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Läs intervju på sid. 8–11
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                 Professor Susanne Iwarsson

Rapport från 
förenings-
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Skärgårdspojkarna och Jeja Sundström 
underhöll med jazz och visor på Ringvägen
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Glad sommar!



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

Skottland med Tattoo 19/8 (6 dagar)  Ert pris: 12 950 kr ord. pris: 13 450kr

Skottland med Tattoo 11/8 (8 dagar)  Ert pris: 17 150 kr ord. pris: 17 650kr
Följ med vår englandskännare Jöran Nielsen på en innehållsrik resa.

Uppge bokningskod

BLOMSTER
vid bokning

500 kr rabatt

500 kr rabatt

Vår Inspiration - Er upplevelse 

300 kr rabatt

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

OPERARESOR I SOMMAR MED MUSIKKUNNIGA RESELEDARE
Dalhalla med Malena Ernman 2 dgr, 7/7 Ert pris: 3 650 kr (ord pris: 3 950 kr)
Opera på Skäret- Trollflöjten 2 dgr, 18/8 Ert pris: 4 250 kr (ord pris: 4 550 kr)

RESOR TILL SPANIEN
Mallorca 8 dgr, 24/9 Ert pris: 11 450 kr (ord pris: 11 950 kr)
Baskien & Rioja med Bilbao 5 dgr, 5/10 Ert pris: 12 450 kr (ord pris: 12 950 kr)
Logstay Teneriffa 22 dgr, 19/11, 17/12 & 25/1 Ert pris fr: 16 950 kr (ord pris fr: 17 450 kr)

300 kr rabatt
Helsingfors - Opera Carmen 2/10 (4 dgr) Ert pris: 7 450 kr ord. pris: 7 750kr

Upplev Helsingfors härliga konst - och musikliv! Tillsammans med operasånger-
skan Linnéa Sallay får vi lära oss mer om operan, tonsättaren och handlingen. Vi 
besöker konstmuséet Ateneum & under en guidad stadsrundtur besöker vi 
Tempelplatsens Kyrka, där Linnéa underhåller med sång & fiol.

Hjälp fler äldre att komma ut på ÄldreKollo till havet och naturen i sommar
Snart är sommaren här och vi vet att många äldre kommer att sitta 

isolerade i sina lägenheter utan möjligheter att komma ut i naturen. 

De kanske saknar fysiska eller ekonomiska möjligheter eller någon 

som kan hjälpa dem.

Detta vill vi ändra på! Blomsterfonden planerar för att kunna ta med 

oss så många äldre som möjligt på Äldrekollo till vackra Gålö i två 

omgångar till sommaren. Det blir femte året i rad med ÄldreKollo! 

Men för att få med oss så många behövande som möjligt är vi 

beroende av gåvor från medlemmar och givare.

Nu behöver vi din hjälp. Swisha en gåva till 9025305
eller betala till PG 90 25 30-5
Stort tack! Med ditt bidrag kan fler äldre få en minnesvärd sommar.
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Hemmet är universums medelpunkt

I det här numret tar vi upp hemmets betydelse i livet. Vi har till exempel talat med Susanne Iwarsson, 
professor och forskare vid Lunds universitet som gör klart för oss att själva boendet är underordnat boendets 
innehåll när vi gör våra val i och för äldrelivet. Läs om detta på sidorna åtta till elva.

En givande och spännande vardag har alltid varit viktig för mig, även när jag var liten och andra gjorde valen. 
Där mor och far fanns, bodde också tryggheten och glädjen. Sedan tillkom klasskamrater, kompisar och alla 
de ställen som vi gjorde till våra, där vi möttes, växte upp tillsammans och utvecklades till de personer vi är 
med alla våra tillgångar och brister.

Än idag bor mor och far i samma lägenhet i samma hus i Karlstad. Som så många andra äldre vill de bo kvar 
hemma så länge det går bra. Livet och omständigheterna får styra. 

När jag beger mig hit, åker jag hem och när jag återvänder till Stockholm är det samma sak som gäller. Där 
jag har mina nära och kära, där jag är bekant med mina steg och känner tillit, harmoni och framtidstro mår 
jag bra.

Hus och lägenheter, funktionella planlösningar och god tillgänglighet är naturligtvis grundförutsättningar 
som måste fyllas. Men lyfts våra liv ur sina sammanhang rubbas också många cirklar. Därför är det så 
väldigt viktigt att vi gör allt för att hitta individuella lösningar när vi evakuerar, renoverar och bygger om i 
Blomsterfondens fastigheter. Alla ska kunna känna trygghet även i förändringar, också när de är tillfälliga.

Professor Iwarsson påtalar även vikten med att planera i god tid inför äldrelivet. Vi är allt för få som gör det.

Alla vill säkert det, men problemet är ofta att livet kommer emellan. Det händer saker längs vägen som man 
inte kan påverka och slumpen gör ofta dina val innan du själv hinner reflektera och agera. Detta gäller för 
både unga och äldre människor. 

Hemma på Södra Klaragatan var livet som barn alltid meningsfullt, glatt och fullt med aktiviteter. Vissa 
inte alltid så genomtänkta. Som när jag ristade in ”ULF” med hemnyckeln på väggen i gallergrindshissen. 
Jag fick mina fiskar stekheta, det var ju inte direkt svårt att räkna ut vem som var den skyldige. 
Gärningsmannaprofilen framstod med icke önskvärd tydlighet för mor och far.

Än idag finns denna tidiga form av graffiti kvar i hissen och används ibland av mina barn som alibi för egna 
dumheter: – Ska du säga som …

Livet hos Blomsterfonden ska vara meningsfullt och innehållsrikt. Medryckande och varför inte lite busigt. 
Därför arbetar vi ständigt med att fylla våra boenden med möjligheter till bra innehåll varenda dag. 

Inför sommaren planerar vi ännu en gång för att arrangera två ÄldreKollon som gör det möjligt för ensamma 
boende att komma ut några dagar till gemenskap, hav och natur vid Gålö Havsbad.

Stöd oss gärna i våra sociala aktiviteter och ha en riktigt skön sommar.

  

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Ulf Thörnevik 

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

– Det är inte konstigt att 
hemma- och bortamatcher 
inom idrottens värld har så 
stor betydelse för resultatet. 

Där man känner sig trygg 
med omgivningen, har sina 
vänner och bekanta presterar 
man bättre. Utövare och 
supportrar blir ett, alla drar åt 
samma håll, hjälper varandra.

Att kliva in på Löfbergs Arena 
i Karlstad för att heja på 
favoritlaget Färjestad är en 
helt annan sak än att göra det 
i Globen i Stockholm.

Trots att jag i allt övrigt räknar 
båda städerna som hemma.

Stöd de äldre, annonsera i ALMA
Med en annons i ALMA når du över 51 000 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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Hem i livet

Under maj var det EU-val och när du får Alma:s juninummer i handen har vi ett färdigt valresultat. Det 
kanske inte är så många frågor i EU-valet som direkt berör Blomsterfondens ändamål ”Hem och vård åt 
äldre”, men vi involveras alla mer än vi tror då besluten inom EU påverkar Sveriges budget och avgör hur 
mycket medel som finns kvar till att exempelvis stimulera byggandet av bostäder och förbättra vård och 
omsorg för äldre. 

I detta nummer av Alma lägger vi fokus på ”hemmet” och dess betydelse i livet. Men vad är det som ger 
känslan av ett hem? Är det själva lägenheten, området eller är det andra värden runt omkring? Läs mer på 
sida 8–11 i  artikeln med Susanne Iwarsson som forskat i dessa frågor. 

Under maj gick vi ut med vår årliga medlemsenkät via e-post där vi frågade er vad ni tycker om 
Blomsterfondens verksamhet i stort och vårt förhållningssätt till civilsamhället. Vår enkät visade bland annat 
att ni helst önskar bli kommunicerade med via mail, min sida och vår hemsida. Ni (67 %) tyckte även att 
Blomsterfonden skall engagera sig mer i samhällsdebatten i frågor som rör äldre i samhället. Exempel på frågor 
som engagerar är ”Boende för äldre”, ”Hälsa och välmående för äldre” och ”Forskning inom hälsa, läkemedel, 
sjukdomar”.

Vill du läsa mer om resultatet från vår medlemsundersökning, så hittar du en sammanställning på sidan 15.

