ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r 3 • S eptember 2019

Temanummer: Vård i livet
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ErbjudandE tIll blomstErfondEns mEdlEmmar
Fler resor på : www.reseskaparna.se/blomsterfonden

Uppge bokningskod

blomstEr
vid bokning

600 kr rabatt

600 kr rabatt

mÅ bra rEsor - lätta vandringar, termal, mat & vingårdar

lÅnGtIdssEmEstEr - subtropiskt klimat i vinter

På vulkanön Ischia möte vi vår svenska reseledare Anna som visar sitt Ischia
på ett personligt sätt och Hans, sommelier & vandringsledare sitt Kastilien.
Ischia
8 dgr, 22/10
Ert pris: 13 350 kr (ord. pris: 13 950 kr)
Kastilien 8 dgr, 19/10
Ert pris: 14 350 kr (ord. pris: 14 950 kr)

Tillsammans med våra reseledare som verkligen kan sina resmål får du en bekväm och innehållsrik semester. Möt Teddy på Teneriffa och Henrik på Bali.
teneriffa 22 dgr, 19/11, 17/12, 25/1 Ert pris fr: 16 850 kr (ord. pris fr: 17 450 kr)
bali
24 dgr, 1/2
Ert pris fr: 23 350 kr (ord. pris fr 23 950 kr)

500 kr rabatt
nyår budapest 30/12 (5 dgr)

500 kr rabatt
Ert pris: 12

450 kr (ord. pris: 12 950 kr)

Följ med operasångerskan och violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett
härligt nyårsfirande. Dénes som är uppvuxen i Ungern guidar oss runt i sin egen
hemstad. Linnéa för oss in i den ungerska musiken och bjuder på smakprov.

Möt julatmosfären på Europas traditionella julmarknader med Einar Szpiro som
kan sitt Krakow eller Jöran Nielsen som introducerar er till Tyskland.
Krakow 5 dgr, 8/12
Ert pris: 5 950 kr (ord. pris: 6 450 kr)
tyskland - lübeck & bremen 4 dgr, 25/11 Ert pris: 8 450 kr (ord. pris 8 950 kr)

I alla våra resor ingår: Hotell & flyg, svensktalande reseledare, utfärder och måltider som ger kulinariska upplevelser
Bokning: 08-94 40 40
info@reseskaparna.se
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Er upplevelse - vår Inspiration
2019-09-05 10:08:16

BECKM A N

Adventsresa till Krakow
2 – 5 december

B E G R A V N I N G S B Y R Å

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

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid.
Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem
som uppkommer vid dödsfall och begravning.

Kom i julstämning i staden som lyser och glittrar

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

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

• En personligt utformad begravning

Fakta om resan: Direktflyg med Norwegian Arlanda – Krakow tur

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

och retur • Tre nätter på Hotell Matejko*** inklusive frukostbuffé •
Transfer från flygplatsen till hotellet tur och retur • Stadsrundtur med
svensk-talande guide • Välkomstmiddag.

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de

Paketpris per person del i dubbelrum: 3 590:-

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

Enkelrumstillägg 1 190:-. Minst 15 deltagare krävs för att resan ska
genomföras.

• Testamente
• Samboavtal

Tillägg för utflykter
Saltgruvan i Wieliczka och Auschwitz kostar 620:- per person och utflykt.

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:
Renstiernas gata 49, Södermalm

Kommunalvägen 20, Huddinge

Anmäl Ditt intresse senast 15 oktober till
Central Europe Travel, tel 08-441 71 90,
mail info@cetravel.se.

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

Vi är samarbetspartner och ordnar gruppresor till Blomsterfondens medlemmar!

• Gravstenar efter önskemål

• Gåvobrev
• Bouppteckning

• Arvsskifte

www.beckmanbegravning.se

ULFS UNDRINGAR
Allt går runt
Tjugo år fyllda flyttade jag hemifrån.
Som alla andra frihetstörstande ungdomar längtade jag efter eget boende. Jag räknade dagarna och hade
allt packat och klart redan veckan innan flyttlasset gick.
Omkostnaderna för transporterna var små, jag behövde varken skåpbil eller flyttgubbar till min hjälp.
Jag hade bara att ta mitt pick och pack och hasa mig ned en våning med hissen till lägenhet 1202
hemma i huset på Södra Klaragatan 10 i Karlstad.
Huset byggdes 1938 och här flyttade min mormor och morfar in med sina två döttrar. Deras yngsta
dotter Ulla var två år. Hon växte upp och träffade Allan i slutet av femtiotalet. I ett Sverige som
formligen sprakade av framtidstro och folkhemsmys satte även de sitt bo på Södra Klaragatan 10, där jag
i min tur föddes som den kompletterande pusselbiten i kärnfamiljen.
För bara några veckor sedan tog vår dotter Olga första klivet in i lägenhet 1202 på Södra Klaragatan i
Karlstad. Samma lya som jag bodde i för fyrtio år sedan. Här ska hon ha sin bas under de kommande
studieåren i Värmland. Hon är fjärde generationen Thörnevik som nu flyttat in i huset. Hon känner sig
hemma, hennes tak är farmor och farfars golv.
För mina föräldrar betyder barnbarnets närvaro extra trygghet och sällskap när åren börjar tynga och
krämporna gör sig gällande.

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

– Banden till Värmland och
Karlstad stärks ytterligare
när vår dotter flyttar in som
granne till mina föräldrar på
Södra Klaragatan.
Skälen är många att bege sig
“hemåt” under veckoslut och
långhelger.
Förutom att se om mor och

För min egen del, som bär på ett ständigt dåligt samvete för att jag är för långt borta, är vår dotters val av
stad att studera och bo i en ynnest. Mycket av min oro för mor och far kan nu dämpas genom att även
prata med Olga som är på ort och ställe.

far och hälsa på dottern sitter

Allting går runt och vi är på väg tillbaka till en tid där yngre generationer igen förväntas ta ett större
ansvar för de äldre. Samhällets resurser minskar medan den äldre befolkningen ökar.

hockey, Färjestad BK.

det bra med en avstickare till
Löfbergs Arena för att kolla in
hur det går för favoritlaget i

Sedan jag flyttade in i lägenhet 1202 på Södra Klaragatan till att dottern klev innanför dörren har
samhället förändrats totalt. Till det bättre, men också till det sämre. Digitaliseringen har gjort det
möjligt för oss att vara nära och kommunicera i realtid över hela jordklotet medan teknikvinningar och
globalisering har gjort oss rörligare och tagit oss längre från varandra.
Allt i livet är på gott och ont.
Ta tillvara på det goda och ta hand om varandra.

Ulf Thörnevik

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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Kundens behov genomsyrar
allt vi gör. Medarbetare
berättar.
sidan 12–14

Äldreborgarrådet
besökte Liseberg äldreboende
sidan 7

Äga, leva, dö. En bok alla
borde läsa

Svårt för äldre att hänga
med i den digitala utvecklingen
sidan 15

Vård och omsorg förr, idag ÄldreKollo på ett soligt
och i framtiden
Gålö havsbad
sidan 20–21
sidan 22–23

Oväntat besked - Läsarnas favoritnovell
sidan 24–26

Anette Pettersson om när
en nära och kär går bort
sidan 27–29

sidan 8–11

Kryss och sudoku
sidan 30–31

CHRISTELS KRÖNIKA
Vård i livet
Under hela livet kan du behöva någon form av vård då och då. Det börjar med förlossningsvård när du
föds, fortsätter med barnsjukvård, vård i vuxen ålder och slutligen åldringsvård. I detta nummer vill vi
uppmärksamma olika former av vård i livet.
Att bo inom Blomsterfonden boendekoncept kan vara ett sätt att minimera behovet av vård efter 60+.
Genom att du erbjuds möjlighet till att stimulera fysiska, psykiska och sociala behov kan det leda till ett ökat
välbefinnande och längre liv med bättre hälsa.

Christel Jansson

av vård som äldre. Det var också något som neuropsykologen och universitetslektor Åke Pålshammar berättade

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

om på Blomsterfondens Alzheimercafé den 5:e september. Några konkreta tips Åke tog upp på föreläsningen

- Hur kan det komma sig att

för att förhindra och förbättra åldrande var:

så många i dagens Sverige

Olika forskningsstudier visar också att fysisk, mental träning och sociala kontakter bidrar till att minska behov

får kämpa för att få den vård

1. Känn dina gränser

de behöver?

• Reducera distraktioner

En frisk person söker inte

• Reducera simultankrav

vård, men idag behöver

• Anpassa informationsmängd

man oftast en frisk person

2. Tänj dina gränser

som kan föra ens talan för
att få den hjälp och vård

• Träna din hjärna – den är formbar

man behöver.

• Bejaka din lust till information

Blomsterfonden möter ofta

3. Undvik stress

exempel på detta via våra

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om vårt reportage om vård och omsorg förr, nu och nu, se sidorna 2021. Glöm inte att besöka årets Seniormässa i Älvsjö, där finns Blomsterfonden med som vanligt i monter

medlemmar, hyresgäster
och anhörigas berättelser.
Så var det inte för 20 år

C13:60 vid stora scenen. På sida 32 ser du mer information om årets Seniormässa som i år är den 1-3 oktober,

sedan.

mellan 09.30-16.00 alla dagar.

Skriv till Alma och berätta
om din erfarenhet av
dagens vård och hur du

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

önskar att det skulle vara!

christel.jansson@blomsterfonden.se

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

Styrelseordförande
Ewa Samuelsson
VD
Ulf Thörnevik

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

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

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Swish: 9025305

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Telefon: 08-555 94 500 (växel)

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi över 52 234 medlemmar.

E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se
Hemsida: www.blomsterfonden.se
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

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

Omslagsbilden är tagen vi Gålö Havsbad där glada äldrekollodeltagare tog sig ett uppfriskande dopp under
sensommarens värmebölja.

Skicka dina texter per e-post till alma@blomsterfonden.se eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive
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.

