället kan utnyttjas till mjukare mänskliga stunder tillsammans
med dem som tar hand om mig. Vi kanske kan fika, läsa eller bara umgås en stund
för att komma bort från eventuell ensamhet och tristess.
Ulf Thörnevik, Blomsterfondens verkställande
direktör
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Jag har gärna en automatisk, tvättande toalettstol och en robot som sköter min
intimhygien, då behöver jag inte ge avkall på min integritet. Det är en win-win-situation för alla inblandade.

Ulrika:
– Trygghet är viktigt och där finns det naturligtvis många tekniska produkter som
larm, internetkommunikation, appar och annat som underlättar men i själva vården
vill jag ha mänsklig närhet.
Ulf:
– Vi tänker mycket på hur vi ska bygga ett hållbart och attraktivt Blomsterfonden
framåt, hur vi ska kunna tillfredsställa våra boendes och medlemmars behov och
med vad vi ska locka till oss och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna. Har ni någon syn på det?
Anders:
– På samma sätt som inom andra områden blir ni nog tvungna att hitta er nisch, det
går inte att tillfredsställa alla. Det finns många sätt att skära korven på, men det är
nödvändigt att göra det och bestämma vilka bitar som passar bäst i den anrättning
ni vill servera. Kanske ska ni rikta in er på 80-plussare med ett kommande vårdbehov och tacka nej till sjuttioåringarna som känner sig som trettio och vill spela
golf i Portugal under vinterhalvåret. Stadierna är många mellan sextio och hundra.
Konkurrenterna likaså.

Ulf Thörnevik och Ulrika Rosenberg på
Svalnäs

Ulrika:
– Jag tycker Blomsterfonden ska satsa vidare på sitt trygghetskoncept som tar oss
från seniorboendet via hemtjänsten till äldreboendet på ett värdigt och omtänksamt
sätt. Den tanken är före sin tid och kommer att leda framåt även i framtiden.
Ulf:
– Mycket i dagens samhälle är väldigt regelstyrt och det är rena djungeln att ta sig
fram när man blir äldre, extra svårt är det för dem som inte har anhöriga som hjälper till i frågor om hem, vård och allt annat som hör äldrelivet till. Blomsterfonden
har utvecklat en tjänst som vi kallar ÄldreSupport, som bistår i sådana frågor. Hur
känner ni för detta?

Ulf Thörnevik och Anders Reisch på Ringvägen.

Anders:
– Vi behöver experthjälp med mycket i vardagen, har man en deklaration som avviker minsta lilla från standardmallen så får man problem, samma sak gäller försäkringar, testamenten och annat. Att då kunna få hjälp med alla rutiner och blanketter
som ska fyllas i inom vård- och omsorgssektorn vore guld värt. Är man gammal och
sjuk, kanske har en begynnande demens så är det där en helt oöverstiglig uppgift
utan stöd och hjälp. Vårdtjänster är inget som kickar igång automatiskt, hög ålder
är ingen självskriven bevekelsegrund. ÄldreSupport är verkligen något att utveckla
vidare. Många av oss vill dessutom inte vara barnen till last mer än nödvändigt.
Ulrika:
– All hjälp av den här typen är av godo. När man väl är inne i gemenskapen, som
hos Blomsterfonden, så finns allt det där naturligt omkring en. Här kan vi bara fråga
värdinnan om råd men för den som bor ensam hemma är det en helt annan sak.
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Lisa och Thomas vårdade Villa Svalnäs kulturvärden
med varm hand och skapade åtta nya seniorlägenheter i Blomsterfondens gamla huvudkontor.

HEM

Villa Svalnäs byggdes 1885–1886 på uppdrag av Henrik
Palme.
När Blomsterfonden under 2013 påbörjade sin planering
för en ombyggnation av villan var det många saker att
tänka på.
– Vi startade arbetet med en omfattande teknisk inventering,
berättar Lisa Holmquist, fastighetschef hos Blomsterfonden,
och vi förstod snart att insatsen kommer att bli omfattande
vad vi än bestämmer oss för att göra.
Tillsammans med Thomas Järlö, konsult anlitad från Ebab
och övergripande ansvarig för byggprojektet, kom man fram
till fyra huvudspår att presentera för ledningen och styrelsen.
1. Att bygga om och ha kvar huvudkontoret där det var.
Renoveringsbehovet var då genomgående från golv till tak.
2. Att bygga om, flytta huvudkontoret och hyra ut lokalerna
till externa intressenter.
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3. Att bygga om till någon typ av verksamhetslokaler för
Blomsterfonden.
4. Att bygga nya lägenheter.

%
0
0
1 enligt
tidsplan

– Villa Svalnäs är ett Q-märkt byggnadsverk, det är kulturminnesklassat förklarar Thomas, vilket betyder att utsidan
i princip inte får förändras vilket begränsar, försvårar och
fördyrar när man vill förnya.
Ledningen lämnade inget åt slumpen utan vände verkligen på
alla stenar innan man skred till verket.
När beslutet togs kändes det trots allt naturligt och självklart.
Villa Svalnäs skulle återgå till ursprunget, återfå sin forna glans
och bli bostäder igen eftersom behovet av fler seniorlägenheter
var och är mycket stort.
Pusselbitarna föll på plats.
Om kontoret blivit kvar hade en omfattande och kostsam
renovering trots allt varit nödvändig.
På Ringvägen stod en icke ändamålsenlig lokal, som tidigare
nyttjats som restaurang, tom i källarplanet. Denna var möjlig
att omvandla till ett modernt huvudkontor för Blomsterfonden.
I Villa Svalnäs, på bottenvåningen, fanns publika utrymmen
som salonger, bibliotek, restaurang och kök som var viktiga för
föreningens verksamhet och icke fick äventyras.

6

Thomas Järlö, konsult från Ebab och byggansvarig för Villa Svalnäs och Lisa Holmquist, fastighetschef hos Blomsterfonden.

– Ombyggnationen blev verkligen tuff, berättar Thomas, det
gick inte att planera som man gör när man bygger nytt. Varje
dag födde nya utmaningar som krävde lösningar utöver det
vanliga. Rördragningarna var minst sagt svåra ibland, att jämka samman gammalt och nytt är inte lätt alla gånger.
Dagens höga krav på brandsäkerhet, ljudmiljö, ventilation,
energiförbrukning, material, tillgänglighet och bekvämlighet
över lag är helt andra än de var för över hundra år sedan när
huset byggdes. Varje lägenhet har till exempel ett eget ventilationsaggregat.
– Villa Svalnäs är ett helt unikt projekt för sig, säger Lisa
Holmquist, man kan inte alls jämföra med till exempel våra
nybyggda hus i Liseberg i Älvsjö, där processen sett helt annorlunda ut, från planering och första spadtag till byggnation,
uthyrning och inflyttning.
Trots alla utmaningar som Villa Svalnäs bjöd på hölls både budget och tidsplan till hundra procent och idag har Villan återfått
sin forna glans och hyresgäster är inflyttade i åtta nya bostäder.
– Vi känner stolthet över att vi tagit vårt ansvar och på det här
sättet värnat det kulturhistoriska arvet, hittat bra lösningar och
byggt om för hållbarhet långt in i framtiden, avslutar Lisa.
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– Svalnäsandan samt en lyhörd ledning och personal
skapar en trygg och meningsfull tillvaro för oss som
lever och bor hos Blomsterfonden i Djursholm.