Vi märker en stigande efterfrågan på Blomsterfondens stödlinje ”ÄldreSupport” dit många ringer om råd 
som rör äldrelivet i stort. Vi ser en ökning av samtal från anhöriga som idag får ta ett stort ansvar för sin 
sjuke anhörige. Vanliga frågor handlar om passande boenden, anhörigtips vid demenssjukdomar m.m.  Har 
du en fråga om äldrelivet som du undrar över? Maila eller ring gärna ÄldreSupport på mail: aldresupport@
blomsterfonden.se eller telefon: 08-555 94 888.

För femte året i rad ordnar Blomsterfonden i sommar ÄldreKollo som ger boende en möjlighet att komma 
ut till natur och hav. En mycket uppskattad aktivitet. Förra året kunde vi med hjälp av bidrag genomföra 
två ÄldreKollon. Vill du hjälpa oss med ett bidrag gör du det enklast genom att Swisha till Blomsterfondens 
90-konto nummer: 9025305. www.blomsterfonden.se. Läs mer om vår kampanj på sidan 2 eller på vår 
hemsida. Stort tack på förhand för din hjälp!

I DET HÄR NUMRET finns en sammanfattning från Blomsterfondens föreningsstämma den 27 maj, på 
sidan 18–19 för dig som missade att vara med. 

Blomsterfonden med Almaredaktionen önskar alla medlemmar en härlig sommar!

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

CHRISTELS KRÖNIKA

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

– Sommar och juni månad 
är här. Men tänk vad det är 
stressigt med alla skolav-
slutningar, nationaldags-
firande, midsommar och 
för mig även student i år. 
Jag är helt slut innan ens 
studentmottagningen varit.

Tittar mig runt i affären och 
tänker, är det bara jag som 
känner så här?

Men visst är det  ju trevligt 
ändå  att samla nära och 
kära hemma och ha fest. 

Och studentmottagningar 
är ypperliga tillfällen för 
både släktningar, grannar 
och vänner i alla åldrar att 
samlas och ha lite extra kul. 

Så det är bara att bita 
ihop och slå klackarna 
i taket med farmor och 
studenterna.

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 51 689 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.



6  Blomsterfonden

 Blomsterfonden  1

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  2  •  Juni  2019
Temanummer: Hem i livet

Läs intervju på sid. 8–11

ALMA

Planera för äldrelivet
                 Professor Susanne Iwarsson

Rapport från förenings-stämmanLäs på sid. 18–19

Skärgårdspojkarna och Jeja Sundström 

underhöll med jazz och visor på Ringvägen
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Glad sommar!

Ännu en välbesökt och trevlig 
basar på Röda bergen bjöd på 
eftersökt vinylmusik.

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 !

Den 4 maj var det vårbasar på Röda bergen. 

Det var mycket folk som vanligt denna soliga lördag. 

Populärt i år var försäljningen av LP-skivor, ett musik-
format som helt tydligt inte har gett upp kampen mot 
cd-plattor, strömningstjänster och andra mer moderna 
konkurrenter. Även den unga generationen har numera 
insett vinylens fördelar.

Grammofonspelaren som spred ljuv musik av alla slag när 
basarbesökarna kom och gick fick  många applåder.  

För övrigt fanns allt det vanliga med; många fina fynd,  
gott och hembakt till fikat och genomgående glatt 
humör.

Smått & Gott

Den 7:e maj var Blomsterfonden 
på plats på Seniordagen i Kungs-
trädgården. Solen strålade på för-
middagen för att på eftermid-
dagen övergå till regn.  Många 
besökare kom till Blomsterfondens 
monter; medlemmar, hyresgäster, 
anhöriga och politiker med flera. 

Kylslagen men välbesökt Seniordag i Kungsträdgården

Nej, det vita “luddet” 

som låg i drivor på 

marken utanför Villa 

Svalnäs var frön från 

sälg, vide och pil och 

har samlingsnamnet 

salix. 

Lugnet före stormen i Blomsterfondens monter

Kom vintern tillbaka på Svalnäs?
• 5 september

• 3 oktober

• 7 november

• 5 december 

Skriv in höstens Alzheimer Café-kvällar i din kalender
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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.

angjorde Ringvägens brygga med jazz, Evert Taube och sousafonbas i lasten.
Väl på plats i Stora salongen bjöd det musikaliska sällskapet 
på en konsert som spände över olika genrer. Allt med samma 
spelglädje och ackuratess.

Boende på Ringvägen och redan på plats med gitarren fanns 
Jeja Sundström som anslöt till underhållningsgänget med 
visor och ett sprudlande glatt  humör.

Skärgårdspojkarna

Skärgårdspojkar men också skärgårdsflickor förgyllde tillställningen: Jessica, Jeja, Colette och Christel såg till att allt flöt på som det skulle.

Till konserten serverades 

mousserande vin och 

tilltugg. Blomsterfondarna 

lät sig väl smaka.
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Professor Susanne Iwarsson föreslår att du lägger upp en plan:

– Våga tänka framåt, du har många 
år och olika faser framför dig i livet 

när du går i pension.

– Jag forskar om äldres boende, inte om äldre-
boenden. Variationerna över landet och i kom-
munerna är väldigt stora, det handlar både 
om fastighetsbeståndet och den vård, omsorg 
och sociala gemenskap som erbjuds. Det råder 
stor oklarhet, inte ens politikerna som sitter på 
makten har klart för sig att det är nödvändigt att 
samordna alla dessa aspekter.

Alma talar med Susanne Iwarsson, professor vid Insti-
tutionen för hälsovetenskaper inom Lunds universitet 
samt koordinator för äldreforskningscentrumet CASE, 
om begreppet boende för äldre människor.

– Handlar det om vård, omsorg, om att få hjälp eller 
är det snarare en fråga om hur lägenheten är utformad, 
läge, vilka grannar man har och utsikten från vardags-
rumsfönstret?

– När vi talar med personer som ingår i våra studier 
framkommer det tydligt att frågorna om äldres 
boende rör mer än själva lägenheten. Hur säkert 
är närområdet, vilka bor här, närhet till natur och 

promenadstigar, avstånd till affärer, servicefunktioner, 
bussar, tåg, tunnelbana. Man vill förvissa sig om att 
förutsättningarna för ett aktivt, innehållsrikt och tryggt 
liv som äldre är goda. 

Välbefinnandet är starkt förknippat med vilken kontroll 
äldre har över sitt boende och det är viktigt hur menings-
fullt hemmet är.

– Det finns tydliga samband mellan den här typen av 
frågor och olika hälsoaspekter. De som har problem med 
sitt boende har också lägre psykologiskt välbefinnande 
enligt våra studier. Effekterna är negativa för hälsan och 
välbefinnandet men det finns ingen boenderådgivning 
för äldre som adresserar sådant, var och en får fundera 
på egen hand. Det behövs dialog, dialog, dialog. Vi 
forskar vidare och lär oss mer om mekanismerna för att 
hitta bra sätt att tackla problemen på. 

Vi måste förstå att äldre människor inte är annorlunda 
än alla vi andra.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Text: Magnus Nordström Foto: Kennet Ruona

Vi måste börja förstå att äldre människor inte är 
annorlunda än alla vi andra
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– Våga tänka framåt, du har många 
år och olika faser framför dig i livet 

när du går i pension.
Susanne Iwarsson, professor 
vid Institutionen för hälsovetenskaper 
vid Lunds universiotet.
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Äldre är absolut ingen homogen grupp. Mellan en senior 
som precis gått över sextiostrecket till en person som väl-
kända Dagny Carlsson som är 107 år finns många år med 
olika skeden som i hög grad är individuella.

– Det måste finnas tillräckligt många alternativ för att folk 
ska kunna göra medvetna val om sitt boende på äldre dar - 
det är svårt men nödvändigt.

Många äldre säger att de vill bo kvar hemma, med tillägget 
”så länge det går” medan andra låter behoven styra och är 
bättre på att planera. För många kommer flytten sent i livet 
och valmöjligheterna blir därför kringskurna. Man väljer mer 
vart man inte vill flytta än var man verkligen 
vill bo.