Blomsterfonden aktivt med i Almedalen

Smått

& Gott

Blomsterfonden och Almaredaktionen var på plats i Almedalen
under juli. Mest i fokus under veckan var hållbarhetsfrågorna.
Almedalsveckan 2019 bestod av närmare 3 700 genomförda evenemang, som arrangerades av knappt 1 700 arrangörer. Hållbarhet var
det ämne flest evenemang handlade om, därefter digitalisering och
miljö/klimat. Det fanns politisk representation/namngivna politiker
bland medverkande i vart fjärde evenemang.
Totalt besöktes Almedalsveckan av drygt 100 000 deltagare, vilket
motsvarar närmare 42 000 unika personer. 11 500 personer kom till
parken under Almedalsveckans åtta dagar för att lyssna på partiernas
tal.
Blomsterfonden deltog på flera seminarier rörande bostäder för
äldre, ideellt engagemang samt hälsosamt åldrande. Exempel på
olika seminarier där Blomsterfonden deltog är:
• Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boenden?
• Vad skapar grunden för ett friskt och hälsosamt åldrande i en 		
byggd miljö?
• Kan man bygga för bättre folkhälsa? Och vem ska i så fall göra 		
det?
• Vad gör en allt snabbare digitalisering med samhället och 		
företagen?
• Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter.
Almaredaktionen träffade även den ideella organisationen ”Vid
din sida” som hjälper äldre svenska hemlösa pensionärer samt
fattigpensionärer.
Grundaren och VD:n Jeanette Höglund, VD berättade att
organisationens medarbetare är ute på fältet två gånger i veckan
för att stödja de äldre hemlösa med mat, rena och hela kläder för
årstiden, hygienartiklar och andra nödvändigheter för ett drägligare
liv. Läs mer om Vid din sida på deras hemsida www.viddinsida.nu

Stort GRATTIS till er som vann en bok i
sommarnumret av Alma
Sara Berggren - Enskede
Anne-Charlotte Larre - Danderyd
Gudrun yttermo - Farsta

“Vid din sida” är aktiva på fältet för att stödja äldre hemlösa.
Till vänster VD Jeanette Höglund.

Ett lika stort HURRAA
till dig som blev den
lyckliga vinnaren av
två biljetter till Janne
Schaffer Show på Nalen
Ylva Almgren - Bandhagen
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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.

Besök våra populära höstbasarer.
Dags att fynda och fika!
Ringvägens Höstbasar

Svalnäs Höstbasar

26 oktober, kl.10–14.00 med ingång
från Ringvägen 107 och 101.

23 november, kl.10–14.00.
Svalnäs Allé 12A, Djursholm.

Välkommen!

Välkommen!

Äldreborgarrådet besökte äldreboendet i i Liseberg
Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) besökte Blomsterfonden
för att skapa sig en bild av föreningens verksamhet. Det blev
en trevlig pratstund med VD Ulf Thörnevik och vård och
omsorgschefen Christel Haglund.
Borgarrådet hade dessutom nöjet att få träffa och samtala med
några glada damer från det närliggande seniorboendet. De
berättade att de trivs väldigt bra och trots att deras nära, som
tidigare bodde på äldreboendet, har gått bort så kommer de
dit på olika aktiviteter i alla fall. Alla tre har blivit goda vänner.
Äldreborgarrådet Erik Slottner mötte Blomsterfondens ledning och
boende på Liseberg under sitt besök i Älvsjö.

Utbildning kring måltidsmiljön med
hjälp av rollspel på Tallgården
Specialistundersköterskorna på Eken 1 på Tallgården håller utbildning
och rollspel kring måltidsmiljön under arbetsplatsträffen.
Denna effektiva utbildning ska även hållas i ett större mötesforum
framöver för att nå ut till så många medarbetare som möjligt.
På bilden från vänster Piia Kukka, specialistundersköterska i
demensvård. I mitten Maria Benini, Silviasyster. Till höger på bilden
Louise Rosenlund, studerande specialistundersköterska i demensvård.

Blomsterfonden  7

Kan föremål du har där hemma
bli egodelar och ge ditt
liv en mening?
Ja, säger professor Tomas Brytting, men det krävs att du
gör ett existentiellt städjobb
Text: Magnus Nordström Foto: Anders Kollberg

Alma träffar Tomas Brytting för ett samtal om hans
nya bok Äga, leva, dö - Från föremål till egodel. En
moralisk betraktelse av tingen.
Tomas är professor i organisationsetik vid Ersta
Sköndal Bräcke högskola, tillika docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Han har skrivit ett stort antal böcker, artiklar och
avhandlingar med inriktning mot etik, ekonomi
och arbetsliv. Den senaste boken är den sjunde
i ordningen i ett mångårigt samarbete med ett
tjugotal aktörer inom äldreomsorgen, däribland
Blomsterfonden.
– Det är ett väldig värdefullt stöd vi får i vårt forskningsarbete, utan detta hade det inte varit möjligt att ge
ut en bok om året som behandlar ämnen som inte har en
naturligt bred publik.
Böckerna är i grunden tänkta att vara till hjälp för de
medverkande aktörerna att utveckla sina verksamheter
och organisationer, men saluförs också på en bredare
marknad via välsorterade bokdistributörer, både i butik
och på nätet.
Sponsorerna representerar hela bredden inom äldreomsorgen, från de privata och ideella aktörerna till
landstingsdrivna och kommunala vårdgivare inom den
offentliga sektorn.
8  
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– Samarbetet har varit väldigt givande och intressant.
Hade jag inte vetat skulle jag under möten och i
diskussioner omöjligen kunnat gissa vilken person som
kom från vilken sektor. Alla tänker och arbetar utifrån
målsättningen att erbjuda och leverera så bra vård och
omsorg som möjligt till sina uppdragsgivare. Samtliga
befinner sig på samma ställe i vardagen.
Vi går över till att tala om Äga, leva, dö. En mångfacetterad bok som drar in läsaren i filosofiska och psykologiska tankebanor, berör asketiska traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig enkelhet och mycket
annat. Detta utan att bygga murar. Mellan pärmarna
finns stor akademisk tyngd och kvalitet men också 320
förvånansvärt lättillgängliga sidor med stort allmänintresse. En viktig bok för alla att läsa, samtala om och
förhålla sig till.
Det tog inte längre än ett par kapitel förrän Almas
reporter började inventera och sortera de egna föremålen,
eventuella värdedon och egodelar i huvudet. För att
sedan ställa frågor, jämföra och få svar som inte funnits
där tidigare. Boken fyllde hål efter hål, på ett närmast
underhållande sätt. Aha-upplevelserna kom som
smultron på ett strå.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Tomas Brytting
Professor i organisationsetik vid
Ersta Sköndal Bräcke högskola,
docent i företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm.
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Tomas Brytting
Äga, leva, dö - Från föremål till egodel. En moralisk betraktelse av tingen
Boken tar avstamp i frågan om föremål kan ge livet mening.
Är det möjligt att gå in i närmaste galleria och köpa sig
lycka, identitet och livskvalitet?
– Under vissa villkor kan föremål vara viktiga i livet, men
då krävs det förmåga att lyfta fram det meningsfulla och
sortera bort det betydelselösa. Man behöver lära känna de
djupare liggande värdena både hos sig själv och i ägodelarna.
En existentiell städning är nödvändig för att nå synlighet.
Äga, leva, dö är ett nogsamt genomtänkt alster. Inte enbart
texten och forskningen som ligger som grund för denna,
utan hela produktionen. Formatet, fotot, typografin,
formgivningen, omslagsdesignen, trycket, den partiella
lamineringen, bokmärkessnöret och bindningen är medvetna
val för att åstadkomma ett föremål, mer än enbart en bok.
– Detta är den mest personliga och omfattande bok jag
någonsin skrivit. Förlaget och jag har tänkt mycket på
alla delar runt omkring för att nå dit vi ville. Jag har levt
med detta under så lång tid att jag och boken flyter ihop.
Den har förvandlats till ett föremål som tagit sig över min
existentiella tröskel och blivit en integrerad del av min
identitet och är numera vad jag kallar en egodel. Om min
förläggare skulle ringa och tala om att ingen tyvärr läser
boken, upplagan dras in och makuleras så skulle jag ta det
väldigt hårt. Förmodligen skulle jag sluta forska. Så mycket
betyder den för mig.

Värdenas villkor
Det uppstår en väldigt speciell reaktion när föremål och
innehavare möts under vissa specifika former. I boken
resonerar författaren kring innehavets kemi och vad som
får relationella värden att förverkligas. Detta sker inte per
automatik av föremålen själva, det måste finnas något
särskilt i mötet med innehavaren för att möjliga värden
ska förverkligas. Förmodligen måste många villkor vara
uppfyllda för att rätt kemi ska uppstå.
Ett föremåls värdemässiga kraft ligger i dess väsen och
kan bli påtaglig i en viss fas av föremålets liv, i ett visst
sammanhang, tillsammans med en viss innehavare, med
viss kompetens, vid ett visst tillfälle, genom ett visst fång.
Fånget handlar om hur innehavaren kommit över föremålet. Helt andra värdemässiga sammanhang kan uppstå
när föremålet byter besittare. Här kan man som exempel se
Jan Allans totala samklang med sitt instrument förändras
till ett förmodat värdemässigt totalmörker när trumpeten
hamnade i tjuvens händer och förändrades från ett
existentiellt viktigt värdedon till vilket tjuvgods som helst.
Föremål kan spela en avgörande roll i en människas liv
och deras förmåga att lyfta fram det normala i vardagen
är underskattad. Förlusten av ägodelar kan därför avslöja
deras existentiella betydelse.

Värdedon
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Ett annat är Jan Allans trumpet. Jan, en av Sveriges mest
kända jazztrumpetare, blev för många år sedan bestulen på
sin trumpet med vilken han var intimt sammanbunden.
Instrumentet var hans ena halva och hade under en stor del
av hans musikerliv levt i symbios med hans lungor, läppar,
hjärta och intellekt. Ända sedan den olycksaliga dagen har
varje dag varit ett letande efter ton, klang och känsla.
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Om umgänget med ett föremål bidrar starkt till ett gott och
meningsfullt liv blir det ett verktyg eller don för detta. Dessa
är av existentiell betydelse och kallas i boken för värdedon.
Den blindes käpp som en förlängning av kroppen är ett ofta
använt exempel på ett sådant förmål.
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Det meningsfulla livets beståndsdelar

Ingen blir för rik för att dö

Forskningen, genom Erik Blennberger, framför att det finns
fem egenvärden som gör livet meningsfullt att leva, för alla
människor: Kunskap, frihet, livsglädje, kärlek och existentiell
identitet. Värden som finns oberoende av hur individen själv
ser sitt liv och vad som är värdefullt i det.

Vi lever inte för evigt och då är det ett misstag att blanda
ihop varande med ägande. Att vara kommer alltid att vara
existentiellt viktigare än att ha. Ägodelar tappar allt sitt värde
för den som dör. Det du kan ta med dig när du går ur tiden
är inte det du har utan enbart det du är. Och man får komma
ihåg att man aldrig blir för rik för att dö.