VÅRD
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Rolf Lickfett, seniorboende på Svalnäs sedan 22 år, har
nyligen flyttat till en lägenhet på äldreboendet.
Rolf, det före detta ambassadrådet, var under sitt yrkesverksamma liv stationerad på många olika platser i
världen, i slutet av karriären var det Östafrika och Bangladesh som gällde.
– Jag har nog levt ett rätt spännande liv, jag var ansvarig för
biståndet. Jag har haft förmånen att få träffa och arbeta med
många intressanta och kunniga människor. Det var många
viljor och olikheter som skulle jämkas ihop innan samförstånd
kunde nås och beslut tas. Det var inte sällan komplicerade
förhandlingar och långa processer.
Rolf och hans familj, fru och två barn, hade totalt femton
olika hem vilket medförde ständiga flyttlass och nya skolor
och kamrater för dottern Caroline och sonen Patrik.
– Jag hade ofta dåligt samvete för att de ständigt rycktes upp
från sin tillvaro för att ännu en gång flytta till något annat
land med nya seder och bruk, förklarar Rolf, men på senare år
har jag förstått att de känner sig berikade av allt de fått uppleva och lärt sig i dessa länder med olika språk, kulturyttringar och sätt att leva.
Rolf, djursholmare av födsel och ohejdad vana, ser efter studietiden i nationalekonomi, Schweiz som sitt andra hemland efter
Sverige. Här trivdes han, här fanns en speciell anda.
– Det är något vi har på Svalnäs också, förklarar Rolf, Svalnäsandan är mycket viktig för oss som lever och bor här. Man
kan inte sätta fingret på den och förklara vad den består av
men den skänker både trygghet och stor glädje till oss alla. Det
är angeläget att den lever vidare, att de nya som kommer in
får den med sig på ett naturligt sätt utan att de blir tvingade
till det.

Rolf Lickfett samtalar
med Christel Haglund,
Blomsterfondens vårdoch omsorgschef
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Svalnäsandan tar sig olika uttryck. Någon har till exempel satt
upp små skyltar i parken som, till allas glädje, berättar vad
för slags träd och buskar som finns där medan någon annan
håller ordning i biblioteket. Herrklubben, där Rolf är aktiv, för
ett sprittande liv med olika temakvällar och föredragshållare,
senast berättades det om Whiskey.

För Rolf Lickfett, 95 år, boende hos Blomsterfonden i Djurholm, har den speciella Svalnäsandan stor betydelse i vardagen.

– Det handlar om att ta hand om och ställa upp för varandra, förklarar Rolf, det behövs så lite, ser vi att en ambulans
eller sjuktransport hämtar upp någon i huset, går vi ner och
hör oss för och talar om att ”vi tänker på dig och kommer att
besöka dig på sjukhuset”.
Att, som Rolf, flytta från sin seniorlägenhet till äldreboendet är för många en mycket stor omställning, varför det är
viktigt att man kan bibehålla kontakten med sitt gamla liv
och sina vänner så långt det är möjligt. För Rolf har detta
varit möjligt tack vare Blomsterfondens trygghetspaket som
löper som en röd tråd från seniorboendet via hemtjänsten till
omsorgsboendet. Den fysiska flytten har inte blivit så lång,
vilket hjälper till att krympa även den mentala övergången.
– Trots att jag har mina egna möbler och privata saker med
mig i min lilla lägenhet på omsorgsboendet kommer jag
aldrig att se den som mitt hem, förklarar Rolf, snarare kan
den ses som en studentlya. En nödlösning som jag gör det
bästa av.
Rolf talar också om det viktiga i att äldre människor inte per
automatik vill bli behandlade som treåringar bara för att de
flyttat in på äldreboende. Det är också alldeles utmärkt om
kontakterna, från vårdgivarens sida, med anhöriga sker på ett
naturligt sätt. Att samspelet och kommunikationen mellan
alla tre parter fungerar utan gnissel.

– Jag tycker att just detta sköts bra på Blomsterfonden, jag
ser en ledning som styr på ett kompetent sätt och en kunnig
personal som vill vårt bästa i alla lägen. För egen del, efter
alla mina år utomlands, tycker jag det är extra intressant
med att personalen på Svalnäs kommer från så många olika
håll i världen. Det finns mycket spännande att prata om
hela tiden. Perspektiven är många. Jag kan också se hur
skickligt arbetsledningen hanterar alla olikheter medarbetarna bär med sig och får ihop alla till en välfungerande helhet.
Blomsterfondens vård- och omsorgschef Christel Haglund,
som deltar i samtalet, lyfter fram föreningens kunskapsavdelningar som en viktig nyckel för att kunna skapa effektivt
fungerande vårdteam.
– Det vi kallar ÄldreKunskap bygger på att alla som börjar
en anställning hos Blomsterfonden slussas in i arbetet via
dessa speciella avdelningar där de får sin introduktion av
utbildade handledare. Alla ska lära sig vårt sätt att arbeta,
ta del av våra krav på etik och bemötande och få in vår
värdegrund i sina rutiner så snabbt som möjlig. Efter det
har vi kontinuerliga uppföljningar och nödvändig vidareutbildning, både för personalen och cheferna.
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Gertrud Ekstedt njuter av en kaffetår i försommarsolen på Ringvägen.

– ÄldrePower ger oss ett mer rörligt
och vitalt liv än vi annars skulle ha.
Gertrud Ekstedt är seniorboende hos Blomsterfonden på
Ringvägen i Stockholm. Här har hon sitt hem sedan tio år
och trivs väldigt väl.
– Det är nära till allt, grannarna är snälla och trevliga och
våra trädgårdar är härliga små oaser att sitta i när vårsolen
kommer, förklarar Gertrud. Vad mer kan man önska?
Gertrud har fått en ny höftled inopererad och för några år
sedan var hon med om en bussolycka vid en hållplats vid
Fridhemsplan där båda hennes underben fick allvarliga skador
och brott på flera ställen.
– Jag tar mig fram med rollator och tackar högre makter för
att jag bor just på Blomsterfonden. Här har vi ÄldrePower
som är ett långt mer avanceradt gym än Landstingets rehabilitering har till sitt förfogande. Numera kommer min fysioterapeut till mig i stället, resultatet blir så mycket bättre och
jag slipper färdtjänsten som ibland inte kommer.
Gertrud tränar fem dagar i veckan i sju av de tio maskinerna.
En dryg halvtimme per pass. All träning är inriktad på höfter
och ben, styrka och balans.
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GLÄDJE &
MENING

– Livet går ju ut på rörlighet, att kunna ta sig fram för egen
maskin. Om höfter och ben sviker blir tillvaron genast mer
kringskuren och isolerad. Risken är stor att man tappar mycket av livsgnistan.
För att komma ut och träffa nya människor har Gertrud även
deltagit i en ÄldreKollo-tredagarsutflykt till Gålö Havsbad.
Några dagar och nätter i naturens gröna famn kan göra
underverk.
– Jag kände mig påkostad med urläcker mat, vi blev alla
glada där ute. Det bästa hos oss kom fram när tryggheten och
stillheten blev så påtaglig trots att få i gruppen kände varandra innan. Vi promenerade, åt gott, samtalade, skrattade och
njöt av stunden. Ingenting var stressande eller för uppstyrt, vi
tog det hela i egen takt. Vi hade till och med tur med vädret.
Underbart!
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ÄldrePower konceptet har möjliggjorts tack vare donationer från Ruth och Rickard Julins stiftelse.

Mohammad Anu och Piia Kukka, undersköterskor hos Blomsterfonden på Liseberg i Älvsjö respektive Tallgården i Enebyberg.