– När man väl flyttat in på ett vård- och omsorgsboende är 
det inte ovanligt att man känner sig mer ensam än innan 
trots att man inte hade många besök i sin lägenhet. Man 
har inte träffat en enda människa där man hamnat, medan 
trapporna, omgivningen och grannarna i huset där man 
bott i 40 år kändes trygga och hemtama. Därför är det av 
största vikt att det finns sociala aktiviteter och gemenskap 
som ger mening och glädje åt vardagen på vård- och 

omsorgsboendena. Det är viktigt att hålla igång både kropp 
och huvud för att kunna ha ett så innehållsrikt liv som 
möjligt på äldre dagar.

Susanne Iwarsson har precis startat ett nytt treårigt forsk-
ningsprojekt, GenerationTech, som handlar om hur olika 
generationer uppfattar den teknik och teknikutveckling 
man varit med om. Projektets syfte är att utveckla kunskap 
om attityder, acceptans och användning i förhållande till 
olika typer av teknik och hur detta är kopplat till aktivt och 
hälsosamt åldrande.

– Som äldre känner man sig ständigt underlägsen yngre 
personer för att man inte begriper sig på all ny teknik. 
Unga människor är födda i och har alltid levt i det digitala 
samhället men detta ska ställas mot att äldre skapat och 
upplevt mycket mer teknikutveckling än de unga. Och vem 
är gammal och vem är ung, den numera rikskända Dagny 
började blogga strax innan hon fyllde hundra år. 

- Hur väl man klarar av att ta till sig ny teknik handlar 
sällan om ”läggning” som så ofta påstås, det är mera en 
fråga om i vilken utsträckning man exponerats för sådant 
under sitt yrkesliv och hur gammal man är när ny teknik 

Susanne Iwarsson - Alternativen måste finnas

Ensamheten kan vara lika påtaglig på äldreboendet som 
för den som bor kvar i hemmet

De äldre har upplevt mycket mer teknikutveckling än de 
som är födda i den digitala världen
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på många områden, vilket i framtiden kommer att frigöra tid 
för anhöriga och personal för mer umgänge på det mänskliga 
planet.

– Som avslutning måste jag ändå komma in på lägenheterna 
och fastigheterna. Det finns ett makalöst stort antal lägenheter 
i Sverige som inte har grundläggande förutsättningar vad 
gäller tillgänglighet. Vi måste få byggsektorn att inse att man 
behöver utforma för möjligheten att bo kvar även när man 
blir äldre, och att detta är bra och skapar mervärden även 
för de som är yngre. Vi har en ny befolkningsstruktur, om 
20-30 år kommer vi att vara 25–30 procent som är över 
65 år varav drygt 20 procent av åttioplussarna använder 
rollator. Samhället har inte råd att renovera ett enda 
miljonprogramsområde med mindre än att de fysiska hinder 
som skapar tillgänglighetsproblem byggs bort.

-

kommer ut i samhället. Man får inte glömma att dagens 
nyblivna pensionärer har haft datorer, mobiltelefoner och 
smartphones snart sagt så länge de kan minnas.

– Min far som var lantbrukare ett helt liv började som 
femtonåring att avverka skog med sin far. Då med hjälp av 
häst. Han upplevde hela den enorma teknikutvecklingen 
inom skogsbruket och hann vara med om att manövrera en 
heldigitaliserad skogsskördare med hjälp av en joystick. Enligt 
honom var det ”rena tivolit” men ändå inget konstigt, han 
hade blivit exponerad för teknikutvecklingen under ett helt 
yrkesliv. 

Mycket ny teknik som underlättar och gör vardagen enklare 
och tryggare för äldre, anhöriga och vårdpersonal är på gång 
inom äldresektorn. Olika typer av larm och sensorer kan till 
exempel avlasta anhöriga till demenssjuka. Ny teknik finns 

1.
1. Våga tänka framåt. Gör det aktivt, du har många år och olika faser 
framför dig i livet när du går i pension. Se till att du har en plan så att 
du själv kan påverka din situation.

2.
2. ”Aktivitet hjälper mot allt”. Det finns hur mycket vetenskap som 
helst som säger att fysisk, social, intellektuell aktivitet ger ett bättre 
åldrande - gör det som känns meningsfullt för dig.

3.
3. Blomsterfonden ska erbjuda många alternativ. Den åldrande 
befolkningen är differentierad, se till att det finns gott om 
möjligheter till sociala aktiviteter.

4.
4. De fysiska hinder i bostäder och fastigheter som skapar tillgäng-
lighetsproblem måste byggas bort.

Äldre, anhöriga och samhället behöver ta vara på 
möjligheterna som ligger i ny teknik, det vinner alla på

Vi måste få byggbranschen att förstå att god tillgäng-
lighet i fastigheterna är bra för både gamla och unga

Susannes tips till blomsterfondarna och Blomsterfonden
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

När ryska bomber skakade Sverige och de boende 
hos Blomsterfonden på Ringvägen 

På kvällen tisdagen den 22 februari 1944 fällde 
sovjetiska flygplan bomber över Stockholm, Södertälje 
och Strängnäs. Som genom ett under skadades bara 
fyra personer av bomberna, två på Södermalm och 
två i Strängnäs. Ingen dog. Tusentals fönsterrutor 
krossades i det drabbade området, som sträckte sig från 
Södermannagatan i öster till Eriksdalshallen i väster 
och glasmästarna fick bråda dagar.

Dagen efter var det folkvandring till bombhålen i 
Eriksdalslunden. Den största kratern var tre meter djup 
och sex meter i diameter. Det visade sig vid röjningen att 
bombsplittret var försett med ryska bokstäver. 

Sovjet förnekade dock att flygplanen var deras. ”Uppgifter 
har förekommit i utländsk press, vilka gjort gällande att 
ryska plan fällt bomber i Stockholmsdistriktet. Alla dessa 
uppgifter saknar grund. Inga ryska plan har flugit över 
Stockholmsdistriktet och de har således inte kunnat fälla 
några bomber i detta område.” 

”Nu har den första påtagliga känningen av bombkrigets 
verklighet nått oss. Varför sköt ej luftvärnet, varför gavs 
ej flyglarm, varför sökte ej strålkastarna få tag i det 
bombfällande flygplanet?” frågade pressen kritiskt.

Det var den enda gång i historien som huvudstaden 
bombades. 

Sverige var ett neutralt land under kriget och spionerna 
flockades i Stockholm. Många spioner av olika nationa-
liteter greps och dömdes, men bara en sovjetisk: Vasilij 
Sidorenko.

Tre dagar senare, fredagen den 25 februari, benådades 
sovjetryssen Vasilij Sidorenko av den svenska regeringen 
och kunde lämna sin cell på Långholmen i Stockholm. 
Han hade dömts till tolv års straffarbete, men satt bara 
inspärrad i åtta månader. Sidorenko hade fått uppgifter 
om svenskt pansarförsvar av sergeanten Tobias Wallin, 
som tjänstgjorde på Södermanlands pansarregemente 
i Strängnäs men bodde på Södermalm. Samtidigt 
med Sidorenko benådades även Alfred Rickman, en 
brittisk spion som värvat chefredaktören Ture Nerman 
som spion och som ertappats när han skulle spränga 
hamnanläggningar i Oxelösund i luften. 

Vem var Vasilij Sidorenko? Hade bombningarna i februari 1944 och 
frisläppandet med varandra att göra?

Boken handlar om andra världskriget i Stockholm, Sverige och världen.

Det handlar om spionen Vasilij Sidorenko. 

Det handlar om bomben i Eriksdal på Södermalm i Stockholm.

Författaren Gunnar Ståhl har grävt djupt i denna intrikata och spännande 
historia om en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under andra 
världskriget. Det är en historia som leder till de högsta nivåerna i Sverige och 
Sovjet på den tiden.

”Spionen Sidorenko och de ryska bombningarna av Stockholm 1944” går att beställa på 

Adlibris och Bokus och finns även att köpa i bokhandeln.
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När ryska bomber skakade Sverige och de boende 
hos Blomsterfonden på Ringvägen 

Spännande läsning? Vinn en bok!
Alma lottar ut ett antal ex av “Spionen Sidorenko”

Vill du vara med om utlottningen, mejla till alma@blomsterfonden.se. Märk 
meddelandet med ”Sidorenko” och skriv ner dina kontaktuppgifter. Du kan också 
skicka brev till  Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet 
med ”Sidorenko”.  Lycka till!