Kunskap som ett egenvärde innehåller fakta om världen
liksom förmågan att förstå samband och mönster. Frihet
kan vara en känsla av och en faktisk förmåga till frihet.
Livsglädje sträcker sig från förnöjsamhet över humor och
lätthet till lycka och total eufori. Kärlek är en mångfald av
intensiva upplevelser i relationer som kan innehålla många
delar som: samhörighet, gemenskap, intimitet, utåtriktad
välvilja och omsorg. Existentiell identitet är ett samlande och
integrerande värde där alla övriga ovanstående egenvärden kan
ingå.
Höj blicken och besinna dig
I en tid och värld där de kommersiella hjulen snurrar allt
snabbare är det viktigt att skilja på det meningsfulla och det
triviala för att inte drabbas av materiell girighet. En känsla av
att vi är vad vi äger gör att vi blir rädda för att förlora det vi
har och själva livet blir hotat.
I överflödssamhällets brus är det viktigt att höja blicken och
se bortom varumärkeshysterin. Starets Ambrosius manade
nykomlingar på asketernas väg i den ryska ortodoxa kyrkan till
besinning och förenkling redan för snart tvåhundra år sedan.
” Var i ditt sinne alltid som ett hjul. Ju mindre hjulet berör
marken desto lättare löper det framåt. Tänk inte på, tala
inte om, fäst dig inte vid jordiska ting annat än vad som är
nödvändigt. Men minns också, att ett hjul som befinner sig
helt och hållet i luften, inte heller kan rulla.”

Enligt Elisabeth Kübler-Ross, schweizisk-amerikansk psykiatriker, forskare och författare är det svårt att lämna jordelivet
efter ”att ärelystet ha kontrollerat sin omgivning”. Ägandet
och döden kopplas ofta ihop. Hur man förhåller sig till
sina ägodelar inför sin bortgång säger en hel del om vilken
människa man varit i livet.
Vardaglig stabilitet har existentiell betydelse och i slutet av
livet spelar föremål en viktig roll och har en normaliserande
funktion. Man vill vara den man är och leva som vanligt så
länge som möjligt och landa i sig själv. Det är välkända tankar
och minnen, snarare än en längtan efter materiell glans som
präglar den sista tiden. Få vill maximera konsumtionsdosen in
i det sista.
En timme går snabbt när man pratar om intressanta saker,
överenskomna telefonsamtal är på väg in när Tomas avslutar
med att upplysa Almas reporter om att nästa bok redan ligger
i pipelinen.
– Den ska heta ”Livets mening – frågan och svaren” och
handla om vad som är värdefullt i livet, är det begripligt,
finns det ett syfte och mycket, mycket mer.
Medan vi väntar på den vill Alma rekommendera alla att läsa
Äga, leva, dö. Det är en viktig bok som behandlar ett ämne vi
behöver ventilera och samtala om. Boken är utgiven på Appell
Förlag och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare, i butik
och på nätet.

Var med och vinn en bok!
Vill du vara med och delta i utlottningen av boken ska du mejla till alma@blomsterfonden.se.
Märk meddelandet med ”Äga, leva, dö” och skriv ner dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka brev
till Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Äga, leva, dö”.
Vi vill ha ditt meddelande senast den 15 oktober.
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Christel Haglund: – Medarbetarna är vår styrka och konkurrensfördel
Alma träffar vård- och omsorgschefen Christel Haglund för ett
samtal om hur hon ser på Blomsterfondens medarbetare.

– Åk runt och intervjua några, hör vad
de tycker och tänker!

Det blev ett ganska kort möte.

Vi tog Christel på orden och gick längre
än så. Vi lät var och en skriva ned sin
berättelse med egna ord som vi nu
publicerar över de kommande tre
sidorna.

– Medarbetarna är det viktigaste vi har. Vi är lyckligt lottade
när det kommer till detta, vi har så väldigt många kunniga och
engagerade personer i våra led. Det ankommer på ledningen att
se till att var och en får möjligheter att utvecklas och lyfta så att vi
får behålla dem och kan locka nya till vår organisation.

Monica Hessle, verksamhetschef på Tallgårdens äldreboende

– I Blomsterfonden genomsyrar kundens behov och rätt att
bestämma själv allt vi gör.
Jag började på Blomsterfonden 1998 som vårdbiträde
på Svalnäs hemtjänst och kände direkt att det var ett
roligt och meningsfullt arbete! Jag bestämde mig därför
för att utbilda mig till sjuksköterska.

att utveckla och förbättra verksamheten. Jag har jobbat
mycket med kundfokus. I Blomsterfonden genomsyrar
kundens behov och rätt att bestämma själv allt vi gör.
Det är viktigt att alla medarbetare förstår det.

Under studietiden fortsatte jag att jobba dels på Svalnäs
hemtjänst men mestadels på Svalnäs vård- och omsorgsboende och stortrivdes. Sedan dess har Blomsterfonden
och dess värdegrundsfilosofi och starka passion för våra
äldre legat mig varmt om hjärtat! Jag tycker om att få
vara en del av den resa som föreningen Blomsterfonden
har gjort och ständigt gör, där vi alla alltid arbetar utifrån
vår starka värdegrund och ständigt utvecklar kvalitén i
verksamheten. Jag är stolt som ”Blomsterfondare” att få
vara en del av våra Äldre-koncept.

Jag tror på ett ledarskap där vi utvecklar medarbetarna
genom eget ansvar, men också genom att vara tydlig med
vad som förväntas av dem. Som medarbetare ska man
känna sig välkommen och uppskattad men även veta vad
som krävs.

Som färdig sjuksköterska prövade jag mina vingar på
annat håll men hade alltid en längtan att komma tillbaka till Blomsterfonden, vilket jag gjorde 2010. Jag fick
sedan tjänst som gruppchef på Tallgårdens vård- och
omsorgsboende, ett arbete som jag verkligen trivdes med
under många år. Under min tid som gruppchef arbetade
jag aktivt för att främja ett gott klimat i arbetsgruppen,
detta genom konkreta åtgärder så som att arbeta med
gruppdynamik och konflikthantering. För att teamet
runt den boende ska vara ett välfungerande, tryggt
och harmoniskt stöd, vilket är a och o, kräver det en i
grunden välfungerande arbetsgrupp och arbetsglädje.
2018 blev tjänsten som verksamhetschef för Tallgården
ledig och jag kände att det kunde vara min chans att få
ge ännu mer och och utvecklas ytterligare. Nu under
mitt första år som verksamhetschef har jag arbetat med
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En central del i gott ledarskap är för mig att sprida mitt
eget engagemang till medarbetarna, att vara positiv,
engagerad och verka för att ge våra boende trygghet och
livskvalitet. Som verksamhetschef är jag mån om att
säkerställa ett gott bemötande i alla kontaktvägar samt
att fungera som ambassadör för Blomsterfonden i alla
sammanhang.
I mitt privatliv är min familj det viktigaste. Jag bor med
min man och våra 3 barn (13,11 och 8 år) i Silverdal,
Sollentuna. På fritiden tycker jag om att vara ute i
naturen och träna, framförallt löpträna. Jag är även
mycket intresserad av inredning och håller ständigt på
men nya projekt hemma i villan. Jag tycker även om att
inreda och göra fint här på Tallgården. Det är viktigt
för våra äldre, en trivsam inom – och utomhusmiljö är
avgörande för deras välbefinnande. Just idag arbetar jag
med att göra det mysigt vid huvudentrén där många av
våra boende tycker om att sitta och ta en kaffe och njuta
av naturen. Det är kul att vara med och bidra även i det
praktiska verksamhetsarbetet, som idag när jag planterar
blommor vid entrén.

Päivi Mäkinen, löneadministratör

– Jag har haft förmånen att få
arbeta på många ställen inom
Blomsterfonden
Jag började som timanställd på Liseberg redan 1991, då
som assistent inom personaladministrationen.

Monica Hessle gör det blommigt och fint på Tallgården

Ett år senare flyttade jag till huvudkontoret, som
låg på Sibyllegatan på Östermalm. Där jobbade jag
med allt möjligt: Den interna tidningen Blombladet,
medlemsinformation, personalfrågor och en hel del
restaurang-, ekonomi- och löneadministration.
Jag har haft förmånen att få arbeta på många ställen
inom Blomsterfonden: Liseberg, HK Sibyllegatan, HK
Svalnäs, tillbaka till Liseberg, HK Svalnäs igen och Sedan
Ringvägen.
Att jag varit föreningen trogen under så många år
beror nog på just detta. Att jag har haft flera olika
tjänster, på olika platser. Det har varit som att byta
jobb, arbetskamrater och miljö fast jag haft samma
arbetsgivare hela tiden.
Det är roligt att serva människorna inom Blomsterfonden, man kommer en del väldigt nära och det är
givande på många sätt.
Jag känner mig jättetrygg inom Blomsterfondens väggar
och för mig är det en förutsättning för att kunna göra
ett bra jobb. Att jag trivs och känner mig tillfreds i min
vardag återspeglas i min arbetsinsats.
Jag har ett stort fritidsintresse för träning. Gärna powerwalk, vilket mina chefer lagt märke till.

Till Päivi Mäkinen kan arbetskamraterna komma och
få instruktion innan de börjar träna.

Jag fick därför förmånen att få lära/utbilda mig på
ÄldrePower-maskinerna och är numera instruktör för
medarbetarna som vill ta sin friskvård på vårt fina gym.
Hur roligt är inte det?

Blomsterfonden
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AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande

– Den vård och omsorg där man inte är beredd att strida för
människovärdet i alla lägen är inte värd namnet.
Ett gott bemötande kräver god självinsikt, empatisk
förmåga och lyhördhet. Det är grundstenarna för
mitt uppdrag som Blomsterfondens ledare i etik &
bemötande/ledningsstöd.
Jag har arbetat i 29 år inom Blomsterfonden. Distriktsköterskeyrket är min plattform.
Blomsterfondens ledning och min närmaste chef,
Christel Haglund, har gett mig stort förtroende och jag
har fått växa under åren med många utbildningar.
Christel har trott på min förmåga att ”kunna bestiga
berg”, vilket har gjort att jag fått många utvecklande
uppdrag.
Mina dagar ser väldigt olika ut. Jag utbildar nyanställda
medarbetare i hur vi arbetar inom Blomsterfonden med
värdegrundsfrågor och arbetsretorik. Jag arbetar med att
starta ÄldreKunskaps-våningar för en lärande organisation. Jag driver processer för att stödja verksamhetschefer, gruppchefer och övriga medarbetare i att strukturera, kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten
i teamet runt boende/kunder/närstående.