– Vi arbetar alla mot samma mål,
då blir det bra för de äldre
Socialstyrelsen ger Blomsterfonden höga betyg i sin
undersökning ”Så tycker äldre om äldreomsorgen 2018”.
Blomsterfondens äldreboenden får en nöjdhetssiffra på
95 % medan hemtjänstens resultat blir 91 %.
Piia Kukka, undersköterska på Tallgården som i dagarna
lägger sista handen vid sin specialistexamen om demensvård,
och Mohammad Anu, undersköterska på Liseberg, förklarar
verkligheten bakom de minst sagt lysande siffrorna. Både
Piia och Anu är dessutom ansvariga skyddsombud på sina
arbetsplatser.
– Vi har ovanligt mycket spetskompetens, förklarar Piia,
viljan finns och efterfrågan på ny kunskap är hög hos oss som
arbetar med de äldre. Vi känner att vi har ledningens förtroende och stöd i vår utvecklingsvilja, vilket skapar trygghet och
trivsel som vi för vidare till dem vi är till för.
– På Liseberg, berättar Anu, arbetar teamet runt den boende
alltid åt samma håll. Vi sätter stor vikt vid vår värdegrund
och tar varje klagomål och avvikelse på stort allvar, rapporteringen är mycket viktig. Att diskutera och rätta till allt som
inte fungerar fullt ut är ett genomgripande viktigt utvecklingsarbete. Våra olika mötesrutiner och verksamhetscheferna
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bygger stabilitet. Chefer rekryteras ofta internt, vilket är bra
för hållbarhetsarbetet och karriärmöjligheterna inom Blomsterfonden.
Personalomsättningen är låg på både Tallgården och Liseberg,
över 75 % av personalen har jobbat längre än tio år. Den korta
sjukfrånvaron ligger långt under branschsnittet. Detta skapar
kontinuitet och trygghet för de äldre men också för arbetsteamen. Nya medarbetare som kommer in får omgående en fast
grund att stå och utvecklas på.
Gjorda medarbetarenkäter visar höga nyckeltal och trivseln på
arbetsplatserna kommer tydligt fram.
– Vi måste förstå, säger Anu, att var och en av oss är våra kollegors arbetsmiljö. Stödjer vi varandra och trivs tillsammans
gör vi också ett bra jobb. Vi ska tycka att det är roligt att gå
till jobbet. Jag har varit på Liseberg i tjugo år, en mycket bra
arbetsplats.
– Jag håller med, avslutar Piia, att känna sig välkommen, bli
sedd och uppskattad på sin arbetsplats är den största garantin
för att vi genererar god vård och omsorg för våra uppdragsgivare.
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Styrelserepresentanter från intresseföreningarna samlade på Ringvägen. Från vänster: Marianne Loodin, Eva Adolfsson, Kristina Vestberg från Ringvägen,
Solveig Engdahl, Ann-Christine Tärneborg och Leif Jehander från Svalnäs och Helena Almér, Jonny Svensson och Henning Johansson från Liseberg.
Röda bergen/Körsbärsvägens representanter saknas på grund av andra inbokade åtaganden.

Aktiva intresseföreningar skapar
gemenskap och trygghet
Intresseföreningarna är viktiga för alla som bor hos
Blomsterfonden.
Många frivilliga krafter lägger ned ett stort arbete på att
seniorlivet kring själva boendet ska bli så tryggt, trevligt och
tillfredsställande som möjligt för alla hyresgäster.
En lördag i april träffades ett stort antal aktiva människor på
Blomsterfondens huvudkontor för en stunds mingel och prat
om likheter, olikheter och möjligheter till erfarenhetsutbyte i
olika frågor. Aktiviteterna är många, man tränar, dansar, odlar,
sjunger, diskuterar, motionerar, snickrar, spelar Bingo och
Bridge, har bokcirklar och mycket annat på alla Blomsterfondens adresser. Man arrangerar basarer, fester, resor, föredrag,
kulturträffar, herrklubbar och andra tillställningar som sätter
guldkant på tillvaron.
Sammankomsten blev en mycket lyckad stund där presentationerna avlöste varandra, tips och idéer utbyttes och man enades
om ytterligare träffar framgent. Röda bergens representanter var
för dagen frånvarande på grund av andra inbokade åtaganden.
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Intresseföreningarna är också med och skapar viktig trygghet. På Ringvägen finns, till exempel, sedan många år ett
välfungerande brickvändarsystem som går ut på att ingen
ska behöva bli liggande länge utan omsorg i sin lägenhet om
en olycka eller sjukdomsattack slagit till.
– Detta är ett frivilligt system, berättar tre involverade damer, som fungerar väldigt väl. Den som är med har en tvåfärgad bricka som hänger vid lägenhetsdörren. Före klockan
tio på morgonen ska den boende vända den vita sidan upp.
När kontrollanten sedan gör sin brickrunda vänder hen på
brickan, som då blir brun. Om en kontrollant får förhinder
finns det alltid en förutbestämd ersättare, så att systemet
aldrig klickar.
Om någon boende inte vänt på sin bricka enligt reglerna går
de förutbestämda larmrutinerna igång: Trycka på dörrklockan, ropa i brevinkastet, ringa på telefonen, kontakta värdinnan om det är en vardag, ringa anhöriga, nära grannar,
hemtjänsten. Om nyckel till lägenheten inte går att få tag på
tar man kontakt med polisen och räddningstjänsten.

– Medlemsresorna för
samman boende med
andra blomsterfondare
på ett trevligt sätt
Liv Jarness, heter en relativt nyinflyttad hyresgäst hos
Blomsterfonden på Körsbärsvägen. Liv är född i Oslo
men flyttade redan 1960 till Stockholm, den norska
tonen i talet sitter dock kvar efter alla år i Sverige. Liv är
ensamstående efter en skilsmässa för länge sedan och
har två vuxna barn som är ute i världen.
–Välkommen, stig på, säger Liv och visar oss runt i sin tvåa
med en vidunderligt vacker utsikt över Stockholm. Härifrån
får de bära ut mig, se så fint jag har det. Det känns som om
jag fått en ny familj, det finns inte en enda ovänlig människa
i det här huset. Alla vill varandra väl.
Liv berättar om ett mer aktivt socialt liv än någonsin tidigare,
på Körsbärsvägen är det ständigt något på gång; från kaffestunder med tre sorters kakor och småsnack i korridorerna
till operabesök med middag på stan.
– Framförallt älskar jag Blomsterfondens medlemsresor, jag
har varit med långt innan jag fick erbjudande om en lägenhet. Att det blev just Körsbärsvägen hänger också ihop med
resorna. Resegänget har hållit återträffar i salongen just här
och jag blev inbjuden av vänliga boende att titta på deras
lägenheter. Jag älskade det jag såg och alla underbara människor som fanns här. Hit ville jag. Hit fick jag komma.
Efter en oförklarlig svimningsattack i hemmet har Livs läkare
bett henne ta det lite lugnare med resorna under en tid men
för en person som varit en nyfiken och aktiv resenär under ett
helt liv är det inte så lätt att ställa in resväskan i garderoben.
– Jag åker enbart med Blomsterfonden numera och känner mig trygg med att jag får hjälp om det skulle bli något
tillbud, det är kunniga människor som leder detta. De här
resorna för samman externa medlemmar med oss som bor
hos Blomsterfonden, vi får så fina upplevelser tillsammans,
många av oss får nya vänner, det är härligt helt enkelt. För
mig är det att leva fullt ut.

Från sitt vardagsrumsfönster kan Liv Jarness blicka ut över ett sagolikt
vackert Stockholm

Jag skulle också gärna resa tillbaka till en del platser jag förälskade mig i min ungdom, som kustlandet i södra Frankrike,
men man får trots allt vara lite försiktig, inte ge sig iväg för
mycket i drömmarna.
Men utan Blomsterfondens medlemsresor hade livet varit mindre roligt. Vi behöver alla ha något spännande att längta till.
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Styrelse
Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:

Eva Samuelsson - ordförande.
Invald 2012, ordförande sedan 2017.

Bert-Ove Johansson - ledamot.
Invald 2018.

Anders Ekholm - ledamot.
Invald 2017.

Född 1949. Lärare och skolledare. Olika chefsjobb inom
Stockholms stad. Tidigare äldreborgarråd och biträdande
borgarråd samt regeringens samordnare om kommunalisering av hemsjukvården liksom särskild utredare om
bostäder för äldre. Har ett antal olika styrelseuppdrag.

Född 1962. Gedigna kunskaper om fastigheter och
fastighetsekonomi. Han har under 20 år arbetat för
Skanska i olika chefsbefattningar i Sverige och utomlands. Han arbetar idag med fastigheter för Hemsö,
ett företag som ägs till 85% av 3:e AP-fonden.

Född 1963. Nationalekonom, Vice vd på Institutet för
Framtidsstudier, lång erfarenhet från olika departement,
senast som analyschef på Socialdepartementet. Sitter i
flera förenings- och bolagsstyrelser och har även skrivit
en rad rapporter om framtidens vård och omsorg.

Meg Tiveus - suppleant.
Invald 2010.

Bo Hellström - suppleant.
Invald 2017.