Gunnar Ståhl är journalist och har arbetat på dagstidningarna Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Dagens industri, Metro, Aftonbladet och en mängd andra tidningar, och 
dessutom på Sveriges Radio och Sveriges Television. Hans dokumentära bok, ”Tumba-Tarzan 
fri som fågeln” från 1990, blev underlag till en dokumentärfilm om Tumba-Tarzan. Han har 
även skrivit romanen ”Glömska att falla i” (1992) och diktsamlingen ”Och sedan vi” (1996) om 
möten i hemtjänsten.

Det är kvällen den 23 maj 1824. Nionde symfonin har just framförts 
offentligt för andra gången. Premiären var en succé, men nu var 
salongen halvfull och mottagandet ljummet. Beethoven är rasande. 
Hemma väntar den älskade brorsonen Karl, som Beethoven velat 
göra till sin son, redo att ta emot det kränkta geniet. Dövheten  är 
en både gripande och rolig pjäs om absolut gehör, känslomässig 
dövhet och skapande i samspel med både levande och döda. 
Medverkar gör en stråkkvartett ur Drottning holmsteaterns orkester. 
Under föreställningen spelas delar av Ludwig van Beethovens 15:e 
stråkkvartett i A moll, Opus 132.

Niklas Rådström är en av Sveriges främsta författare och dramatiker, 
med en lång rad uppmärksammade romaner, diktsamlingar, pjäser 
och filmmanus på meritlistan. På Dramaten var han nyligen aktuell 
med När det kommer till kritan, en monolog framförd av 
Andreas T Olsson.

Pjäsen är ett samarbete mellan Dramaten och Drottningholms 
Slottsteater. Den får urpremiär på Drottningholms Slottsteater 
och spelas därefter på Dramaten. Musik av Mats Gustafsson 
och Per-Åke Holmlander.

Se DÖVHETEN av Niklas Rådström på Drottningholms Slottsteater
Urpremiär den 5 september på Drottningholms Slottsteater och Dramatenpremiär 23 november på Lilla scenen!

Hej, här är ni som  
hade turen att vinna 
West of Edens nya 
platta i senaste numret 
av Alma. Grattis!
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Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
dina 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 
dina 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 51 689 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 m.m. 

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  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

medlem@blomsterfonden.se

Adressändring
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. 

Höjda medlemsavgifter
På föreningsstämman den 27:e maj togs beslut om en höjning av medlemsavgifterna med 50 kr till 350 kr för enskilt medlemskap och 
500 kr för familjemedlemskap. Höjningen kommer att träda i kraft fr o m den 1 juli 2019 för nya medlemskap samt fr o m 1 januari 2020 
för befintliga medlemmar.
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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:

Medlemsenkäten 2019 
Blomsterfonden genomförde under maj månad den regelbundet återkommande medlemsenkäten för att ta reda på mer om 
era önskemål, behov och vad ni tycker i olika frågor. 

Enkäten skickades ut per e-post till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad hos oss. Totalt svarade 8 332 personer 
på vår enkät. Stort tack för er medverkan!

... av 
andra skäl

31 %

... för att gå 
med i 

seniorbokön
69 % ... för att stödja 

dagens äldre
 

... Blomsterfondens 
trygghetskoncept

... att Blomsterfonden 
är en ideell förening 
utan vinstintressen 

Vet ej 25 %
 

Ja 68 %

Nej 7 %

Vet ej
5 %
 

Ja 85 %

Nej 10 %

Kön 

73 % av de svarande var kvinnor 

och 27 % var män.

Ålder

Ca 1 % är under 39 år.

Ca 6 % är mellan 40-49 år.

Ca 21 % är mellan 50-59 år.

Ca 35 % är mellan 60-69 år.

Ca 31 % mellan 70-79 år.

Ca 6 % är mellan 80-100 år.

Typ av medlemskap

Ca 30 % är medlemmar (men ej 
boende eller seniorboköande).

Ca 67 % är medlemmar och 
seniorboköande.

Ca 3 % är medlem och boende i 
Blomsterfondens seniorboende.

Jag blev medlem i Blomsterfonden Andra viktiga skäl för att gå med var

Jag vill att Blomsterfonden tar mer plats 
i samhällsdebatten

Jag har rekommenderat Blomsterfonden 
till vänner och bekanta

Vad oroar mig mest  
med att bli äldre?
1. Att inte få den hjälp jag  
    behöver.

2. Förlora anhöriga och vänner.

3.  Min fysiska hälsa.

4. Bli en belastning för mina  
    anhöriga.

5. Min mentala hälsa.

6. Det sociala (ensamhet, stilla- 
    sittande).

7. Min ekonomiska situation.

Höjda medlemsavgifter

Mer info om enkäten hittar du på hemsidan.
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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. 

Enklast anmäler du dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se

J U R I D I K
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Blomsterfonden har haft glädjen att ta 
emot en penninggåva som kommer att gå 
direkt till det ändamål givaren angivit. 

Personen i fråga vill vara anonym.

Birgitta Strand och maken Ove var under flera år boende på Liseberg i Älvsjö. 
Efter det att Ove gått bort, valde Birgitta att flytta till Svalnäs seniorboende 
och sedan till äldreboendet där.

Paret fick under sina år på Blomsterfondens boenden många goda vänner, 
både bland grannar och personal, och var engagerade i allt från biblioteks-
verksamhet till Äldrepower.

Birgitta led av ett långt utvecklat lungemfysem och då Ove gått bort blev hon 
allt mer beroende av andras hjälp för att klara sin vardag, men också för att 
kunna umgås med andra och komma ut i friska luften. 

Även om personalen på Svalnäs äldreboende är nog så fantastisk och mån om 
sina gästers välbefinnande utifrån deras förutsättningar, så har initiativet med 
extraresurser varit avgörande för att sätta lite extra krydda på tillvaron. 

Att få hjälp med att komma ut i den fantastiska parken, spela boule eller 
bingo, gå på rullstolspromenad och äta glass nere på bryggan ut mot det 
spegelblanka vattnet betyder så oändligt mycket. 

Birgitta och Ove önskar postumt med sin gåva bidra till att denna verksamhet 
kommer fler till godo. Att så många som möjligt kan få känna solens värme 
och i all enkelhet avnjuta en glass med vänner och bekanta när Sverige är som 
vackrast.

Fredrik Thernström Strand

Blomsterfonden tackar Birgitta Strand och maken 
Ove för en testamentsgåva på 150 000 kronor
Gåvan har överförts av parets son Fredrik Thernström Strand som i 
nedanstående text sammanfattar sina föräldrars önskemål om hur 
pengarna ska användas.

Vår sociala verksamhet är möjlig att upprätthålla och utveckla 
tack vare givmilda och omtänksamma personer

Ett stort tack för 50 000 
kronor till utsmyckningen av 
den nyrenoverade poolen på 
Svalnäs 
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Rapport från
Föreningsstämman 2019

Styrelseordförande Ewa Samuelsson hälsningstalar inför en nära fullsatt Rigoletto-salong. Janne Schaffer visar stolt upp sin fina Arvidson-gitarr.

Blomsterfondens verkställande direktör Ulf Thörnevik berättar för stämmodeltagarna om året som gått, verksamhet och siffror. Med på scenen från 
vänster: Erika Björk - mötessekreterare, Inga Näslund - mötesordförande samt Ewa Samuelsson - Blomsterfondens styrelseordförande. 
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Årets föreningsstämma blev en uppsluppen och social tillställ-
ning med allsång, avancerade gitarrsolon och en och annan 
solodans i publiken när nästan 400 engagerade medlemmar 
i Blomsterfonden intog stora salongen på Rigoletto för att 
umgås och göra sina röster hörda. 

Efter lite att äta och dricka i foajen inledde styrelsens ordförande 
Ewa Samuelsson med att hälsa alla välkomna och reflektera över 
händelser och höjdpunkter under året som gått. Hon uppmärk-
sammade bl.a. intresseföreningarna för deras viktiga arbete ute 
på de olika anläggningarna med mycket aktiviteter och sociala 
arrangemang. Hon tackade ledningen och alla medarbetare för 
det fina arbetet i en välskött organisation som snart firar 100-års-
jubileum, något som det redan börjat planeras för.

Stämman genomfördes sedan med Inga Näslund som ordför-
ande (för andra året i rad) och erfarna Erika Björk som ansvarig 
för protokollet. När röstlängden godkändes kunde det konsta-
teras att den bestod av totalt 403 röstberättigade medlemmar, 
varav 388 närvarade och 15 som representerades av annan 
medlem med fullmakt. 