Här ställs det stora krav på empatiförmåga och hur man
förhåller sig till situationen.
Den nyinflyttade kanske gråter, skriker eller vandrar
runt vilket är beteendepsykologiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Det kan ta många timmar, kanske
dygn att skapa tillit i en ”skrämmande värld” som personen inte valt själv. Samtidigt behöver närstående och
medarbetarna mitt stöd.
I den vård och omsorg där människovärdet inte sätts i
fokus och där man inte är beredd att strida för det – där
hjälper inga utbildningsinsatser.
Värdegrundsfrågorna är centrala inom Blomsterfonden.
Det är värdegrunden som sätter ribban för vår insats.

Jag bistår anhöriga som är i sorg över att vara tvungna
att lämna sina nära och kära till ett demensboende. Jag
är en del av ÄldreSupport-projektet som ger svar på hur
äldre och anhöriga kan få stöd av och information om
svåra livsfrågor.
Jag är ett stöd för handledare och äldrepedagoger via ett
centralt och ett lokalt etik- och bemötandeteam. Vi inventerar, granskar, beskriver och utvecklar etiska frågor
inom Blomsterfondens värdegrundsarbete och arbetsretorik.
I mina arbetsuppgifter ingår även att vara stöd för människor som är beroende av hjälp för sin överlevnad.
Personer som inte har insikt i att hon/han har en demenssjukdom och inte klarar av att bo kvar i sin bostad
längre.
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AnneLie Svensson i samtal med en boende hos Blomsterfonden.

Svårare att hänga med i den digitala utvecklingen ju äldre man blir
Att vara en del av vårt allt mer digitala samhälle när man kommer
upp i åren är inte längre en självklarhet för många äldre. Vi i Blomsterfonden hjälper varje dag äldre med att förstå hur de ska få tillgång till olika digitala tjänster och information. Därför har vi sedan en tid ett pilotprojekt för att motverka det växande digitala
utanförskapet bland äldre.

Vi går vidare med att erbjuda målinriktade och anpassade digitala
utbildningar för äldre som vill fortbilda sig, och planerar även för att
kunna erbjuda kurser om digitala hjälpmedel för nedsättningar av
hörsel, syn, rörelseförmåga eller annat.
Har du någon syn- eller hörselnedsättning och är intresserad av att
lära dig mer om digitala hjälpmedel? Hör av dig till oss på medlem@
blomsterfonden.se

Sammanfattning
Kön
77% av de som svarade är kvinnor och 23 % är män
Ålder
1 % är under 40 år
1 % är mellan 41-50 år
9 % är mellan 51-60 år
37 % är mellan 61-70 år
44 % mellan 71-80 år
Att det är en fråga som engagerar Blomsterfondens medlemmar fick
vi tydliga bevis på när vi tidigare i sommar gick ut med en enkät
för att lära oss mer om vilka behov som behöver tillgodoses när det
gäller anpassade digitala utbildningar för äldre. Massor av intressanta
svar har kommit in från er, tusen tack för det!

Vad har vi fått lära oss då?
Av alla de 1189 medlemmar som har svarat på vår enkät så är
majoriteten mellan
61 – 90 år och totalt upplever 20 % av dessa ett digitalt utanförskap.
I åldersspannet 81 – 90 år upplever hela 42 % av er som svarat
ett digitalt utanförskap. Även de lite yngre svarande kan uppleva
svårigheter med all ny teknik och framför synpunkter som att det
ofta skulle kännas bättre att tala med en människa istället för att
trycka på knappar på t.ex. telefonen och prata med en maskin.
Många upplever också ett obehag och en osäkerhet när tjänsterna
som ska utföras inte involverar en människa i andra änden. Är det
säkert? Kommer det att fungera trots att jag inte får hjälp av en
människa? Blir jag lurad nu?
De äldre som har kunnat ta hjälp av barn och barnbarn för att t.ex.
uppdatera virusprogram och appar har det lättare, men det är inte
alltid som det finns någon yngre mer initierad anhörig eller vän i
närheten.
Många uttrycker en vilja att hänga med bättre, men säger att de inte
riktigt vet vart de ska vända sig för att ”fortbilda” sig. Bristen på
valfrihet, dvs om man vill använda den digitala tjänsten eller kanske
inte, upplevs som ett problem. Vi vill inte bli tvingade in i något
som vi upplever som obehagligt.
Förvånansvärt många av er som svarat är ändå väldigt positiva till
den digitala utvecklingen och säger att det finns massor av fördelar
med alla digitala tjänster och det flöde av lättillgänglig information
som nätet erbjuder. Och väldigt många av er vill lära er mer!

8 % är mellan 81-90 år
0,5 % är mellan 91-100 år
Flera svarande angav någon form av funktionsnedsättning
42 % Nedsatt hörsel
21 % Nedsatt syn
19 % Nedsatt rörelseförmåga
30 % av de svarande önskar lära sig mer om digitala hjälpmedel
för personer med nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga.
37 % önskar bli inbjuden till evenenmang som hjälper till att
motverka digitalt utanförskap.
Önskemål om digitala kurser/seminarier enligt nedan:
11 % i grupp om 10-20 personer
64 % i grupp om 8-10 personer
26 % Personlig hjälp

Några citat från enkäten:
” Digitaliseringen är nödvändig och bra men ibland skulle
det kännas bättre att tala med en människa och inte med en
maskin”
” Det är svårt att hänga med med wifi, routrar, antivirusprogram och företagens försäljningsstrategier. Man måste vara
IT-tekniker för att förstå och fatta”
” Jag mår inte bra av att allt har blivit digitalt. Struligt och
opersonligt”
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emsinformation • Medlemsinformation • Medlemsinfo
Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden, ditt medlemskap och förmåner:

Hit ringer eller mejlar du
angående frågor som rör våra
olika seniorboenden och
uthyrning av lägenheter:

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

ALMA
08-555 94 751 08-555 94 527
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r 2 • Ju n i 2 0 1 9

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00

G

Temanummer:
Hem i livet

mar!
lad som

uthyrning@blomsterfonden.se

Vad är Blomsterfonden?

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

medlem@blomsterfonden.se
Du kan också ringa måndag–fredag: 09.00–16.00.

08-555 94 751

Rapport från
föreningsstämman
Läs på sid. 18–19

Planera för äldrelivet
Professor Susanne Iwarsson
Läs intervju på sid. 8–11

Skärgårdspojkarna och Jeja Sundström
underhöll med jazz och visor på Ringvägen
Läs på sid. 7

Blomsterfonden

Medlemstidningen Alma kommer
i din brevlåda fyra gånger om
året. Som medlem får du ta del
av de medlemserbjudanden som
föreningen erbjuder. Vi skickar
också ut nyhetsbrev via e-post en
gång i månaden.

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt
äldre i Storstockholm. Vi har idag 52 234 medlemmar runt om i Sverige
inklusive ett par hundra utomlands.

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

Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter

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

Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:
Tänk på att anmäla din nya e-postadress till oss om du byter adress. Vi skickar mycket information till våra medlemmar via e-post rörande
vad som är på gång i föreningen samt olika medlemserbjudande som bokö, seminarier, nyhetsbrev mm.
Lättast anmäler du din e-postadress till medlem@blomsterfonden.se eller via 08-555 94 751

Adressändring
Har du flyttat? Vi har gjort det enklare för dig. Om du gjort en adressändring behöver du INTE MEDDELA din nya adress till Blomsterfonden. Vi får den per automatik från skatteverket. Obs! gäller endast alla medlemmar som är skrivna i Sverige.

16  
Blomsterfonden

1

informatiom • Medlemsinformation • Medlemsinform

Så kontaktar du oss enklast rörande uthyrning
Du vet väl om att du som seniorboköande medlem kan kontakta vår uthyrare enklast via e-postadress, uthyrning@
blomsterfonden.se för frågor om exempelvis inloggning till Seniorbotorget, prenumeration på lediga objekt,
intresseanmälningar, parkering, förråd och elavtal på våra seniorboenden samt övriga saker som rör visningar av
våra seniorboende.

Nu skickar vi ut påminnelser om medlemavgiften för 2019
Under september skickar vi ut påminnelser på medlemsavgiften för 2019 för dig som har missat din betalning. Fram till
den 31 december har du på dig att betala för att inte tappa ditt medlemskap och kötid. Alla medlemmar med obetalda
medlemsavgifter sätts per den 1 januari som utträdda. Har du frågor om din medlemsfaktura kontakta gärna vår
medlemsservice medlem@blomsterfonden.se, eller ring 08-555 94 751.

Janne Schaffer och Lasse Åberg
fixar julstämningen till rabatterat pris för medlemmar
Blomsterfondare köper sina biljetter för 350:-/st.
Uppge Blomsterfonden när du beställer.
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UTNYTTJA

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

Juridisk hjälp

Innehållsrika resor

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

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

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

JURIDIK

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

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

Gör gott!

Exklusiva förmåner

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

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.

på välgörenhetsorganisationernas insamlingskonto. Inga mellanhänder. Inga transaktionsavgifter. Inga avgifter.

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

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

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

Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta.
På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, information eller annat,
var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden.
När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!
Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med vår kommunikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

Är du inte Blomsterfondare än? Här kan du ansöka om medlemskap
Namn:									Personnummer:
Medsökande:								Personnummer:
Adress:									Postadress:
Telefon:								E-post:
Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till: Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se eller göra det i vår monter C13:60 på Seniormässan i Älvsjö 1–3 oktober.
Välkommen!
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Sammanfattning
Effektrapporten 2018.
Vad har vi uppnått hittills?

Skattereduktion för gåvor.
Ny lag från 1 juli 2019
Bakgrund
Den nya lagen om skattereduktion trädde i kraft den 1 juli 2019.

Blomsterfonden bedriver idag sin verksamhet för äldre
i Stockholm genom seniorboende, hemtjänst och
äldreboende.
Blomsterfondens verksamhet finansieras av hyresintäkter,
vårdavgifter, bidrag, gåvor och lån. När föreningen bildades
1921 byggdes verksamheten upp på insamlade gåvor och
välgörenhet. Blomsterfondens främsta utmaning idag
är att möta den stora efterfrågan på seniorbostäder och
äldreboendeplatser med modern funtionalitet, då flertalet av
våra medlemmar också är boköande. Blomsterfonden arbetar
ständigt för att boende, kunder, medlemmar, givare och
anhöriga ska uppleva att vår verksamhet skapar ett tryggt och
värdigt äldre liv.
Blomsterfonden kommer att fortsätta med sin strategi att
bygga ut och vidareutveckla trygghetskonceptet för äldre i
samhället. Under de närmaste åren är målet att skapa nya
seniorbostäder och äldreboendeplatser.
Blomsterfondens sociala verksamhet har under året vidareutvecklat flera olika stödfunktioner för äldres välbefinnande i
enlighet med vårt ändamål:
ÄldrePower – under 2018 tränade 695 (540) st seniorer på
våra ÄldrePower gym på våra seniorboenden
ÄldreKollo – under sommaren 2018 anordnades 2 st Äldrekollon vid Gålöhavsbad som ett led i att skapa gemenskap och
samvaro för äldre.
ÄldreJour – vår telefonjour under storhelger har bidragit till
att hjälpa ensam äldre till en tryggare tillvaro. Under 2018 har
55 (45) samtal inkommit.
ÄldreSupport – vår stödlinje för nära och kära har hjälp
420 (350)personer via telefon och 45 (25) genom personliga
möten under året.
Alzheimer Café – 516 (496) besökare under 2018.
ÄldreCafé – 45 (90) besökare under 2018.
ÄldreFamn – 1 (3) lägenheter har förmedlats under 2018 av
sociala skäl via ÄldreFamn (kollektivboende).
Juridiska seminarier –under 2018 deltog 419 (320) medlemmar på våra populära seminarier.