Född 1943, egen konsultverksamhet, styrelseproffs.
Lång erfarenhet av ett flertal styrelseuppdrag, exempelvis Billerud, Cloetta, Swedish Match, Boss media och
World Lottery Association. VD för AB Svenska Spel
mellan 1997-2004.

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har
under åren tjänstgjort på Danderyds Sjukhus, SÖS,
Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han även varit
SACO-ordförande och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. Specialsakkunnig i allmänkirurgi
i landstinget mellan 1998-2006.

Utsedda av Advokatsamfundet:
Bo Haslum - ledamot, vice ordförande.
Invald 2013.

Anna Ulfsdotter Forssell - suppleant.
Invald 2018.

Född 1953. Advokat. Landahl Advokatbyrå AB. Arbetar huvudsakligen
med fastighetsrelaterad juridik.
Tidigare verksam på Fastighetsägarna
Stockholm, Bostadsdomstolen och
Svea hovrätt.

Född 1966. Advokat. Advokatfirman
Ulfsdotter sedan den 1 januari 2019.
Särskild utredare i Utredningen om
vissa förenklade upphandlingsregler
(Fi 2017:05). Tidigare verksam på
Advokatfirman Delphi, Linklaters,
Lagerlöf & Leman, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Svea hovrätt, Norrtälje
tingsrätt, Konkurrensverket och
Näringsfrihetsombudsmannen.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:
Gunnar Berglund - ledamot.
Invald 2013.

Antonia Jacobaeus - suppleant.
invald 2017.

Född 1960. Leg läkare. Specialist
i allmänmedicin. Distriktsläkare
Älvsjö Vårdcentral, Stockholm. Vice
ordförande i Stockholms Läkarförening. Sektionsordförande i SLSO’s
Läkarförening.

Född 1953, läkare och specialist i
företagshälsovård. Har lång erfarenhet
av företagshälsovård i alla dess olika
former. Ordförande i Stockholms
företagsläkarförening, ledamot av
Stockholms läkarförenings styrelse,
samt ledamot i FÖRKOM (den försäkringsmedicinska kommittén i SLL).
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Utsedda av Stockholms Domkapitel:
Eva Malmfors - ledamot.
Invald 2014.

Elisabeth Stenberg - suppleant.
Invald 2016.

Född 1951 . Diakon. Sedan 1978
tjänstgjort i Stockholms Stift i olika
församlingar. Verksam i Nacka församling.

Född 1953. Vigd diakon 1985. Har
över 30 års erfarenhet från idéburen
vård och omsorg genom olika uppdrag
inom Stockholms Stadsmission, Ersta
diakoni och Stiftelsen Unga Kvinnors
Värn med specialintresse för den idéburna organisationens särart. Verksam i
Danderyds församling.

Utsedda av SPF Seniorerna
Monica Ulfhielm - ledamot.
Invald 2016.

Ingegerd Thorngren, suppleant.

Född 1942. Pol.mag. från Uppsala
Universitet 1967. Har haft ledande
befattningar i både privat och offentlig
sektor, bl.a VD Sveriges Elleverantörer,
departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet, Sjukhusdirektör KS.
Är ordförande i SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet.

Född 1943. Bergsingenjör vid KTH
1966. Hos IBM inom utbildning
och systemstöd både i Sverige och
utomlands. Flera politiska uppdrag
inom Nacka kommun, bl.a. som ordförande i äldrenämnden. Ordförande
SPF Seniorerna Saltsjöbaden.

invald 2016.

Ledning

Vi är medlemmar.
Vi stödjer de som är äldre idag

Ulf Thörnevik - VD sedan 2007.

Christel Haglund - vård- och omsorgschef, stf VD.

Lisa Holmquist - fastighetschef.

Civilekonom . Var mellan åren 2002 och 2007 VD
för personal- och privatägda Brommageriatriken AB
och har också erfarenhet som chef och ledare från
Stockholms läns landsting, Södertälje kommun och
Stockholms stad.

Christel är utbildad sjuksköterska med erfarenhet som
chef och ledare inom Stockholms läns landsting och
privat verksamhet. Kommer senast från Ersta Diakoni.
Christel har även flera års erfarenhet som projektchef
och IT-chef inom vården.

Lisa Holmquist är civilingenjör och har de senaste åren
jobbat med förvaltning och fastighetsutveckling. Hon
har många års erfarenhet som fastighetskonsult inom
värdering samt investeringsrådgivning.

Erika Björk - ekonomichef.

Mariana Laxén-Payró - personalchef.

Erika är civilekonom med lång erfarenhet från olika
branscher inom och utanför Sverige. De senaste befattningarna har varit som ekonomichef för ett europeiskt
handelsföretag och inom broadcasting. Hon har ett
förflutet från rese- och hotellbranschen.

Mariana har en bakgrund som nationalekonom och
statsvetare. Hon var under åren 2007 – 2011 HR
Business Partner på Telia Sonera och har också lång
erfarenhet som chef och ledare inom Teliakoncernen i
olika roller bl.a. som VD för Infonet Svenska AB. Har
även arbetat med forskning kring organisationsfrågor.

Christel Jansson - insamlings- och
kommunikationschef.
Christel har en bakgrund som sjuksköterska och
kvalitets- och utvecklingschef inom vården. Hon har
genomgått Berghs utbildning till certifierad Fundraiser
i samarbete med FRII och har arbetat inom den ideella
sektorn samt med vårdforskning i bl.a. Hong Kong.
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Årsredovisning för Föreningen Blomsterfonden 2018

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och
vård åt äldre sedan 1921. Blomsterfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och följer FRII:s kvalitetskod samt redovisar
enligt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Blomsterfonden
har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Under året har regelbundna medlemsaktiviteter som t.ex medlemsresor och
juridiska seminarier erbjudits. Syftet med aktiviteterna är att skapa engagemang för Blomsterfondens verksamhet och äldre i samhället samt erbjuda
mötesplatser som ger social stimulans, ökad glädje och trygghet.

Föreningen bedriver verksamhet i sex olika geografiska områden inom
Stockholms län. I den verksamhetsdelen där föreningen bedriver vård och
omsorg, regleras detta av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Under året har Blomsterfonden arbetat aktivt med införande och nya rutiner
i samtliga verksamheter för tillämpning av den nya personuppgiftslagen
(GDPR) som gäller från 25 maj 2018.
Blomsterfondens verksamhet finansieras genom hyresintäkter, vårdavtal med
ersättning från kommuner och stadsdelar, medlemsavgifter samt gåvor och
bidrag. Blomsterfondens insamlade medel och medlemsavgifterna går till att
utveckla hem och vård för äldre samt att erbjuda stödfunktioner för äldre och
deras anhöriga i vardagen.
Medlemmar

Seniorboende

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 50 138 (47 451), vilket motsvarar en ökning med 6 % (8 %) under året.

Blomsterfonden äger och förvaltar seniorbostäder i Stockholm sedan 1921.

Under året genomfördes en kundundersökning bland Blomsterfondens medlemmar vilket redovisade ett nöjdkundindex (NKI) på 76 % jämfört med 74
% för 2016.