Vd Ulf Thörnevik hade äran att för 12:e gången presentera året 
som gått. Han inledde med det rykande färska resultatet från 
årets medlemsenkät där över 8 000 medlemmar tagit sig tid att 
svara på frågor om Blomsterfonden. (Läs mer om resultatet från 
medlemsenkäten på sid 15).

Därefter övergick Ulf till årsredovisningen och verksamhets-
berättelsen och var nöjd med det goda resultatet på 29 mkr för 
2018. Han tackade alla hyresgäster, medlemmar, medarbetare, 
organisationer och myndigheter som stöttat verksamheten. 

Efter detta redogjorde auktoriserade revisorn Ulrika Granholm-
Dahl från PwC för den granskning som hon tillsammans med 
Eva Stein, auktoriserad revisor hos Allegretto revision, genomfört 
av Blomsterfondens årsredovisning. De kunde konstatera att 
föreningen Blomsterfonden är en välskött organisation med en i 
grunden låg risknivå och att räkenskaperna är i god ordning och 
rutinerna är ändamålsenliga. 

Efter revisorernas rapport intog valberedningens ordförande 
Sven-Erik Peterson scenen och presenterade Anders Ekholm 

(ordinarie ledamot) och Bo Hellström (suppleant) som kandi-
dater till omval för en ny period på två år i styrelsen. Omvalen 
antogs av stämman. 

Valberedningens ordförande Sven-Erik Peterson meddelade, 
efter väl genomförd valprocess, att hans treåriga mandat gått 
ut och att han inte stod till förfogande för omval. 

Efter 31 år i Blomsterfonden, först som vd och sedan i val-
beredningen är Sven-Erik en outtömlig källa till många in-
tressanta historier. (Läs intervju med honom på nästa upp-
slag). 

Björn Lind valdes efter detta till ny ordförande och samman-
kallande medlem i valberedningen efter Sven-Erik Peterson. 
Björn har stor erfarenhet av Blomsterfonden och ett brett 
kontaktnät som kommer föreningen till godo.

En översyn av medlemsavgifterna framlades för stämman 
varpå en höjning med 50 kr i årsavgift för 2019/2020 fast-
slogs. Detta betyder 350 kr för enskilt medlemskap och 
500 kr för familjedito per år. Höjningen gäller från 1 juli och 
avser nytillkommande medlemmar. En höjning för befintliga 
medlemmar träder i kraft vid årsskiftet 2019/2020.

Två inkomna motioner behandlades utan att någon av 
motionärerna var närvarande. Stämman gick på styrelsens 
yttrande och avslog motionerna. 

Efter en avslutande förvaltningsfråga tackade stämmans 
ordförande Inga Näslund för förtroendet varvid både hon 
och den avgående ordföranden i valberedningen Sven-Erik 
Peterson mottog blommor och varma applåder. 

Resten av aftonen gick i musikens och de underhållande
mellansnackens tecken tillsammans med Janne Schaffer, 
hans välljudande gitarr, Peter Ljung, en musikalisk motor 
på keyboard och den skönsjungande Johan Boding vid 
mikrofonen. Det rapporteras även om lite spontan dans till 
svängande toner bland stolsraderna i Rigolettos salong på 
måndagskvällen, en passande avslutning på en avslappnad 
och välorganiserad föreningsstämma.

Charlotte Wallenholm 



20  Blomsterfonden

Föreningen har blivit en folkrörelse
Sven Erik Peterson tackar för sig efter mer än trettio år i Blomsterfondens värld

Sven Erik Peterson, en trotjänare med över trettio aktiva 
år i Blomsterfondens värld avtackades med blomsterkvast, 
uppskattande ord och applåder vid föreningens årsstämma 
på biograf Rigoletto i Stockholm.

Sven Erik var under nästan nitton år verkställande direktör vid 
Blomsterfonden för att sedan bli engagerad i valberedningen. 
Det var som ordförande han tackade för sig och alla givande år 
han haft i föreningens sammanhang. Nu var det, enligt Sven 
Erik själv, dags för yngre krafter med nya idéer att ta över. Ett 
krånglande knä bidrog också till beslutet av inte ställa upp för 
omval.

Norrlandssonen Sven Erik var från början bankman och chef för 
SEB:s kontor i Täby centrum varifrån han rekryterades till en 
kreditchefspost i Luxemburg där han stannade i fem år.

– När jag återvände till Sverige sökte jag jobbet som VD för 
Blomsterfonden och fick det, något som betraktades som ett smått 
idiotiskt tilltag och misslyckande av mina vänner i bank- och 
finansvärlden. 

Under de här åren, när finansvalparna med de fräckaste yuppie-
nallarna var de hetaste personerna som någonsin satt sina italien-
ska designskor på Stureplan, ansågs en vd-post för en ideell 
förening inom hem och vård för äldre som ett typiskt loserjobb.

– Jag fick många nedsättande kommentarer och ”goda råd” men 
några år senare när bank-, finans och fastighetskrisen slog till 
med full kraft återkom samma personer med smärre hyllningar 
som innehöll ord som klok, förutseende, klarsynt och modig.

När Sven Erik tog över vd-posten 1988 befann sig Blomster-
fonden i ett helt annat läge än idag. Sverige var på väg in i en 
kris som var ytterst allvarlig med fritt fallande konsumtion, 
massarbetslöshet, allvarligt sviktande bostadspriser och till 
syvende och sist en mindre depression.

– Idag är föreningen inne i en fantastiskt fin framgångsvåg 
med bra lönsamhet, nybyggnation och ett ständigt ökande 
medlemsantal, men då var problemen stora med i bästa fall 
nollresultat och minimala utvecklingsmöjligheter på grund 
av skyhöga räntor. Vi arbetade i en ständig uppförsbacke och 
verksamheten var beroende av att vi fick in tillräckligt många 
bidrag, donationer och testamentsgåvor innan böckerna stängdes 
för att klara våra åtaganden.

Under Sven Eriks tid som vd såg äldreomsorgssektorn helt 
annorlunda ut än idag och många förändringar och reformer 
ruckade på spelreglerna. Ädelreformen som genomfördes i 
januari 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar 
för vård och omsorg för äldre, något som tidigare legat på 
landstingen. Övergången var inte smärtfri för någon och idag 
hör man politiker och makthavare som anser att en tillbakagång 
vore lämplig.

– Då fanns enbart den offentliga sektorn och aktörer av Blom-
sterfondens slag, d.v.s. organisationer utan vinstintresse, men 
med olika ekonomiska förutsättningar. Det var både ideella 
organisationer och välbärgade stiftelser. Blomsterfonden har 
alltid varit tvungen att generera egna medel för att hålla 
verksamheten levande och kunna utvecklas. Detta gäller såklart 
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även idag, nu i konkurrens med alla nya kommersiella krafter 
på en avreglerad marknad.

I början av nittiotalet hade Blomsterfonden i runda slängar 
2 000 medlemmar. Idag har 50 000-strecket passerats med 
råge. Skulle alla få för sig att besöka föreningsstämman, 
finns det ingen lokal i Stockholm som skulle klara en sådan 
anstormning. Friends Arena ligger på gränsen, Globen skulle 
behöva bokas under en hel arbetsvecka. Blomsterfonden har 
blivit en folkrörelse.

– På den tiden ringde vi runt till så många vi hann med för att 
få ihop folk till stämman. Vi körde igenom dagordningen och 
underhållningen för kvällen var en fikastund efteråt. Vi möttes 
i samlingssalen på Röda bergen och brukade vara sextio sjuttio 
personer max. Det fanns inga skäl för att öka medlemsantalet 
då. Idag kan man ansluta i tidig ålder och på det sättet vara 
med och stödja de äldre och hjälpa till att bygga under många 
år innan det egna behovet uppstår.

Blomsterfondens stadgar har ändrats och moderniserats 
under årens gång för att anpassas till samtiden och rådande 
samhällsbild. Även styrelsesammansättningen har justerats över 
tiden.

– Stadgarna tillät från början att man kunde ställa sig i bo-
stadskön och komma in i föreningen enbart i spannet mellan 
60 och 75 år vilket med tiden blev en allt mer krympande 
lucka att ta sig igenom. Med dagens äldrestruktur och 
lagstiftning om ålderdiskriminering och annat är detta inte 
längre gångbart. När dessa regler ändrades fick jag mer eller 
mindre dagligen uppmaningar från boende om att ta upp 

detta nya tvivelaktiga påfund med styrelsen för en justering 
tillbaka. Många boende ansåg att de nya som flyttade in 
var för gamla trots att de själva oftast var betydligt äldre. 
Självbilden är svår att hantera för oss alla och spelar oss ofta 
ett spratt. 