Skattereduktion för gåvor är ett av flera incitament för att öka
givandet i Sverige. Ett sådant skatteavdrag fanns också under perioden
2012–2015. I statsbudgeten som antogs den 12 december 2018
föreslogs att skattereduktion för gåvor ska återinföras. Blomsterfonden
är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) som är branschorganisation
för den ideella sektorn. Giva Sverige och Blomsterfonden är kritiska
till att återinförandet av skattereduktion för gåvor sker utan att någon
hänsyn har tagits till de förslag till förbättringar som vi och andra
organisationer har framfört.
Jämfört med när skatteavdraget infördes förra gången 2012 finns
några förbättringar i den nya lagstiftningen, som att ansöknings- och
årsavgifter tas bort. Dessutom angavs i förslaget som lades fram att
på sikt bör takbeloppet höjas och att fler ändamål samt juridiska
personer som mottagare ska utredas.
Det civila samhället består av mängder av olika organisationer och
ändamål. Vi behöver organisationer som arbetar för långsiktiga
systemförändringar samtidigt som vi behöver dem som stöttar
människor som befinner sig i akuta situationer. I det stora perspektivet behövs det många olika ändamål och metoder för att bidra till
ett bättre samhälle och förändra världen. De olika ändamålen berikar
varandra, men framförallt är det just mångfalden i ändamålen som
berikar vår värld. Därför behöver vi ett system för avdragsrätt för
gåvor som stödjer mångfald, inte tvärtom.
Med det system som införs innebär det återigen att långt ifrån alla
ideella organisationer kommer att omfattas av skattereduktionen.
Många givare kan inte heller dra nytta av den, då de inte kommer
i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver, medan det för
andra givare är för låga nivåer för att stimulera givandet. Dessutom
innebär ansvaret för rapportering till Skatteverket stora kostnader för
organisationer med liten gåvoinsamling.
Vad innebär den nya lagstiftningen för dig som givare?
Den nya lagstiftningen innebär att det är möjligt att få en
skattereduktion för dig som givare. Villkoret är att du vill stötta
forskning eller social hjälpverksamhet med minst 200 kronor per
månad. Men för dig som tycker att frågor som till exempel klimatet,
djurhållning eller förebyggande insatser för psykisk ohälsa engagerar
mer, eller ger små belopp till flera organisationer, finns tyvärr inte
möjlighet att ta del av skattereduktionen.
Vad innebär den nya lagstiftningen för Blomsterfonden?
Blomsterfonden är i dagsläget ej berättigad att ansöka som organisation tillskatteverket då vår verksamhet inkluderar bostäder, vård och
omsorg för äldre enligt vårt ändamål. Blomsterfonden bedriver även
social verksamhet men inte i lika stor omfattning som bostäder och
vård. Därmed utesluts Blomsterfonden i detta lagförlag liksom stora
delar av ideell sektors verksamhet.
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Vård och omsorg på ålderns höst
– förr, nu och framtid
Under Blomsterfondens snart 100-åriga historia så
har mycket hänt när det gäller synen på ålder och
äldreomsorg och med ett annalkande 100-årsjubileum
känner vi ett behov av att titta lite närmare på vad som
har hänt. Hur kan vi, med historien och vår nutid som
hjälp, utforma Blomsterfondens framtida vård- och
omsorgsverksamhet?

också förstått behovet av att skapa bostäder anpassade för
äldre till överkomliga hyror. De nya bostäderna kallades för
pensionärshem och var hyreslägenheter med enkel standard, ofta
med toalett och badrum i källaren. Nu slapp de äldre anpassa
sig till institutionsregler och bli stämplade som fattighjon.
Dessutom hade införandet av folkpension 1948 gjort att fler
hade råd att klara hyran.

Att åldras i början av 1900-talet

För snart 100 år sedan när Blomsterfonden startades av Alma
Hedin levde många äldre i Stockholm under svåra förhållanden.
De ville inte ligga sina barn till last, men få hade råd med eget
boende när de blev äldre. I storstäderna var behovet av bostäder
för äldre skriande och för många fanns det inget alternativ annat
än att bo inneboende hos sina barn eller andra närstående. Det
gjorde att familjerelationerna blev ansträngda och varken de äldre
eller deras barn och barnbarn mådde riktigt bra.
För folk som åldrades på landsbygden var situationen likartad,
men ofta kunde det ömsesidiga utbytet vara större på landsbygden, där morfar/farfar kunde hjälpa till med gården och
mormor/farmor kanske med barnpassning och hushållsarbete.
De äldres erfarenheter av jordbruk och hushåll kom till nytta för
de yngre generationerna.
När nya modernare sätt att bedriva jordbruk på kom efter andra
världskriget och många yngre började lämna landsbygden och
flytta in till städerna, så blev ofta de äldre kvar. Sociala nätverk
blev svagare p.g.a. långa avstånd och trångboddhet i små lägenheter inne i storstan.
De första ålderdomshemmen var det som tidigare hade kallats
för fattighus efter att en ny fattigvårdslag 1918 hade tvingat
kommunerna i landet att inrätta ålderdomshem för de äldre. Den
smidigaste lösningen för kommunerna blev i de allra flesta fall
att bara döpa om det befintliga fattighuset. En institution som
tidigare inte bara hade tagit emot äldre behövande, utan även
andra människor som var i behov av hjälp för att klara livhanken.
Tillvaron på ålderdomshemmen präglades av stränga regler med
fasta tider för uppstigning, måltider, läggning och bestraffningar
för alla som inte fogade sig efter dessa stränga regler.
Pensionärshem parallellt med Blomsterfondens tidiga
verksamhet

Alma Hedins arbete för att äldre skulle få möjlighet till en trygg
egen bostad och god omsorg resulterade i de första blomstergårdarna på 1930-talet. Samtidigt hade många kommuner
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Ivar Lo-Johanssons kamp för bättre äldrevård

När författaren Ivar Lo-Johanssons skrev en artikelserie där han
granskade ålderdomshemmen i Sverige 1949 blev det tydligt
att det var riktigt illa ställt med de gamla ålderdomshemmen/
fattighusen. Enligt Ivar Lo-Johansson drevs hemmen med
samma ideologi som fattigvården, dvs prevention – man skulle
göra livet för de boende så pass avskräckande att de valde att
söka sig någon annanstans. Ända fram till 1956 var åldringsvården en del av fattigvården. Detta präglade både personalens
syn på de äldre och de äldres syn på ålderdomshemmet.
Ivar Lo-Johansson ville införa en ny form av äldreomsorg som
han kallade hjälp i hemmet då han tyckte det var ett övergrepp
att flytta de äldre från sin invanda miljö och sätta dem på hem
som präglades av ”förmyndarmentalitet, tristess, passivitet och
berövat människovärde”.
Så kom alltså de första varianterna till dagens hemtjänst ut, tack
vare en författares idoga kamp. Röda korset bör också nämnas
här då de faktiskt var tidiga utövare av hemtjänst, om än i liten
skala.
Gemensamma drag för tidiga varianter av äldrevård och omsorg
kan väl sammanfattas som institutionellt, kollektivet framför
individen, tak över huvudet och mat på tallriken, men inte mer!

Hur har vi det idag?

Idag lever vi i betydligt friare tider. Förutom stat, landsting och
kommuner finns det privata företag, ideella organisationer och
andra aktörer som erbjuder äldreboende, seniorbostäder och
hemtjänst i olika former. Hela samhället har utvecklats till att se
människors olika behov och förutsättningar som något positivt.
Om man är frisk och pigg och har en hyfsad pension finns ofta
många möjligheter att välja det som passar allra bäst just för mig.
Vi lever längre och är friskare långt upp i åldrarna. Det är inte
ovanligt att vi förverkligar drömmar vi haft sedan barndomen när
vi blir äldre, gör resor vi inte haft möjlighet att göra, lär oss något
vi varit nyfikna på hela livet.
Men det är förstås inte bara solsken. Det är inte alltid är så
enkelt med valfrihet när man blir äldre. I alla Blomsterfondens
medlemsenkäter ser vi tydliga tecken på att det finns en stor oro för
att inte få den hjälp man behöver när man inte längre kan klara sig
själv. Vad ska man egentligen välja, vad är bäst för mig bland alla
dessa alternativ?
Med snart 100 år på nacken har Blomsterfonden hunnit samla
på sig en hel del erfarenhet om just åldrandet. Vi ser att det blir
som allra bäst när vi ser hela människan, med allt vi har med oss i
bagaget från våra tidigare liv, samtidigt som vi kan stötta och hjälpa
just nu. Vi ser att anhöriga ofta kämpar för att ordna det så bra
som möjligt för sina nära och kära, och att det finns ett stort behov
av råd och stöd.
Vi ser en stor efterfrågan på att bygga fler äldreboenden som
finns tillgängliga i anslutning till den bostad man kanske måste
lämna pga ett större vårdbehov. Detta jobbar vi hårt med för
att kunna utöka antalet äldreboendeplatser i anslutning till våra
seniorboenden.
Något som det nästan inte alls pratades om för 100 år sedan är
våra sociala liv och vilken stor påverkan som ofrivillig ensamhet
eller passivitet har på vår hälsa. Vi ser att alla aktiviteter och sociala
träffpunkter som vi skapar för våra boende är omåttligt populära
och välbesökta. Om de dessutom kombineras med möjligheter till
att lära sig nya saker, hålla sig à jour med utvecklingen på olika
områden, ja då finns det ingen hejd på intresset!
Våra speciellt utformade gym för äldre, ÄldrePower, hade väl varit
helt otänkbara i mitten av 1900-talet, men träning och fysisk
aktivitet har bevisligen gjort att vi mår bättre, orkar mer och håller
oss gladare till sinnet. Det är ett stort kliv framåt i utvecklingen
mot mer livskvalitet som äldre.
Hur vill vi ha det i framtiden?