Under 2018 har 83 (215) nya hyresgäster kontrakterats. Löpande-/planerat
underhåll och reparationer har uppgått till 7,6 mkr (7,7) och investeringar till
57,8 mkr (89,7).
En kundundersökning avseende Blomsterfondens fastighetsförvaltning
genomfördes under hösten som resulterade i en nöjdhet på 78 % jämfört
med 79 % 2016.
Under 2018 har 8 nya lägenheter i Villa Svalnäs färdigställts och nya hyresgäster flyttade in under sommaren. Blomsterfonden styrelse beslutade under året
att totalrenovera Svalnäs poolanläggning. Arbetet påbörjades under hösten
och beräknas vara färdigställt under våren 2019.
Blomsterfondens storkök och restaurang i Älvsjö/Liseberg har totalrenoverats
under året. I köket lagas all mat från grunden till Blomsterfondens äldreboenden och till restaurangerna på Svalnäs och Liseberg.
Under året har Blomsterfonden påbörjat tomställningen av fastigheten Ringvägen 99 inför kommande stambyte och tillgänglighetsanpassning. Enligt
plan påbörjas dessa arbeten tidigast år 2021 för Ringvägen 99-109 (Tjurberget 3-8) i Stockholm. I väntan på byggstart hyrs tomställda lägenheter ut till
personer under 60 år med avstående från besittningsrätt.
Sociala verksamheten
Den sociala hjälpverksamheten har bedrivits sedan Blomsterfondens start
1921 och är en uppskattad del i Blomsterfondens trygghetskoncept och
fungerar som en aktiv länk mellan seniorboende, hemtjänst och äldreboende.
Verksamheten finansieras helt genom insamlade medel och medlemsavgifter.
Under året har en kundenkät genomförts inom Blomsterfondens seniorboenden med frågor om nöjdheten med den sociala verksamheten. Undersökningen visade på en nöjdhet motsvarande 81 % jämfört med 79 % för 2016
års undersökning.
Blomsterfondens sociala verksamhet erbjuder, genom sina värdinnor, en extra
trygghetslänk till äldre personer på Blomsterfondens seniorboenden och
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deras anhöriga. Värdinnorna genomför regelbundet uppsökande hembesök
samt har mottagning för rådgivning på sina kontor.
Ett klubbrum, tillgängligt för alla boende, har renoverats och inretts med
nya möbler på Svalnäs seniorboende. Renoveringen blev möjligt tack vare
testamenterade medel för ändamålet.
Blomsterfondens telefonlinje för råd och stöd i äldrelivet, ÄldreSupport,
har mottagit ett ökat antal samtal, ca 420 (300) varav en del samtal lett till
personliga möten, 45 (25) under 2018. Flera samtal har i förlängningen genererat hjälp till den som kontaktat vår stödlinje. Oftast handlar dessa frågor
om boendeproblematik och omsorg för en nära anhörig.
För fjärde året i rad anordnades två stycken ÄldreKollon på Gålö Havsbad,
för personer från Blomsterfondens olika seniorboenden. Varje kollo erbjuder
några dagars avkopplande vistelse vid havet i skön natur med trevlig samvaro.
Dagarna ger möjlighet till både bad och promenader och kvällarna avslutas i
gemenskap med goda måltider, musik och dans.
Blomsterfondens träningskoncept ÄldrePower, har utvecklats och uppdaterats med ett helt nytt gym på Lisebergs boende i Älvsjö. Utvecklingen av det
nya gymmet var möjligt tack vare ett bidrag från Ruth och Rickard Julins
stiftelse. Under året har 155 personer genomgått individuell introduktion
av ÄldrePower-träningen jämfört med 280 föregående år. Som en vidareutveckling av ÄldrePower-konceptet genomfördes speciella balansdagar
på Blomsterfondens seniorboenden. Under året genomförde 120 personer
balanstest från Ringvägens seniorboenden. Under året har totalt 695 personer
tränat regelbundet på Blomsterfondens ÄldrePower-gym jämfört med 540
under 2017.

Vård och omsorg
Blomsterfonden driver biståndsbedömd vård- och omsorg i form av hemtjänst och äldreboenden (vård- och omsorgsboende) i Stockholms stad och
Danderyds kommun. Blomsterfondens äldreboenden drivs i egna fastigheter
vid Älvsjö/Liseberg och Djursholm/Svalnäs, samt vid Tallgården i Enebyberg
på uppdrag av Danderyds kommun. Blomsterfondens äldreboenden erbjuder
demensvård och somatisk vård. Ett blockhyresavtal har ingåtts under året
med Danderyds kommun avseende Tallgården-/Lärkträdets äldreboende.
Detta innebär att Blomsterfonden tagit över ansvaret för uthyrningen av
lägenheterna, vilket medför att intäkterna liksom kostnaderna för hyra
har ökat jämfört med förra året. I samband med detta förändrades också
verksamhetens inriktning genom att somatiska platser/boenden minskades
och omvandlades till demensboenden så att ytterligare 16 demensplatser/
boenden tillskapades.
Under 2018 genomförde Socialstyrelsen kvalitetsundersökningar som visade
ett övergripande resultat för Blomsterfondens äldreboenden på 95 % (86 %)
nöjdhet jämfört med genomsnittet i Stockholms län som motsvarade 80 %
(81 %). Blomsterfondens hemtjänst visade ett resultat på 91 % (94 %)
nöjdhet, jämfört med genomsnittet i Stockholms län som var 83 % (86 %)
nöjdhet. Blomsterfondens vård- och omsorgsverksamhet arbetar regelbundet
med kvalitetshöjande åtgärder utifrån genomförda undersökningar samt
inkomna synpunkter, klagomålshanteringen och avvikelser som kan utveckla
omsorgen för våra kunder.
På Blomsterfondens äldreboenden erbjuds regelbundna aktiviteter två gånger
per dag. Våra boende, anhöriga och medarbetare är tillsammans delaktiga och
engagerade i val av de aktiviteter som erbjuds de äldre. Några exempel på aktiviteter som genomförts under året är, skivor till kaffet, ÄldrePower-träning,
femkamp, tipspromenader, boule, bokcirkel, filmvisning, fredagsdans och
allsång. ÄldrePower- träning har hållits 2 gånger per vecka i grupper på alla
äldreboenden med mellan 10-16 boenden per grupp.
Under 2018 har Blomsterfondens fortsatt att utveckla en ÄldreKunskapsavdelning på Tallgårdens äldreboende. ÄldreKunskapsavdelningarna ingår
som ett viktigt led i den lärande organisation som Blomsterfonden strävar
efter. Nya medarbetare vägleds av erfarna handledare för att lättare komma
in i arbetet. En värdegrundsutbildning, för samtlig personal, har genomförts
inom Blomsterfondens vård- och omsorgsverksamhet.
Under året har vi också fortsatt utvecklingen av arbetsmiljö-och rehabiliteringsarbetet. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 2,4 % (2,3).
På Svalnäs- och Lisebergs äldreboende har allmänna ytor renoverats och nya
kök installerats. Blomsterfondens hemtjänst i Stockholms stad har fått nya
lokaler under året.
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AB Blomstergårdar
AB Blomstergårdar är ett helägt dotterbolag som ingår i Föreningen Blomsterfonden och utför RUT-tjänster. Blomstergårdar redovisar en vinst för året
på 134 kkr (99)
Resultat och ställning
Koncernen uppvisade under 2018 ett resultat om 28,9 mkr (25,9). Totalt
uppgick intäkterna för året till 317,8 mkr (277,9). Insamlade medel utgjorde
9,0 mkr (1,4) och bidrag från organisationer och myndigheter 8,0 mkr (6,7).
Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 34,8 mkr (30,6). Fastighetsverksamheten redovisade under året ett driftnetto på 45,2 mkr (35,7). Belåningsgraden uppgick till 18,7 % (18,7) av det expertbedömda marknadsvärdet av
fastigheterna. Den genomsnittliga låneräntan låg under året på 1,1 % (0,9).
Under året redovisade vårdverksamheten ett överskott på 10,1 mkr (13,2)
och en vårdmarginal på 5,0 % (7,3).
Miljö och hållbarhet
Blomsterfonden arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor för att ta ett genomgripande ansvar för miljö, sociala förhållanden och medarbetarnas perspektiv.
Blomsterfondens hållbarhetsredovisning finns i sin helhet på Blomsterfondens hemsida www.blomsterfonden.se.

• Blomsterfondens styrelse tog beslut om att totalrenovera Svalnäs poolanläggning. Arbetet påbörjades under hösten och beräknas vara färdigställt
under våren 2019. Blomsterfondens storkök och restaurang i Älvsjö/Liseberg
har totalrenoverats under året.
• Blomsterfonden har påbörjat tomställning och andrahandsuthyrning av
fastigheten Ringvägen 99 inför kommande stambyte och tillgänglighetsanpassning. Enligt plan påbörjas dessa arbeten tidigast år 2021 för Ringvägen
99-109 (Tjurberget 3-8) i Stockholm. I väntan på byggstart hyrs tomställda
lägenheter ut till personer under 60 år med avstående från besittningsrätt
Styrelsens arbete
Blomsterfondens styrelse arbetar utifrån en årlig fastställd arbetsordning samt
enligt FRII:s kvalitetskod.
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Av dessa
har fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter varit valda av fyra oberoende organisationer, Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms Läkarförening,
Sveriges Advokatsamfund och SPF Seniorerna. Tre ordinarie ledamöter och
två suppleanter är valda av medlemmar på föreningsstämman. Under året har
styrelsen sammanträtt 6 gånger (6).
Blomsterfonden lämnar löpande under året information om styrelsens beslut
och planer. Detta sker för de som bor i seniorboende i en samrådsgrupp och i
en boendegrupp för respektive anläggning/fastighet. Uppgifter om föreningens ekonomi redovisas halvårsvis på föreningens hemsida. I medlemstidningen Alma, Blomsterfondens hemsida och på Facebook redovisas kontinuerligt
vad som sker i verksamheten.