Blomsterfondens styrelse är enligt grundaren Alma Hedins 
konstruktion, en säkerhet som ska förhindra interna kot-
terier att ta över makten i föreningen. Därför är styrelsen 
stor med ledamöter valda av stämman men också av bärande 
samhällsinstitutioner, idag Advokatsamfundet, Stockholms 
Läkarförening, Stockholms Domkapitel och SPF Seniorerna.

– Almas konstruktion är ett verk av en klok, framsynt och 
hållbarhetstänkande person. Hennes sätt att komponera 
styrelsen har tjänat föreningen väl under snart hundra år 
och kommer förhoppningsvis att göra så även under ett sekel 
till. 

Mitt eget samarbete med styrelsen, då som nu, har alltid 
varit gott, vilket jag uppskattat stort. Det har utvecklat mig i 
mitt yrke men även som människa under alla år. 

Jag tänker också med värme på alla hyrsesgäster jag haft 
kontakt med i mitt arbete. De har varit till stor hjälp för 
mig med att se framåt i mitt eget äldreliv.

 – Jag vill till slut tacka alla inom Blomsterfonden som har 
givit mig så många fina upplevelser, kamratskap och glädje 
under alla dessa år och samtidigt gratulera Almas läsare för 
att ni tagit det kloka steget att bli medlemmar i denna ytterst 
förnämliga förening. 

Medlemsresa till Malta i höst.
Några platser kvar.

I oktober bär det iväg till Malta tillsammans med vår samarbetspartner Reseskaparna. Resan avgår den 19 oktober. 

Vill du veta mer om  hur det ser ut med platser och annat,  kontakta Reseskaparna direkt och ring 08-94 40 40 

eller skicka en förfrågan till info@reseskaparna.se.
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Vårens medlemsresa bar den 9 april av till Vilnius i samarbete med CE-travel. 

Trots närheten till vårt land är Litauens huvudstad ett ganska ovanligt och okänt 
resmål för oss Svenskar. Detta är synd eftersom staden med drygt 500 000 invånare 
och anor från 1300-talet har mycket att bjuda på. I form av historia, arkitektur 
och kultur men också god mat, mysiga kaféer med fantastiska bakverk och 
shoppinggator och gallerier med allt man kan behöva och lite till.

Med på resan var många glada medlemmar varav några hyresgäster från Svalnäs, 
Liseberg och Körsbärsvägen. Blomsterfondens representant denna gång var 
undertecknad, Christel Jansson.

Vi kom till ett nollgradigt Vilnius men det fanns alltid en vacker kyrka eller ett 
trevligt kafé att pausa och värma sig i en stund när så behövdes. Staden är trevlig 
att promenera i, det är nära till det mesta. Vi bodde centralt på Hotel Congress, en 
1800-talsbyggnad mittemot Operahuset. Endast några hundra meter därifrån ligger 
Vilnius gamla stadsdel som hyser många historiska vingslag.

Den absoluta höjdpunkten för många resenärer var sista kvällens operabesök och 
föreställningen av ”Don Quijote”. 

Överlag var deltagarna väldigt nöjda med resan som uppfyllde deras förväntningar. 
Utvärderingen gav ett entydigt svar på att man vill att Blomsterfonden ska fortsätta 
arrangera medlemsresor. Önskemålen att få göra nya resor på det här sättet är 
stora. 

Jag vill avsluta med ett stort tack till er alla som deltog på resan och jag hoppas 
få se er igen på våra framtida resor. Till hösten bär det av till Malta.  Passa på, det 
finns några enstaka platser kvar. Kontakt Reseskaparna på 08-94 40 40 för mer 
information.

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

Medlemsresan till Vilnius
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– Blomsterfondens medföljande stödperson 
har varit en stor trygghet under de medlems-
resor jag har varit med på. Även om man kan 
verka pigg och alert så finns ju krämporna 
där.

Jättefint att hon alltid ordnade och var med 
på trevliga restaurangbesök på kvällarna, 
särskilt bra för oss som reste ensamma.

– Lyckad resa, välorganiserad, bra guider och 
fint hotell.

– Det blev så trevlig samvaro och gemen-
skap.

– Bra och lagom program, bekvämt med 
bussen.

– Stämningen var så god och glad.

– Hörde av andra, som rest tidigare med Blomsterfonden, att de varit så nöjda!  Därför följde jag med och är mer än nöjd jag också.
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Blomsterfonden arbetar för att motverka det 
digitala utanförskapet bland äldre

– Väldigt bra att få tips om teknik som hjälper mig som synskadad.
– Jag vill lära mig mer om betaltjänster och inställningar på min telefon. 

Deltagare i pilotgrupperna

Ulla-Britt Petricich, deltagare i pilotkursen mot digitalt utanförskap
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Digitalt  utanförskap
En halv miljon svenskar 
använder aldrig internet
Äldre är den största gruppen som inte använder 
internet i samma utsträckning som andra 
personer. De som använder internet sällan eller 
inte alls bor oftare också i landsbygd, har lägre 
utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor. 

Huvudtrenden är dock tydlig. Allt fler av Sveriges 
invånare använder internet och de gör det allt 
oftare. 

På vissa områden ser vi till och med 100 procents 
användning av internet eller tjänster på internet. 

I Internetstiftelsen årliga rapport framkommer 
det att 100 procent av tillfrågade 16–25-åring-
ar använder internet. 100 procent av alla som 
studerar använder internet. 100 procent av 
12–15-åringarna tittar på Youtube. 100 procent 
som arbetar inom finansbranschen använder 
internet på jobbet. 100 procent av de som var 
hemma med barn när undersökningen genom-
fördes använder en internetbank och köper 
saker via internet.

Blomsterfonden påbörjade under maj ett pilotprojekt för att motverka det 
digitala utanförskapet bland äldre. 

Projektet genomförs i samarbete med Apple som ställer upp ideellt för 
Blomsterfondens medlemmar. Två utbildningsgrupper om åtta medlemmar 
per gång, 70 +,  träffades för en grundkurs hos Apple i Täby.

Bakgrunden till projektet är att ett  flertal önskemål har inkommit till vår 
medlemsservice från medlemmar som uttryckt att de behöver hjälp med olika 
digitala verktyg och kanaler som finns inom Blomsterfonden.

 Hit hör till exempel föreningens webbtjänst för uthyrning av lägenheter 
”Seniorbotorget” som kan vara svår att ta till sig.

Blomsterfonden kommer tillsammans med pilotdeltagarnas utvärderingar 
och svar rörande digitalisering i senaste medlemsundersökningen fortsätta 
att utveckla stödfunktioner för det digitala utanförskapet bland äldre. Håll 
koll i Alma och våra nyhetsmejl framöver efter olika aktiviteter.

Ulla-Britt Petricich, medlem från Solna var en av dem som deltog i den 
andra pilotgruppen och var med hos Apple.

Vad var det som gjorde att du anmälde dig till kursen?

– Jag tycker det är intressant och värdefullt att jag lär mig lite mer om den 
världen, jag har min padda som jag använder mig av. Jag skickar och tar 
emot mejl, letar information om allt från extrapriser, läkartider och annat 
jag behöver ha koll på. Men jag gör det inte på samma vis som de unga, jag 
bestämmer över paddan, paddan bestämmer aldrig över mig. Den har sin 
plats, och dit går jag när jag behöver den, inte annars. Jag lever inte med den 
från morgon till kväll. Men skickar jag ett mejl till barnbarnen så svarar de 
omgående, de har sina apparater ständigt påslagna.

Vad tyckte om kursen när du väl var där?

– Jag kom med min padda, den börjar bli gammal nu men många hade små 
mobiler som verkade vara omöjligt att se någonting på. Kursen var bra även 
om läraren inte riktigt vände sig till äldre, han talade nog mer till sådana som 
köper sin mobil eller padda första gången oberoende av ålder.

Vi som har några år på nacken är trots allt inte samma människor som vi var 
för fyrtio femtio år sedan, vi tänker bra men allt kräver lite mer tid. Avståndet 
från öron och ögon till hjärnan och från hjärnan till mun har blivit lite längre 
på äldre dar.