Så hur tänker vi vidare utifrån det vi ser idag och våra erfarenheter
från utvecklingen under 1900-talet? Finns det egentligen några
alternativ annat än att fortsätta på inslagen väg? Att ur ett holistiskt
perspektiv utforma framtidens äldreomsorg så att varje liten
människa får bibehålla och kanske även förstärka sin personliga
utveckling, helt efter eget huvud.

Blomsterfondens vård ska vara värdig och vår omsorg fortsätta
vara kärleksfull och bekräftande. Vårt mål att ge våra äldre en
meningsfull tillvaro där man känner trygghet, värme och glädje
kommer att fungera utmärkt även i framtiden.
För att fortsätta se till att ingenting faller mellan stolarna så
är våra team runt den boende något som vi också fortsätter
att utveckla. Där samverkar undersköterskor, vårdbiträden,
sjuksköterskor, äldrepedagoger, arbetsterapeuter och läkare.
Dessutom finns det alltid en handledare i etik och bemötande
när det behövs.
Ett fortsatt fokus på att komma ut och röra sig eller att träna
tryggt i våra ÄldrePower-gym är också en viktig pusselbit för
ökat välmående i framtiden.
Det där lilla extra

Baserat på våra erfarenheter från de aktiviteter som vi anordnat
tidigare kan vi se vissa tydliga behov. Ett sådant är att fokusera
mer på att erbjuda mer utbildning för äldre, då vi vet att utbildning gör oss gladare och dessutom motverkar riskerna för
att utveckla demenssjukdom. Ett annat viktigt fokusområde
för att ge det där lilla extra är att se till att erbjuda så mycket
sociala sammanhang och aktiviteter som det bara går. Att
dessutom blanda olika åldersgrupper fungerar ännu bättre, då
vi ser att olika generationer ofta har så mycket att prata om och
lära av varandra.
Avslutningsvis, tänk vilken lycka att vi lever i en tid när vi
faktiskt har blivit en hel del klokare än vi var i början av
1900-talet! Och tänk vilken tur att vi hade föregångare som
Alma Hedin och Ivar Lo-Johansson som stred för att vi skulle
få en bättre tillvaro som äldre. Det är ett arv som vi verkligen
måste se till att förvalta. År 2021 firar Blomsterfonden
100-årsjubileum.

Charlotte Wallenholm
Källor:
Från fattigvård till valfrihet – Sveriges Kommuner och
Landsting /2011
Nordiska museet – artikel om att bli gammal i folkhemmet Sverige
Socialmedicinsk tidskrift från 2010 / Mats Thorslund,
professor i socialgerontologi vid Aging Research
Center, Karolinska institutet samt forskningsledare vid
Äldrecentrum i Stockholm
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ÄldreKollo
Gålö Havsbad
augusti 2019

De här bilderna behöver inga undertexter
för att budskapet om ett fantastiskt lyckat
äldrekollo ska nå Almas läsare.
I övergången från augusti till september
hade kollodeltagarna tre underbara dagar
vid havet med bad, promenader, dans,
sång, god mat och trevlig gemenskap.
Christel, AnneLie och Colette höll med vana
händer i arrangemangen som även gästades av Blomsterfondens styrelseordförande
Ewa Samuelsson och vd Ulf Thörnevik.
Och solen lyste verkligen med sin närvaro.

22  
Blomsterfonden

Blomsterfonden  23

Oväntat besked

Medlemmarnas favorit i Almas novelltävling är
skriven av Anne-Marie Widerström.
När Alma utlyste skrivartävling fick vi in många fantastiskt fina
bidrag och lade ut samtliga på vår hemsida för medlemmarna
att läsa. En riktig favorit blev den här berättelsen av AnneMarie Widerström. Den spränger alla våra omfångsregler som
sätter gränsen vid 5 000 tecken men vi gjorde ett undantag
och publicerar den i sin helhet. Vi uppmanar alla som gillar
att skriva och uttrycka sig att fatta pennan och skicka in sina
texter till oss på Almaredaktionen. Skriv om något som du tror
att många är intresserade av. Och håll dig till den godkända
teckenmängden så ökar dina chanser att få se din berättelse i
tryck
– Det gör inget Lotta, gråt inte, kom och sätt dig hos mormor, sa
Kristina, medan hon vände sig om mot den öppna dörren där Lottas
morfar förvånat tittade in från köket för att fråga vad som hade hänt.
Kristina gjorde en gest med handen för att visa honom att han inte
skulle komma in i vardagsrummet, där hon stod en liten bit ifrån sitt
förtvivlade barnbarn. Hon tvekade några sekunder innan hon gick
fram och lyfte upp Lotta och satte sig med henne i soffan. Lotta grät
fortfarande men Kristina var glad att hennes man Lennart hade gjort
som hon ville och gått tillbaka ut i köket; han var en underbar morfar
men hans sätt att trösta sitt barnbarn bestod oftast i att försöka skämta
bort det som hänt, ta en genväg förbi det som orsakat gråten, i hopp
om att Lotta skulle glömma bort varför hon var ledsen och skratta
istället. Kristina trodde att det var viktigt att försöka prata med Lotta
om det som hänt, sedan kunde Lennart få komma med sina skämt,
som ofta faktiskt var ganska roliga och träffsäkra även om de inte alltid
var på en tre och en halv årings nivå.
– Det var en olyckshändelse, det var inte ditt fel, lilla hjärtat, sa
Kristina med mjuk röst, utan att Lotta svarade kände Kristina hur
Lotta kröp ihop intill henne i soffan. Det var sådana här små stunder
av förtrolighet som gjorde att Kristina kände en speciell närhet till sitt
barnbarn. Hon fanns där för henne och märkte att hon fick ett gensvar
från Lotta även om inte Lotta sa något.
De hörde hur Lennart skramlade med besticken när han tog fram
dem ur kökslådan och Kristina förstod att maten snart var klar. Hon
bestämde sig för att prata med Lotta efter maten istället för nu, det
räckte för tillfället med att Lotta hade lugnat ner sig.
– Nu är bordet dukat och ni kan komma och äta lunch, ropade
Lennart muntert, för mina flickor är väl hungriga vid det här laget.
– Kom så går vi och tvättar händerna och ser efter vad morfar har lagat
för mat till oss, sa Kristina och reste sig upp och gick före Lotta till
badrummet.
När de gick förbi köksdörren kände Kristina doften av kaffe och
förstod att Lennart bryggt nytt kaffe som de två skulle dricka efter
maten. Sedan de båda hade gått i pension hade de hjälpts åt med
hushållsarbetet och Kristina var glad att Lennart var en duktig kock;
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när de hade sina arbeten och fullspäckade scheman och ofta kom
hem sent hade de varken haft tid eller ork att ägna så mycket tid åt
att experimentera i köket och skapa olika rätter. Nuförtiden hade
detta utvecklats till ett gemensamt intresse.
Lennart tog Lottas tallrik och la upp en klick av det hemmagjorda
potatismoset för att Lotta skulle få smaka om hon tyckte om det.
Lotta hade börjat äta själv tidigt och hade aldrig kastat maten på
golvet och hon tog vant upp mos på skeden och stoppade det i
munnen. Genast räckte hon fram tallriken till Lennart för att visa att
hon ville ha påfyllning direkt.
– Det är morfars egen lilla prinsessa som ger morfars kök tre
stjärnor i Michelinguiden, sa Lennart och skrattade åt sitt eget
skämt.
– Du förstår väl att inte Lotta förstår varför du skrattar, hon har
ingen aning om vad du menar.
– Hon skrattar visst, titta får du se, svarade Lennart och såg roat på
Lotta som skrattade med munnen full av potatismos.
– Det är ju inte på grund av det du sa utan för alla dina komiska
gester som du alltid håller på med, fortsatte Kristina, som själv drogs
med i de muntra skratten vid bordet, medan hon rättade till Lottas
tallrik så att den inte skulle ramla ned på golvet.
De åt sig mätta på det goda moset tillsammans med stekta torskbitar,
rivna morötter och en sallad. Lotta fick sin favoritglasspinne till
efterrätt medan Kristina och Lennart drack sitt kaffe.
– Det är så fint väder ute så jag föreslår att vi tar en eftermiddagspromenad när Lotta har sovit middag, eller vad tycker du Lennart,
frågade Kristina. Lennart sa att det var en bra idé och började duka
av bordet medan Kristina tog Lotta med sig till den lilla säng hon
hade i mormor och morfars sovrum.
– Hur tror du det kommer att bli, frågade Kristina, när hon kom
tillbaka ut i köket sedan Lotta somnat, det här skulle inte hända nu
när de köpt hus och allt.
– Nej, det är djäkla dålig timing, men det kunde varit värre, sa
Lennart och tittade länge på Kristina.

– Vad menar du med att det kunde varit värre, det här väl det värsta
som kunde hända, tänk på Lotta, vi vet inte ens hur mycket hon har
begriper av det som nu händer, men hon är så stor att hon märker att
något har hänt.
– Jag menar bara att det hade varit värre om de haft flera barn och
ännu större lån, huset ligger ju i ett bra område, det går nog ganska
lätt att sälja, skulle jag tro, men det är klart att det kan ta lite tid, det
ska ju tömmas och möbler ska säljas eller delas mellan dem om de inte
säljer i befintligt skick och låter möbelemanget ingå.
– Å, du tänker så rationellt, jag kan inte tänka så, föreställ dig bara
vad de ska säga till Lotta, som precis fått ett nytt härligt rum med en
ny säng och det lilla söta bordet med de fyra små gulliga stolarna, där
hon kan sitta och rita och leka. Tänk på de nya fina taperna med små
söta nallar på, jag vågar inte tänka på vad hon ska säga eller inte säga
men känna.
– Ja, det är klart att det inte är lätt, men hon är varken det första eller
sista skilsmässobarnet, och även om vi inte vill att de ska skiljas kan vi
ju inte ändra deras beslut. Och har andra klarat av det ska väl Sven och
Lena också klara av det. Det är ju inte så att Lotta inte ska träffa dem
mera, de kommer ju givetvis ha delad vårdnad och bägge bryr sig ju
om henne.
– Men det är ju inte samma sak som att ha en familj med både
mamma och pappa som bor tillsammans i ett fint litet hus. Nu blir de
tvungna att hitta varsin lägenhet för jag tror inte att någon av dem vill
bo kvar i det nya huset.
När Lotta vaknade efter middagsvilan, tog Kristina med sig sopborste
och sopskyffel till vardagsrummet och sa att de snart skulle gå ut, men
först var det tvungna att sopa upp blomkrukan som Lotta råkat knuffa
till så att den ramlat i golvet och gått sönder. Lotta försökte hjälpa till,
men Kristina sa att hon kunde skära sig på de vassa bitarna och att det
var bättre att hon tittade på.
– När vi varit ute ska vi plantera om blomman och ge den ny jord för
den jorden som ligger på golvet sopar vi upp och slänger.
De gick den vanliga rundan runt den lilla sjön och Lotta gick själv
halva vägen, men sedan blev hon trött och fick sätta sig i sittvagnen.
De mötte en dam med en hund och Lotta sträckte fram handen och
ropade”: Klappa, klappa”. Morfar och mormor stannade och pratade
med damen om det vackra vädret, medan hennes svarta pudel nosade
på Lottas vantprydda händer och man hörde hennes små förtjusta rop.
Det var en tillsynes vanlig dag, lugn och skön, och om det inte varit
för att deras dotter skulle skiljas från sin man Sven, hade det varit en
alldeles underbar dag. De försökte att inte prata hela tiden om det
överraskande beskedet, som de fått för bara några dagar sedan då Lena
ringt och gråtande berättat om skilsmässan. Det fanns inte mycket
de kunde göra, men de hade sagt att om det var något kunde Lena
alltid vända sig till dem och de sa att de mer än gärna ställde upp som
barnvakt om det behövdes. Redan nästa dag hade Lena ringt och frågat
om Lotta kunde vara hos dem nästa dag för hon och Sven hade bokat
in en tid med en advokat och det kunde bli sent att hämta från dagis.