• Blomsterfonden har tillsammans med Stockholm stad, i en pågående detaljplaneprocess av våra fastigheter på Ringvägen, diskuterat möjligheten till
en om- och tillbyggnad på Ringvägen 99-109 (Tjurberget 3-8). Syftet är att
skapa fler seniorbostäder och ett äldreboende.
• Våra utvecklingsprojekt i den sociala verksamheten samt inom vård och
omsorg har vidareutvecklats.
• Styrelsen har påbörjat arbetet med en stadgeöversyn i enlighet med föreningsstämmans beslut 2018.
• Styrelsen och ledningen kommer de kommande åren att aktivt arbeta för att
få till fler senior- och äldreboenden i enligt med Blomsterfondens trygghetskoncept.
• Ett planeringsarbete inför jubileet ”Blomsterfonden 100 år” kommer att
påbörjas 2019.
Förvaltade stiftelser

Väsentliga händelser 2018 och framtida utveckling
• Åtta nya lägenheter i Villa Svalnäs har färdigställts och nya hyresgäster flyttade in under sommaren.

• Blomsterfonden förvaltar ett antal stiftelser 14 (14) som bildats i syfte att
stödja verksamhetens ändamål. Avkastningen före förvaltningskostnader
uppgick under året till 613 kkr (600). Den totala förmögenheten i stiftelserna
vid årets utgång var 13,5 mkr (13,5) och under året beviljade anslag uppgick
till 294 kkr (194).
19

Femårsöversikt med nyckeltal (mkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning		

288

258

238

226

217

Resultat efter finansiella poster			
29		26

25

26

14			

Balansomslutning		

855

781

559

525

11,0

11,0

12,5

9,3			

9,4

10,7

6,4			

889

Rörelsemarginal %				
10,9
Avkastning på eget kapital %			

8,8		8,7

		

Soliditet %				
36,8

34,8

34,8

44,1

41,9		

Medelantalet anställda

297

287

301

277

258

Korttidsfrånvaro upp till 14 dgr %

2,45

2,25

2,44

2,39

2,32

Totalt antal medlemmar

50 138

47 451

43 831

38 372

35 047			

Kontrakterade seniorbostäder

83		215

85

77

67

Totalt antal vårddygn

70 672

71 486

68 822

67 439

70 406			

Beläggningsgrad vårdplatser %

98,8

99,9

100,0

98,0

96,4

		

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Eget kapital
Moderföreningens förändring av eget kapital
Kapitalbehållning

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda medel

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång
15 000
254 556			
1 805
25 770 		297 131			
Överföringar av föregående års resultat
25 770				
-25 770
Ianspråktagande av ändamålsbestämda
medel
560			
-560			
Årets resultat					
28 754
28 754		
			
Belopp vid årets utgång
15 000
280 886			
1 245
28 754
325 885			
			

Koncernens förändring av eget kapital
Kapitalbehållning

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda medel

Belopp vid årets ingång
15 000
255 095			
1 805
Överföringar av föregående års resultat
25 869				
Ianspråktagande av ändamålsbestämda
medel
560			
-560
Årets resultat					
			
Belopp vid årets utgång
15 000
281 524			
1 245
			

Årets
resultat

Totalt

25 869 		297 769			
-25 869			 -		
28 888

28 888		

28 888

326 657			

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital		
Årets resultat		
kr

282 131 334
28 753 717		
310 885 051

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
I ny räkning överförs
		
310 885 051		
kr
310 885 051

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Koncernens resultaträkning (kkr)
Not

2018		

2017

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag				
Övriga intäkter				
Summa verksamhetens intäkter

2

288 154
12 305
9 040
7 968		
309		
317 776		

257 934
11 519
1 409
6 662
364
277 888

- 89 123		
-165 679		
-24 244		
-3 974		
-283 020		

- 71 586
-156 170
-19 533
-247 289

34 756		

30 599

- 5 868		
- 5 868		

- 4 730
-4 730

Resultat efter finansiella poster					

28 888		

25 869

Årets resultat						

28 888		

25 869

3
4		
5		

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
Personalkostnader				
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Övriga verksamhetskostnader						
Summa verksamhetens kostnader

6, 7		
8		
10, 11		

Verksamhetsresultat						
Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa resultat från finansiella investeringar				

12		

Koncernens balansräkning (kkr)
Not

2018-12-31

2017-12-31

811 808
7 460
21 708
840 976

767 475
7 092
26 066
800 633

289

259

30 172
1 533
6 532
3 526
41 763

27 595
901
1 097
3 912
33 505

685

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark				
Inventarier				
Pågående nyanläggningar				
Summa anläggningstillgångar

10,13
11
14

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

15

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar				

16

Kassa och bank

17

5 077

20 357

47 814
888 790

54 121
854 754

15 000

15 000

281 524
1 245
28 888
326 657

255 095
1 805
25 869
297 769

19

509 592

510 231

19

900
21 554
6 889
23 198
52 541

1 422
15 256
164
6 229
23 683
46 754

888 790

854 754

Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					

Eget kapital och skulder
Eget kapital				
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					
Fritt eget kapital
Balanserat kapital					
Ändamålsbestämda medel				
Årets resultat					
Summa eget kapital					

18

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Övriga kortfristiga skulder				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa eget kapital och skulder				

20
21

21

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)
2018

2017

Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Justering avskrivningar					
Justering övriga poster					
Erlagd ränta				
12
					

34 756
24 244
3 971
-5 868
57 103

30 599
19 534
-4
-4 730
45 399

Ökning/minskning av varulager				
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning av kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

-30
-8 255
-685
6 306
54 439

39
-4 645
-20 110
20 683

- 68 567
9
- 68 558

- 93 809
-24
- 98 833

-1 161
-1 161

-2 939
71 327
68 388

-15 280
20 357
5 077

-4 762
25 119
20 357

2018

2017

287 416
12 305
9 040
7 968
309
317 038

257 288
11 519
1 409
6 662
364
277 242

-88 732
-165 489
-24 223
-3 974
-282 418
34 620

-71 362
-155 883
-19 497
-246 742
30 500

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter		
12
Summa resultat från finansiella investeringar			

-5 866
- 5 866

-4 730
-4 730

Resultat efter finansiella poster				

28 754

25 770

Årets resultat					

28 754

25 770

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen				
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel			
18
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		

28 754
560
29 314

-

				

Den löpande verksamheten

Not

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld					
Upptagande av lån					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
			
Likvida medel vid årets slut					

Moderföreningens resultaträkning (kkr)
				
Not
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2
Medlemsavgifter					
Gåvor				
3
Bidrag				
4
Övriga intäkter				
5
Summa verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
6, 7
Personalkostnader				
8
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
10, 11
Övriga verksamhetskostnader					
Summa verksamhetens kostnader				
Verksamhetsresultat					

Moderföreningens balansräkning (kkr)
				
Not
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar						

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag				

9

Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark				
10, 13
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
14
Summa anläggningstillgångar				
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-

-

811 808
7 417
21 708
840 933

767 475
7 028
26 066
800 569

Moderföreningens balansräkning (kkr)
Not

				

2018-12-31

2017-12-31

289

259

29 996
1 533
100
6 452
3 520

27 474
901
102
1 016
3 906

Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Fordringar hos dotterbolag					
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15