Vill du delta vid fler utbildningstillfällen?

Visst, gärna! Både lärare och vi deltagare anpassar oss säkert efter varandra. 
Vi behöver hålla oss i takt med samtiden men vi äldre kommer nog aldrig 
att vara ständigt uppkopplade. Allt är på gott och ont, i det långa loppet vet 
man ju ännu inte hur de som är yngre idag kommer att reagera på detta 
senare i livet, allas hjärnor behöver vila ibland, ta en paus, koppla av. Även 
från internet. 

Inskickat till Alma om 
digitalisering
Äldre människor har ofta problem med datoriserad 
teknik.

1. Syn och rörelseproblem!

2. Förmåga att förstå det vi yngre tror är självklart!

3. Den nya tekniken med t.ex. bokning av tvätt-
stuga är funktionell för oss yngre.

4. Äldre kan ju inte ens hantera en smartphone....

På ett äldreboende borde allt anpassas för de äldre 
som faktiskt bor och lever där.

Mvh / Oscar 

Skicka gärna in tips och tankar om det digitala utanförskapet 
till Almaredaktionen via alma@blomsterfonden.se
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Blomsterfonden och Folkhälsan i Finland har 
ett givande kunskapsutbyte över gränsen

Föreningens vård- och omsorgschef, Christel Haglund, föreläser om minnessjukdomar i ett kunskapsutbyte mellan Blomsterfonden och Folkhälsan i Finland.
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Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmän-
nyttig social- och hälsovårdsorganisation som 
hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns 
till i livets alla skeden. Folkhälsan är årsbarn med 
Blomsterfonden och grundades således 1921.

Organisationen har omkring 1 200 heltids-
anställda och närmare 19 000 frivilligmed-
lemmar runtom i Svenskfinland. Folkhälsan 
verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet 
sätts i centrum.

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf 
samordnar hela Folkhälsans organisation 
och har det övergripande ansvaret för att 
verksamheten i hela organisationen fungerar 
i enlighet med stadgar, godkända policyer, 
reglementen och lagar.

En av flera viktiga tyngdpunkter inom Folkhälsan 
ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer 
knutna till Folkhälsans forskningscentrum som 
bedriver verksamhet inom tre program i grupper 
som leds av seniorforskare på docent- eller 
professorsnivå.

Folkhälsan arbetar för det goda i livets alla 
skeden. För äldre erbjuds stöd för olika boende-
former, allt från självständigt boende i organisa-
tionens Folkhälsanhus och gemenskapsboende 
till grupphem för personer som behöver perso-
nal i sin närhet dygnet runt. Det finns också dag-
verksamhet och rehabilitering, hemtjänst och 
hemsjukvård inom ramarna för organisationen.

Folkhälsan erbjuder service som riktar sig till 
den svenskspråkiga minoritetsbefolkningen i 
Finland. Dessa finns överlag i Nyland, Åboland, 
Österbotten och på några språköar i andra 
landskap.

Svenska är ett av Finlands två nationalspråk 
och är officiellt jämställt med finskan. 
Finlandssvenskarna är en nationell minoritet 
och är företrädesvis bosatta längs Finlands 
södra kust, i Österbotten samt i så kallade 
svenska språköar i vissa finskspråkiga städer. 
De svenskspråkiga utgör drygt 5 % av Finlands 
befolkning på 5,5 miljoner invånare, inklusive 
Åland som i många sammanhang ofta räknas 
separat.

Under våren besökte Blomsterfondens vd Ulf Thörnevik och vård- och om-
sorgschefen Christel Haglund finlandssvenska Folkhälsans regionavdelning 
i Österbotten. Detta i samband med att Christel var inbjuden av organisa-
tionen till att föreläsa om minnessjukdomar.

Blomsterfonden och Folkhälsan har ett kontinuerligt kunskapsutbyte över 
landsgränserna och representanter för bägge organisationer möts med 
jämna mellanrum för att dryfta både problem och lösningar som naturligt är 
likartade för verksamheterna.

Christels föreläsning fyllde samlingslokalen, intresset och efterfrågan på mer 
kunskap om minnessjukdomar är stort, det finns mycket problematik och 
aspekter kring åldrandet som alla inblandade borde bli bättre på att diskutera 
och bemöta. Fortfarande är den här typen av sjukdomar ofta belagda med 
skamkänslor, vilket inte borde vara möjligt 2019.

Christel berättade om Blomsterfondens verksamhet, hur det arbetas och 
utvecklas på den här fronten i det västra broderlandet. Men det var när hon 
kom in på sina egna personliga upplevelser när maken Håkan, alldeles för 
tidigt, gick bort i en hjärntumör som publiken till fullo förstod den komplexa 
problematiken, vanmakten och sorgen som uppstår när kontakterna med 
sjukvård och myndigheter inte fungerar fullt ut. Christel har på gott och ont 
sett båda sidorna av myntet.

– Att ha en sjukdom som inte syns utanpå, vare sig det gäller demens-
sjukdom eller till exempel depression, är fortfarande tabu både i Sverige 
och i Finland, förklarade Christel. Det finns mycket att jobba med inom 
vården när det kommer till att bemöta patienter och anhöriga. Jag ville till 
exempel inte ha hemtjänst till min man på slutet eftersom jag hade svårt 
att lita på att personalen skulle förstå hans behov. Håkan var en mycket 
självständig person med stor integritet.

– När sjukdomen till en början visade sig och vi uppsökte akutvården i 
Stockholm var det väldigt svårt att få förståelse för detta. Jag som levt 
med min man i 36 år och visste att något var ordentligt fel togs inte på 
allvar utan behandlades som en hysterisk fru.

– Till dem som oroar sig för någon när eller kär vill jag ge följande råd om 
tecken att hålla utkik efter, avslutade Christel:

De främsta tecknen är en klar förändring jämfört med tidigare samt inverkan 
på den normala vardagen.

• Egen eller en närståendes oro över minnet.

• Minnessymtomen påverkar arbetet eller vardagssysslorna negativt.

• Överenskomna möten glöms.

• Svårt att hitta ord eller användning av olämpliga ord.

• Försvagad slutlednings- och problemlösningsförmåga.

• Svårigheter att sköta ekonomiska ärenden eller svårt att förstå klockan.

• Föremål försvinner, och det blir svårare att förstå hur dessa används.

• Humörsvängningar eller ångest i kombination med försvagat närminne.

• Personlighetsförändringar, förvirring, misstänksamhet eller ängslighet.

• Försvagad initiativförmåga och tillbakadragande.
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FRÅGA JURISTEN

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

Hej Ida! 

Hur är det bäst att förvara sitt testamente? Vad hjälper ett 
testamente som ingen hittar?

Mvh
Per-Erik

Hej Per-Erik!

Att förvara sitt testamente på en säker och trygg plats är nog så 
viktigt, men vad många inte tänker på är att man en dag också ska 
hitta testamentet. 

I dag registreras inte testamenten och därför ställs det högre krav 
på hur man förvarar sitt testamente. Återfinner man endast en 
kopia av ett testamente förutsätts det att testamentet är återkallat 
och den som hävdar något annat måste i sin tur bevisa att 
testamentet inte är återkallat. 

Det är ofta som jag, i egenskap av bouppteckningsförrättare, hör 
att den avlidne har skrivit ett testamente men som ingen lyckats 
att hitta. Ibland kan det vara att man haft ett enklare förordnande 
om enskild egendom till bröstarvingarna men ofta rör det sig om 
att dödsbodelägarkretsen hade varit annorlunda om testamentet 
återfunnits, och är inte det olyckligt? 

Det kan finnas många skäl till att testamentet inte återfinns, det 
kan ha kommit bort, gömts på en allt för bra plats - så att ingen 
hittar det, förvanskats eller det kan ha förstörts. 

Vad kan man då vidta för åtgärder för att testamentet inte ska 
komma bort, inte hittas, förvanskas eller förstöras? 

Man kan såklart förvara originalet i ett bankfack, men även 
där är testamentet inte helt säkert, det kan uppstå situationer 
som gör att testamentet försvinner innan eller efter frånfället. 
Skräckexemplet som jag varit med om är när en god man med 
stöd av banken borrat upp sin huvudmans bankfack och tagit 
hem testamentet och sen själv avlidit och någon gång därefter 
kom testamentet bort. Vad som stod i testamentet är ingen som 
vet. Något nytt testamente kunde aldrig upprättas eftersom 
huvudmannen själv var kraftigt dement sen många år tillbaka. 
Nu är detta såklart väldigt osannolikt, mer sannolik är att en 
anhörig hittar testamentet som förvarats i exempelvis hemmet 
och ser att denne/denna inte finns omnämnd i testamentet och 
därefter förstör testamentet. 