De hade givetvis sagt att det gick bra och så hade Lena lämnat Lotta
hos dem på morgonen. Kristina tänkte att det var lite synd att Lotta
råkat stöta till blomkrukan så att den föll i golvet och gick sönder och
att hon blev så ledsen och grät så hejdlöst. Även om det inte verkade
som Lotta tänkte på det nu efteråt, kunde inte Kristina låta bli att
undra om hon skulle ha något tråkigt minne med sig från den här
dagen och att hon kanske inte skulle tycka det var så roligt att komma
till mormor och morfar nästa gång. Kristina fick säga till sig själv att
hon överreagerade och analyserade för mycket kring en enda liten
händelse; det händer ju hela tiden att barn blir ledsna och gråter tänkte
hon, jag är bara i en slags chock för att de ska skiljas och jag förstorar
upp saker.
När de kom hem och hjälpt Lotta av med vinteroverallen tog Kristina
fram en ny lerkruka och satte den i kallt vatten så att den skulle vara
blöt och inte dra åt sig så mycket av vattnet då de planterade om och
sedan vattnade den växt som ramlat i golvet. Det var en Saintpaulia
med blå blommor, som hade klarat fallet ganska bra, det var bara några
av de små bladen som behövde tas bort. Lotta tyckte om då hon fick
hjälpa till att fylla den nya blomkrukan med jord. ”Flytta nytt hus” sa
Lotta.
– Ja, blomman får ett nytt hus nu, svarade Kristina och tänkte
automatiskt på att Lotta själv nyligen flyttat till ett nytt hus. Hon
hade på tungan att säga: ”Du har ju också flyttat till ett nytt hus”, men
hejdade sig då hon tänkte att stackars Lotta skulle snart behöva flytta
ut ur det huset. Hur skulle man förklara det för henne? Begrep hon
att hon hade flyttat dit med mamma och pappa för att de skulle bo
där länge, att det var deras nya hem? Hur skulle man då förklara att
mamma och pappa ändrat sig och nu skulle de överhuvudtaget inte
bo tillsammans längre. Kristina kände både vånda och en slags lättnad
över att det inte var hon som var mamma till Lotta och behövde
förklara. Det var svårt men ändå lite lättare att vara mormor och ha lite
distans till det som hände. Hon undrade vad orsaken egentligen var,
det hade inte gått att få fram så mycket mera än att det skulle bli en
skilsmässa, när de pratat i telefon med dottern.
Sedan ringde telefonen och Lennart svarade. Kristina förstod att det
var Lena som ringde och hörde Lennart säga något om att det gick bra
för honom men att han skulle fråga Kristina.
– Det är Lena och hon och Sven undrar om Lotta kan sova över här i
natt, de har varit hos advokaten och behöver tid att gå igenom en del
papper och skriva en förteckning över bohaget.
-Jo visst kan hon få sova här, hon har ju en pyjamas och en del kläder
här sedan tidigare, så jag tror inte Lena behöver åka hit och lämna
något, svarade Kristina medan hon tänkte efter om det var något
annat Lotta kunde behöva till natten, men hon kom inte på något
mera. Lotta fick prata med mamma innan de la på luren. Hon verkade
ta det som något helt naturligt att hon skulle sova över hos mormor
och morfar och det kändes väldigt skönt för Kristina, när hon märkte
att Lotta kände sig hemma hos dem. De hade väntat länge på att få
ett barnbarn och när Lotta föddes kändes det som att tillvaron blev
mer komplett, som Kristina sagt till Lennart och han hade hållit med
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henne. Det var många av deras vänner som redan varit mor- och
farföräldrar ett bra tag när det blev deras tur att kunna titulera sig
mormor och morfar. Det var som att de tillsammans nådde ett nytt
vägskäl på sin livsresa och det var mera avspänt än då de själva blev
föräldrar, då det varit så mycket nytt med ett litet barn och mitt bland
glädjen så mycket att hinna med att tiden bara försvann tills en dag det
stod en tonåring framför dem. Det var intensiva år som det är för alla
småbarnsföräldrar med sömnbrist, och barnsjukdomar, blandat med
barnkalas och sommarutflykter. Det var fina minnen men också hårt
arbete för att hinna med vardagen. Nu hade nästa generation tagit över
och fortsatt det Kristina och Lennart lagt grunden till tänkte Kristina.
När de på kvällen lagt Lotta och morfar hade läst i den gamla
sagoboken som han för länge sedan läste ur då Lena var liten och
skulle somna, satt de tillsammans i soffan med en kopp kaffe och
lutade sig mot varandra. De var lite trötta, men nöjda med dagen.
– Vi får gilla läget och göra det bästa vi kan för att hjälpa Lena och
Sven och Lotta, du och jag har ju varandra och tillsammans kommer
vi att klara av det här även om vi inte tycker om det så klart.
– Mmm, svarade Kristina och kämpade inte emot tröttheten, det var
skönt att kunna luta sig mot Lennart och få vara den man var och
känna det man kände utan att behöva ändra något. De hade varit
tillsammas många år att det inte behövdes så många ord för att de
skulle förstå vad den andre menade. De kom bra överens och de hade
varandra att luta sig mot i vått och torrt. Det var en trygghet.
Några dagar senare blev de bjudna på middag hos Lena och Sven, där
var också hans föräldrar Karl och Britta. Lotta kom springande mot
dem då de kom in i hallen och kramade om dem. Snabbt drog hon
med dem till sitt rum för att visa dem sina nya fina saker. Hennes
älsklingsdocka hade fått en egen säng med en sänghimmel, som
stod bredvid Lottas säng. Det var så fint och smakfullt inrett tyckte
Kristina precis innan nästa tanke dök upp inom henne. Skilsmässan,
tänkte hon med oro: hur ska Lotta reagera?
Då de kom tillbaka till köket höll Sven på att öppna en champagneflaska, han var riktigt skicklig och lyckades lossa korken och hålla
flaskan så att champagnen inte flödade över.
– Nu tror ni väl att vi ska fira vår skilsmässa och att vi blir fria från
varandra, men när ni ser att jag fyller upp vatten i mitt glas istället
för champagne blir ni väl konfunderade, sa Lena och log liksom lite
hemlighetsfullt.
– Ja, ut med språket eller är det tiotusenkronorsfrågan, har ni tagit hit
oss för att vi ska gissa vad ni håller på med, sa Karl och såg från Lena
till Sven och tillbaka till Lena.
– Ja, ibland får man gå en omväg för att förstå vad det är man
egentligen vill och vad det är som betyder mest för en, sa Sven och
tittade på sina föräldrar. Vi sätter oss och tar för oss av maten så kan vi
prata medan vi äter, men först vill jag utbringa en skål för en speciell
person: ”Skål för Lena, kvinnan i mitt liv och mamman till mina två
barn, skål”.
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– Två…, sa Kristina, men avbröt sig och rycktes med i Svens iver att
skåla.
– Varsågoda och sätt er, jag ska ta fram Lottas barnstol, så hon får sitta
tillsammans med oss, sa Lena.
Alla tyckte att det luktade gott från den stora grytan som Sven satte
fram mitt på bordet. När alla öst upp sig och alla väntat på att Lena
tagit första tuggan så att de skulle få börja äta, låg det en viss spänning
i luften som var helt annorlunda än det Kristina väntat sig. Hon hade
trott att det skulle bli en svår middag med en balansgång mellan vad
de två som skulle skiljas hade att säga och vad det skulle gå att fråga
dem om utan att gå in för mycket innanför deras gränser.
– Det har varit bra turbulent den sista tiden efter flytten hit som
gjorde oss riktigt trötta, vi kom fram till att vi inte skulle kunna leva
tillsammans, och bestämde oss för att vi skulle skiljas, det är inte så att
någon av oss träffat någon ny eller så, men vi hade det ganska kämpigt
på ett sätt som vi inte pratat med någon om. Det var först när vi var
hos advokaten häromdagen vi kunde sätta ord på vad vi gått och känt
och tänkt och mycket handlade om att… Lena och jag har…innan ni
kom…bestämt att vi ville berätta för er…att vi i nästan ett år försökt
att få ett barn till, vi ville ha fler än ett barn och vi ville att Lotta
skulle få ett syskon och att det inte skulle vara alltför stor ålderskillnad
mellan dem…Men det var väldigt motigt och vi kände oss.. ledsna
när det gick månad efter månad utan att Lena blev gravid. Vi trodde
inte att vi någonsin skulle kunna få ett lyckligt liv tillsammans, att det
kanske inte var meningen att vi skulle vara tillsammans, sa Sven.
– Vi kände att vi behövde prestera hela tiden och att vi gjorde allt vi
kunde, men utan något resultat, vi slog ned på oss själva och tyckte till
slut att vi var misslyckade. Och det var då vi bestämde oss för att bryta
upp, fyllde Lena i och såg på Sven med ett leende. När vi sedan varit
och pratat med advokaten tyckte vi att det kändes lättare och att vi
hörde ihop och att vi inte var misslyckade.
– För trots allt har vi ju så mycket som är bra och vi har lilla Lotta som
vi lyckats skapa. Och vi älskar varandra.
– Ja, och sedan kom den största överraskningen av alla, det var som att
vinna högsta vinsten på lotteriet: vi upptäckte att Lena blivit gravid, sa
Sven och höjde sitt glas.
– Och det är därför jag skålar i vatten så klart, och det är därför som
vi har bjudit hit er på middag idag, för att berätta att ni ska få ett nytt
litet barnbarn och Lotta ska få ett syskon. Och vi ska bo kvar i vårt nya
hus och vi kommer att behöva er som barnvakter ännu mera.
– Det är glädjetårar, sa Kristina, som inte kunde hålla emot tårarna.
De andra sa: ”Grattis och skål för er”, medan lilla Lotta slog sin mugg
mot bordet och krävde att få uppmärksamhet tills alla vände sig mot
henne och började skämta och prata med henne.