					
41 601
Kortfristiga placeringar						
Kortfristiga placeringar				
16
685

33 399

Kassa och bank				

4 549

20 010

47 124
888 057

53 668
854 237

15 000

15 000

Balanserat kapital					
Ändamålsbestämda medel				
18
Årets resultat					
Summa eget kapital					
Långfristiga skulder				

280 886
1 245
28 754
325 885

254 556
1 805
25 770
297 131

Skulder till kreditinstitut				

509 592

510 231

900
21 452
235
295
6 570
23 128
52 580
888 057

1 422
15 247
164
235
186
6 009
23 612
46 875
854 237

17

Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					

-

Eget kapital och skulder
Eget kapital				
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					
Fritt eget kapital				
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Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
19
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Skulder till dotterbolag					
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag			
20
Övriga kortfristiga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
21
					
Summa eget kapital och skulder				

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)
				

2018

2017

34 620
24 223
3 971
-5 866
56 948
-30
-8 202
-685
6 227
54 258

30 500
19 498
-4
-4 730
45 264
39
-4 650
-20 218
20 435

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-68 567
9
-68 558

-93 809
-24
-93 833

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld					
Upptagande av lån					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

- 1 161
-1 161

- 2 939
71 327
68 388

-15 461
20 010
4 549

-5 010
25 021
20 011

Den löpande verksamheten

Not

Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Justering för avskrivningar					
Justering för övriga poster					
Erhållen utdelning och ränta					
Erlagd ränta				
12
					
Ökning/minskning varulager					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
		
Likvida medel vid årets slut					
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Noter (kkr)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning för
Ideella föreningar (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsoch värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderföreningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna.
Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som
legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den del
av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.
Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO-metoden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Behov av nedskrivning för verklig inkurans
beaktas i samband med upprättande av årsbokslut
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång som har betydande
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och
skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och
underhåll redovisas som kostnader.

Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.

Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod
enligt nedanstående förteckning:

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor i form av kontanter redovisas normalt enligt kontantprincipen och gåvor
som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Avskrivningstider

Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från vård- och omsorgsverksamheten inom
äldreboende och hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder.

Markanläggningar		

50 år

Byggnader
Stomme		

100 år

Tak		

25–50 år

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Fasad		

50 år

Inre ytskikt		

20–50 år

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.

Inredning bygg		

25–50 år

Övriga intäkter avser i huvudsak vidarefakturering av kostnader för bland annat
praktikanter och utbildningar.

Gåva
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i
form av skänkta föremål som föreningen avser att sälja vidare, redovisas intäkten vid
försäljningen. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgång. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt
värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till
en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det
verkliga värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav som allmännyttig organisation har uppfylls enligt skattelagstiftningen.
Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de
beräknas inflyta.

24

Installationer		
10–100 år		
				
Byggnadsinventarier		
10–25 år
Maskiner och inventarier		

10 år

Datorer		

3 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. När föreningen belastas av kostnader
för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för
ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Noter (kkr)

Not 2 Nettoomsättningens fördelning		

Koncernen				 Moderföreningen
2018		
2017
2018				
2017

Äldreboende
Hyror
Hemtjänst
Övriga intäkter
Summa

152 860		
95 447		
38 743		
1 104		
288 154		

142 936
78 914
34 934
1 150
257 934

152 860				
95 447 			
38 743
		
366 			
287 416				

142 936
78 914
34 934
505
257 289

Not 3 Insamlade medel		

Koncernen				 Moderföreningen
2018		
2017
2018				
2017

Gåvor från allmänheten redovisade i resultaträkningen
Donationer och gåvor
Testamenten
Summa
Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade belopp)
Annonser
Överblivna basarföremål
Summa

1 411		
7 629		
9 040		

1 332
77
1 409

1 411				
7 629				
9 040				

1 332
77
1 409

595		
14		
609		

378
16
394

595				
14				
609				

378
16
394

Ideella insatser
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna har under året varit i samband med föreningens basarverksamhet. Därutöver har också
insatser från volontärer inom äldreomsorgen utförts. Antal utförda timmar uppskattas till totalt 11 350 timmar.

Not 4 Bidrag		

Koncernen				 Moderföreningen
2018		
2017
2018				
2017

Bidrag från organisationer och myndigheter
Ruth och Rickard Julins stiftelse
Hedlunds stiftelse
Alzheimerfonden
Stockholms stads Donationsstiftelse
Statliga bidrag
Danderyds kommun
Arbetsmarknadsbidrag
Summa

2 789		
76		
-		
9		
4 790		
120		
184		
7 968		

1 747
37
4 538
54
286
6 662

2 789				
76				
-				
9				
4 790				
120				
184				
7 968				

1 747
37
4 538
54
286
6 662

Not 5 Övriga intäkter		

Koncernen				 Moderföreningen
2018		
2017
2018				
2017

Basarintäkter
Annonsintäkter
Vinst vid avyttring av inventarier
Ersättning från försäkringsbolag
Summa

249		
54		
6		
-		
309		

232
101
4
27
364

249				
54				
6				
-				
309				

232
101
4
27
364

Not 6 Ersättning till revisorerna		

Koncernen				 Moderföreningen
2018		
2017
2018				
2017		

Revision
PwC
Allegretto revision
Summa

305		
22		
327		

364
21
385

293				
22				
315				

339
21
360

Not 7 Operationella leasingavtal
		
Koncernen			 Moderföreningen
Uppgifter som leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2018		

2017

2018				

2017

8 956		
13 663		
22 619		

7 209
9 375
16 584

8 956				
13 663				
22 619				

7 209
9 375
16 584

7 885		

6 621

7 885				

6 621

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier.
Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på tre år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med
möjlighet till utköp.
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Koncernen			 Moderföreningen
Uppgifter som leasegivare
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Under perioden intäktsförda leasingavgifter

2018		

2017

2018				

2017

25 829		
95 058		

21 104
78 569

25 829				
95 058				

21 104
78 569		

Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med tre månaders uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade
uppsägningstider om nio månader.

Not 8 Personal
		
Koncernen				 Moderföreningen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2018			

2017

2018				

20167

240			
57			
297			

230
57
287

239				
57				
296				

229
57
286

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören
1 739			
1657
1 739				
1657
Löner och ersättningar till styrelsen
331			
349
331				
349
Löner och ersättningar till övriga anställda
113 550			
106 977
113 387				
106 745
Delsumma
115 620			
108 983
115 457				
108 751		
		
Sociala avgifter enligt lag och avtal
38 450			
36 186
38 424				
36 139		
Pensionskostnader för verkställande direktören
634			
642
634				
642
Pensionskostnader för övriga anställda
9 150			
8 384
9 150				
8 376		
Övriga personalkostnader
1 825			
1 972
1 824				
1 972
Totalt
165 679			
156 167
165 489				
155 880
							
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag
184			
286
184				
286
För VD i Blomsterfonden och koncernen har avtal träffats, varigenom VD har rätt till avgångsvederlag om 24 månadslöner med samordning vid uppsägning från föreningens sida. Vid uppsägning från
VD´s sida skall uppsägningslönen uppgå till sex månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmån genom ITP-planens tjänstepensionslösning samt en premiebaserad tilläggspension om 84 tkr per år.

Styrelseledamöter		
Koncernen			 Moderföreningen
Antal på balansdagen
2018			
2017
2018				
2017
Kvinnor
3			
3
3				
3
Män
4			
4
4				
4
Totalt
7			
7
7				
7
Moderföreningen
Sjukfrånvaro					
Total sjukfrånvaro %					
- varav korttidssjukfrånvaro * %					
* Med korttidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under högst 14 dagar.