Alternativet till bankfack är att man förvarar testamentet i en 
dokumentbevakning. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) 
har en dokumentbevakning som automatiskt uppdateras med 
Skatteverkets dödsfallsregister vilket gör att ditt testamente, 
1) aldrig kommer bort, och 2) alltid kommer delägarna till 
kännedom vid ditt frånfälle. 

Avgiften för att förvara testamentet i original på Beckman Juridik 
är för medlemmar i Blomsterfonden 600 kr och är en engångs-
kostnad och förvaringen varar livet ut, oavsett hur många år 
det förvaras. Är du intresserad av att veta mer om detta är du 
alltid välkommen att kontakta mig eller en av mina kollegor på 
Beckman Juridik. 

Och nu till det viktigaste av allt, trevlig sommar önskar jag er alla 
och på återseende till hösten! 

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

Under våren har vi hållit ett antal juridiska seminarier för medlemmar,  
ledda av Ida Danielsson från Beckman Juridik. Under hösten kommer vi 
att fortsätta med fler, så håll utkik i kommande  digitala nyhetsbrev för nya 
datum.

Seminarierna är väldigt populära och efterfrågade, det är först till kvarn 
som gäller.

Fler juridiska seminarier hålls under hösten. 
Håll utkik i kommande nyhetsbrev!
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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

Riga - Med stort kulturutbud och vacker arkitektur är Riga inspirationens stad. 
Här finns gott om muséer, gallerier, konsertsalar och teatrar.

Paketpris per person, del i dubbelrum: 4 495:-

I priset ingår: Direktflyg med Norwegian från Stockholm t/r, boende på 
4-stjärnigt hotell inkl. frukost, 3 rätters välkomstmiddag, stadsvandring med 
lunch, city sightseeing med buss samt transfer till och från flygplatsen.

Tilläggstur till Jurmala: 495:-

Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Kontakta oss på Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90 ,  mejl: info@cetravel.se  

Följ med till Barcelona den 23–27 september 2019
Barcelona - Barcelona är Spaniens näst största stad. Här är ett av de bästa nöjena 
att helt enkelt promenera omkring, insupa atmosfären och beundra alla vackra 
byggnader.

Paketpris per person, del i dubbelrum: 7 995:-

I priset ingår: Direktflyg med Norwegian från Stockholm t/r, boende på 
3-stjärnigt hotell inkl. frukost, 1 välkomstmiddag, stadsvandring inkl. lunch 
samt transfer till och från flygplatsen.

Anmälning skall ske till oss senast den 5 juli 2019. Anmälningsavgiften är 1 500: -

Upptäck härliga Riga den 20–23 augusti 2019

Janne Schaffer Music Story
Janne Schaffer med femmanaband spelar en 
helkväll på Nalen med musik från hela hans 
långa karriär som solist och studiomusiker. 
Med på scenen är: Johan Boding, sång - Peter 
Ljung, keyboard - Barbro Lindqvist, gitarr 
och sång - Tobias Gabrielson, bas och sång - 
Morgan Höglund, trummor.

Före kvällens konsert visas dokumentärfilmen 
GNISTEN - JANNE SCHAFFER som visar hur 
den legendomspunna plattan Earmeal kom till 
och Jannes möte med familjen Porcaro ungefär 
samma tid som de bildade bandet Toto. Filmen 
startar kl. 18.45.

Vinn två biljetter till en helkväll på Nalen, söndagen 29 september 2019

Vill du vara med om utlottningen, mejla till alma@blomsterfonden.se. Märk meddelandet med ”Schaffer” och skriv ner dina 
kontaktuppgifter. Du kan också skicka brev till  Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Schaffer”. Lycka till!

Längtar du till RIGA eller BARCELONA?
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Sudoku

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

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 1/2019

Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Barbro Skånsfelt - Stockholm
Rose-Marie Sandstedt - Nynäshamn

Sonja Rasmussen - Lidingö
Anne Willet - Farsta

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår



 Blomsterfonden  31

Sudoku

N
A

M
N

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_A

D
RE

SS
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_P
O

ST
A

D
RE

SS
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_T
EL

EF
O

N
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_Korsord

Korsordstävling nr 2/2019: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 2/2019  ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti  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

Här sitter jag och funderar. Jag är över 80 år- hur mycket 
kan göra detsamma. 

Tankarna är för många, och svåra att få ordning på. Redan 
när jag vaknar kommer tankarna okontrollerat och fyller 
medvetandet. Dom virvlar runt som en myggsvärm, och 
det verkar som om en del av dom inar. Jag blir förvirrad. 
Det är ingen ide att klappa ihop händerna och försöka 
utplåna några av dom. Tankar försvinner inte. 

Jag funderar över hur utvecklingen har gått till under min 
livstid. I början av 30-talet var det litet segt. Man var kvar 
i det gamla traditionstänkandet, där det var självklart att 
barn skulle agas. Det var bara att brassa på. Föräldrar som 
slog sina barn respekterades som ansvarsfulla. 

Numera får man straff för sådana förgripelser, det blir rätts-
liga påföljder. Det är definitivt barnens tid, och bra är väl 
det. Men tyvärr är det inte gamlingarnas tid. 

I början av 50-talet lossnade det plötsligt. Industrialismens 
framfart var total. Fabriker växte upp som svampar och 
bostadshus byggdes. 

Nu hade man satsat på funktionalismen. Lägenheterna 
hade kylskåp, varmvatten, badrum och diskbänk med 
perstorpsplatta. I källaren fanns tvättmaskin och torkrum, 
stenmangel och mattskakare. Fantastiskt familjvänligt och 
bekvämt. Det kom radio och TV, och ett litet barnbidrag. 
Sedan rullade det vidare. Kvinnor fick också möjlighet till 
utbildning. Människovärdet steg. Jag hade turen att vara 
född i rätt århundrade. Så jag hakade på. Hej och Hå! 

Utvecklingen har gjort att chefspersonerna har insett att 
även en liten kontorsråtta har en viktig uppgift i maskine-
riet. Om en liten kugge inte fungerar riskerar hela företaget 
att haverera. Så numera är man tjenis med chefen. 

OM LIVET - under årtionden och förändringar som följd
Visst har jag haft ett omväxlande och lärorikt liv. Men jag 
tänker ibland, när jag jämför i mina minnen, att jag kände 
mej mera i kontakt med naturen och medmänniskorna 
då. Vi höll ihop inom familjen på ett annat sätt än nu. 
Tryggheten fanns där genom närheten till varandra. Våra 
nöjen var enkla och billiga. Vi gick på bio eller tog cykeln 
och tältade vid någon dansbana i grannsocknen. Numera 
tar man flyget till Thailand, sitter i en bekväm stol och 
sippar på en drink. 

Jag har upplevt både framsteg och motgångar så det räcker 
och blir över. Jag har kämpat emot ondska. Och enfald, 
avundsjuka och mobbing, med en sammanbiten avsikt 
att göra det rätta och att aldrig vara hämndlysten. Det har 
gått hyfsat, men det har satt sina svårläkta sår. 

Livet är oförutsägbart, och att planera är något man inte 
alltid lyckas med. 

Från att ha varit en person mitt uppe i produktionen är 
man till slut en förbrukad och snopen gammal tant. Vad 
man har uträttat och vad man drömde om är ointressant. 
Allt är bara historia. 

Syskon, barn, barnbarn och barnbarnsbarn bildar en sol-
fjäder som sprider sig utåt sidorna. Man håller i skaftet 
och försöker hålla kvar den eventuella kontakten. 

Medvetandet om att jag egentligen bara är en siffra i den 
allomfattande mobil-  och datavärlden, där personkon-
takterna fungerar via suddningar och mail, har fått mej att 
tappa fotfästet. 

Minnet om min person försvinner i sinom tid i samband 
med min bortgång. Förmodligen skingras det som i en 
sorts dimma ut i etern. - Eller som en myggsvärm. 

Annika Speiner, medlem och före detta boende på 
Körsbärsvägen