Not 9 Andelar i dotterföretag
					
Ingående anskaffningsvärden					
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde					

2018				
5,7				
2,4				

2017
6,6
2,3

2018-12-31				 2017-12-31
16 381				
16 381
16 381				
16 381		

Ingående ackumulerade nedskrivningar 					
-16 381				
Årets förändringar						
Utgående ackumulerade nedskrivningar					
-16 381				
Utgående restvärde enligt plan					

0				

-16 381
-16 381
0

Moderföreningen
AB Blomstergårdar - org.nr: 556023-4238. Säte: Danderyds kommun

Antal aktier			
4 000			

Andel
100%

Nom. värde kr 			Bokfört värde
100				
0

Not 10 Byggnader och mark
		
Koncernen				 Moderföreningen
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangering
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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2018-12-31			
899 451			
24 270			
-4 826			
43 436			
962 331			

2017-12-31
620 714
29 548
249 189
899 451

2018-12-31				 2017-12-31
899 451				
620 714
24 270				
29 548
-4 826				
43 436		
		
249 189
962 331				
899 451

-131 976			
-19 399			
852			
-150 523			

-116 095
-15 881
-131 976

-131 976				
-19 399				
852				
-150 523				

-116 095
-15 881
-131 976

811 808			

767 475

811 808				

767 475

Noter (kkr)
Not 11 Maskiner och inventarier
		
Koncernen				 Moderföreningen

2018-12-31			
2017-12-31
2018-12-31				 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
49 724			
46 045
48 499				
44 820
Inköp
3 876			
3 706
3 876				
3 706		
Försäljning
-34			
- 27
-34				
- 27
Omföring från pågående nyanläggningar
1 343			
1 343				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
54 909			
49 724
53 684				
48 499		
		
Ingående avskrivningar
-42 632			
-39 007
-41 471				
-37 882			
Försäljning
34			
27
34				
27
Årets avskrivningar
-4 851			
-3 652
-4 830				
-3 616			
Utgående ackumulerade avskrivningar
-47 449			
-42 632
- 46 267				
-41 471		
Utgående restvärde enligt plan

7 460			

7 092

7 417				

7 028		

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
		
Koncernen				 Moderföreningen
2018		
5 868		
5 868		

2017
4 730
4 730

2018				
5 866				
5 866				

2017
4 730
4 730

			
Redovisat värde 				
Verkligt värde				

2018				
831 805				
2 942 000				

2017
792 578
2 769 000

Räntekostnader
Summa

Not 13 Förvaltningsfastigheter

Samtliga av föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.
I mars 2019 gjordes en extern värdering av fastigheterna för bedömning av deras verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad,
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Marknadsvärdet per 2018-12-31 är baserat på den värdering som gjordes i mars
2019.
Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde.

Not 14 Pågående nyanläggningar
		
Koncernen				 Moderföreningen
Ingående anskaffningskostnader
Under året nedlagda kostnader
Erhållet statligt bidrag
Under året färdigställda tillgångar byggnader
Utgående redovisat värde

2018-12-31		
26 066		
40 421		
-		
-44 779		
21 708		

2017-12-31
214 672
84 426
-23 843
-249 189
26 066

2018-12-31				 2017-12-31
26 066				
214 672
40 421				
84 426
-				
-23 843
-44 779				
-249 189
21 708				
26 066

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Koncernen				 Moderföreningen
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda avtalskostnader
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

2018-12-31		
498		
96		
19		
1 950		
963		
3 526		

2017-12-31
477
665
1 982
788
3 912

2018-12-31				 2017-12-31
498				
477
96				
665
19				
1 950				
1 982		
957				
782
3 520				
3 906

Not 16 Kortfristiga placeringar		

Koncernen				 Moderföreningen
2018-12-31		
2017-12-31
2018-12-31				 2017-12-31

Noterade aktier och andra andelar
Erhållen gåva avyttrad under 2019

685		

-

685				

-

Not 17 Checkräkningskredit
		
Koncernen				 Moderföreningen
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2018-12-31		
10 000		

2017-12-31
10 000

2018-12-31				 2017-12-31
10 000				
10 000

Not 18 Ändamålsbestämda medel

						
2017-12-31
2018-12-31
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond
Folke Bernadottes fond		
Carl och Matilda Blomqvists fond		
Fru Hulda Ljunglöfs fond		
Linnea och Carl Rydéns fond för personalen
Carl Henrik Nygrens dödsbo
Sven-Erik Petersons kompetensfond 		
Summa

Under året har medel från Konung Gustafs och
Drottning Viktorias minnesfond om 25 tkr och
-				25				
fru Hulda Ljunglöfs fond om 35 tkr kommit hyres25				25
gästerna inom Blomsterfonden tillgodo i form av
11				11
sociala aktiviteter vid högtider.
-				35		

55				55		
1 154
1 154
-				
500
1 245		
1 805

		
Medel från Sven-Erik Petersons kompetensfond har
återförts till balanserat kapital.
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Not 19 Räntebärande skulder
		
Koncernen				 Moderföreningen
2018-12-31		

2017-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

2018-12-31				 2017-12-31

509 592		
509 592		

510 231
510 231

509 592				
509 592				

510 231
510 231

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

900		
510 492		

1 422
511 653

900				
510 492				

1 422
511 653

Förfallotider
Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 20 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

			
Ingående balans				
Erhållet under året				
I anspråktaget under året				
Summa utgående balans				
Specifikation av utgående balans				
Övriga bidrag till verksamheten				
Offentliga bidrag till verksamheten				
Summa				

2018				
186				
218				
-110				
294				

2017
-		
249
-63		
186

279				
15				
294				

146
40
186

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
Koncernen				 Moderföreningen
2018-12-31		
204		
3 202		
4 789		
2 793		
7 751		
4 459		
23 198		

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

2017-12-31
222
2 979
4 716
2 854
7 506
5 406
23 683

2018-12-31				 2017-12-31
204				
222
3 202				
2 979
4 751				
4 683
2 786				
2 849		
7 751				
7 506
4 434				
5 373		
23 128				
23 612		

Not 22 Eventualförpliktelser
		
Koncernen				 Moderföreningen
2018-12-31		
81		
81		

Utfästelse av hyresrätter
Summa eventualförpliktelser

2017-12-31
81
81

2018-12-31				 2017-12-31
81				
81
81				
81

Not 23 Ställda säkerheter
		
Koncernen				 Moderföreningen
För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Bankgaranti till Stockholms stad
Summa ställda säkerheter

2018-12-31		

2017-12-31

547 561		
2 640		
550 201		

547 561
547 561

2018-12-31				 2017-12-31

547 561				
2 640				
550 201				

Stockholm den 7 maj 2019
Ewa Samuelsson
Ordförande

Bo Haslum
Vice ordförande

Eva Malmfors

Monica Ulfhielm

Ulf Thörnevik
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den13 maj 2019
Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Gunnar Berglund
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av separat
avgiven Verksamhetsberättelse för 2018 (men innefattar inte den
formella årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
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förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
ideell förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2018.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelseledamöterna
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Stockholm den 13 maj 2019

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

30

Eva Stein
Auktoriserad revisor

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens resultat. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens resultat, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens resultat inte är förenligt med stadgarna.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens resultat har vi granskat om förslaget är
förenligt med stadgarna.

Blomster fonden finns på
sex ställen i Stockholm

Röda bergen, Vasastan

Ringvägen, Södermalm

Svalnäs, Djursholm

Liseberg, Älvsjö

Körsbärsvägen, Östermalm

Tallgården, Enebyberg

Blomsterfondens omfattande sociala verksamhet för trygghet, mening, glädje och gemenskap i vardagen finansieras till största delen
av insamlade medel och medlemsavgifter. Vi vill därför att de som stödjer oss, våra givare, ska kunna känna sig säkra på att de medel
de skänker alltid går in i verksamheten till de äldres bästa. Föreningen har 90-konto, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är
medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingråd. Utöver detta är vi granskade och godkända av Givarguiden, ett kontrollverktyg
från Charity Rating.
Har 90-konto

Medlem i FRII

Granskad och
godkänd

Stöd vår t arbete!
Vill du stödja Blomsterfondens verksamhet för ett starkt, friskt och innehållsrikt liv efter sextio,
betala in en gåva på vårt 90-konto PG 90 25 30-5 eller swisha direkt till 9025305.
Vill du bli medlem i Blomsterfonden, anmäl dig direkt på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm Besöksadress: Ringvägen 105 Stockholm
Telefon: 08:555 94 500 E-post: infoblomsterfonden.se Hemsida: www.blomsterfonden.se
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