Mejla dina alster till alma@blomsterfonden.se eller skicka
brev till Blomsterfonden, Alma, Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Märk med ”Novell”. Vi garanterar inte att du kommer med
i tidningen men dina chanser är precis lika stora som alla
andras.

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 kan jag ta reda på om en anhörig har upprättat ett Livsarkiv eller en annan viktig handling, och förvarat handlingen hos er?
Med varma hälsningar

Leif K.
Hej Leif!
Lättast är att ringa eller besöka oss, ta med dig dödsfallsintyget eller annat dokument som styrker att personen ifråga är avliden
så gör vi en sökning som resulterar i att vi kan se om det finns dokument förvarade antingen hos oss eller hos en annan
auktoriserad begravningsbyrå. Innan personen är avliden har vi sekretess och kan inte lämna ut någon information om eventuell
dokumentbevakning, men så snart en person är avliden är det viktigt att du som anhörig undersöker om Livsarkiv, testamente eller
annan viktig handling finns förvarad i en Dokumentbevakning. Vad som också kan tilläggas är att vi, i samband med att dödsfallet
registrerats hos Skatteverket, får kännedom om personen har dokument förvarade hos oss, och då har vi en skyldighet att höra av oss till
dem anhöriga som finns antecknade och meddela att ett Livsarkiv, testamente eller annan handling finns förvarad hos oss.
Allt väl!

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

AT T MISTA NÅGON SOM STÅR DIG NÄRA
Anette Pettersson från Beckman Begravningsbyråer förklarar
vad som är viktigt att tänka på när en nära person har gått ur
tiden.

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är
en av livets mest omvälvande händelser.
Därför är det naturligt att man känner sig vilsen och osäker
på vad som skall göras och i vilken ordning.
Frågorna hopar sig och svaren vet man inte alltid var man
skall hämta informationen.

Många känner en trygghet i att lämna ifrån sig ansvaret för
begravningen till oss på begravningsbyrån.
Det är ändå bra att sätta sig in i olika frågor och fundera över
var och hur man vill ordna begravningen innan man tar
kontakt med den begravningsbyrå man känner förtroende
för.
Från och med den 1 maj 2012 skall, enligt svensk lag,
gravsättning eller kremation äga rum inom en månad från
dödsdagen. Vanligast är att begravning äger rum inom 2 till
3 veckor efter dödsfallet.

Ar tikeln for tsätter på nästa sida
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Med denna information hoppas vi kunna ge svar på de
vanligaste frågorna.
Att informera anhöriga och vänner om vad som hänt är
kanske det första man tar itu med.
Man har som regel ett behov av att få berätta om vad som
hänt. Det är ett sätt att själv förstå att det är verklighet.
Var inte rädd att be om hjälp om du behöver det. Många
uppskattar att få hjälpa till på något sätt,
t ex handla eller gå ut med hunden. Om man inte har
någon att prata med finns sjukhusets kurator eller präst i
hemförsamlingen ofta tillgängliga. Kontaktuppgifter finns
på nätet och i den lokala i telefonkatalogen. Det finns
också olika stödföreningar som kurator eller vi på Beckman
Begravningsbyråer kan ge mer information om.
Vad bör jag som anhörig göra först?
Som anhörig finns det saker du måste ta ansvar för att de
utförs. Det kan t ex vara att ta hand om husdjur, post, se till
bostad, tömma kylskåp osv. Det är viktigt att ni anhöriga
är överens om vem som skall göra detta. Om det råder
osämja bör du se till att inte gå in i bostaden ensam. Ta
med någon utomstående och ta inte med några saker
från bostaden. Om den avlidne vårdades på sjukhus eller
vårdhem skall tillhörigheter hämtas där. Ta i så fall kontakt
med vårdavdelningen. Om det finns barn och ungdomar
i familjen är det viktigt att de får vara delaktiga under hela
denna process. Det är lika viktigt för dem som för en vuxen
att få känna delaktighet i vad som sker. Ett barn som med
egna ögon får se vad som hänt och som får ärliga svar på
sina frågor har en annan beredskap inför begravningen än
ett barn som har hållits utanför. Fantasin är oftast mycket
värre än verkligheten.
Vad händer med den döde?
Oberoende av var en person avlider är det sjukvården,
landstinget eller kommunen som har det yttersta ansvaret
för att personen tas omhand och förs till ett bårhus. När
dödsfallet inträffar i hemmet kan anhöriga välja att själva
ombesörja hämtning av den avlidne. Då tar anhöriga själva
kontakt med oss på begravningsbyrån. Om det är praktiskt
möjligt kan kroppen kläs och placeras i kistan redan i
hemmet. Annars hämtas den avlidne med bår och förs till
ett bårhus.
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Dödsorsak
Om du som anhörig vill veta vad dödsorsaken var kontaktar
du läkaren. Man kan även få ett skriftligt besked om dödsorsaken och ibland kräver försäkringsbolag ett sådant.
Måste man ha en begravning?
Nej det finns ingen lag som säger att man måste ha en
begravningsceremoni men i alla kulturer är det av största
vikt att ta avsked. I samband med katastrofer där människor
försvinner blir vi också påminda om vikten av att få ta ett
avsked och att få ett avslut för att sedan kunna gå vidare
i livet. Själva begravningen och förberedelserna inför den
är viktig, inte bara för familjen utan för alla som stod den
avlidne nära.
För de närmaste är det ett stöd att ha vänner omkring sig,
vänner som upplevt begravningen och som man kan dela
sorgen med.
Olika ceremonier
Vilken form av ceremoni man väljer är fritt. För de som är
medlemmar i någon församling är det kanske mest naturligt
att välja det samfundets ceremoni. Borgerlig begravning kan
alla välja oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan, annat
samfund eller om man valt att inte tillhöra något samfund
alls.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning följer en fastställd ceremoni som man kan välja att komplettera med
extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga och i
samråd med officiant och organist.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är som regel
förbehållen endast egna medlemmar. Begravning enligt
annat trossamfunds ordning följer respektive samfunds
egen begravningsceremoni. Även här kan man som regel
komplettera med extra sång och musik i samråd med
officiant och musiker. Begravning är som regel förbehållen
endast egna medlemmar.
Borgerlig begravning betyder att ceremonin inte behöver
följa några givna ramar. Denna ceremoni utformas tillsammans med anhöriga och här råder full frihet när det
gäller val av musik, vad som skall sägas och vem som
skall vara officiant. En god vän kan förrätta begravningen
eller en person som kommunen utsett. Vi på Beckman
Begravningsbyråer har också egna borgerliga officianter.

Var kan man ha en begravning?

• Gravbrev om sådant finns.

En begravningsceremoni kan hållas i exempelvis kyrka,
kapell, frikyrka, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven
eller i hemmet. Dock kan en borgerlig begravning inte hållas
i en kyrka. Om det är praktiskt möjligt kan man även hålla till
utomhus vid t ex en strand eller skogsglänta.

• Den avlidnes egna önskemål om begravning om sådana
finns t ex i form av Livsarkivet.

Jordbegravning eller kremation?
Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne förs
ut till graven och gravsätts, antingen som en del av begravningsceremonin där gästerna följer kistan till graven eller så
avslutas begravningen med avskedstagande inne i kyrkan/
kapellet och gravsättning sker vid senare tillfälle.
Kremation (eldbegängelse) innebär att kistan med den
avlidne bränns och att askan sedan gravsätts.
Minnesstund
Efter ett känslosamt avsked, som begravningsceremonin
är, kan man möta släkt och vänner vid en minnesstund. Här
möts man och delar glada minnen och anekdoter. Sorgen
blir lättare när den delas med någon och de ljusa och glada
minnena tar gärna över. För många blir detta den viktigaste
delen av begravningen.
Minnesstund kan ordnas i hemmet, hyrd serveringslokal,
församlingshem eller på restaurant.
Inför kontakten med begravningsbyrån
När man känner sig redo att börja ordna med de praktiska
arrangemangen kring begravningen kan man ta kontakt
med oss på begravningsbyrån om man vill ha vår hjälp. Hos
oss finns människor som har kunskap om rutiner vid dödsfall
och som hanterar allt praktiskt man behöver hjälp med. Ring
gärna och boka tid för besöket. Vi gör även hembesök om
man hellre vill det. Lämna gärna uppgifter om den avlidne
redan vid detta samtal och eventuella önskemål om dag
och tid för begravningen. Då kan vi på begravningsbyrån
kontrollera om era önskemål kan infrias och vilka alternativ
som finns om önskemålet inte kan efterlevas.
Man kan också förbereda besöket genom att läsa mera på
www.begravningar.se, ”Planerabegravningen”.
Vad ska jag ha med vid besöket på begravningsbyrån?
• Uppgifter om den avlidnes fullständiga namn samt födelseoch dödsdata.

Hur mycket kostar en begravning?
Vad kostnaden blir beror på begravningens omfattning. Vi
på begravningsbyrån lämnar en skriftlig dokumentation
och prisuppgift över vad som beställs. Det är den avlidnes
tillgångar som ska användas för att betala begravningen.
Undersök också om det finns någon försäkring som utfaller
med anledning av dödsfallet. Det är något som vi kan hjälpa
dig med genom en speciell tjänst som vi har.
När en person avlider får man inte längre betala dennes
räkningar via Internetbanken eller via girering. Alla räkningar
måste betalas över disk hos ett bankkontor och för detta tar
en del banker betalt. Undersök med banken vilken tjänst
de kan tillhandahålla för att underlätta betalningar av den
avlidnes skulder.
När det inte finns pengar till begravningen
Om den avlidne saknar egna medel kan man ansöka hos
kommunen om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Ta kontakt med kommunen som informerar
om vad som gäller i just er kommun. Vi kan också på
begravningsbyån hjälpa till med den kontakten men det är
alltid anhöriga som själva måste ansöka om biståndet. Om
det råder tveksamhet om det finns tillräckligt med tillgångar
för att klara alla utgifter skall man inte betala några räkningar
förrän man fått information om betalningsordningen. Be
banken avsluta alla autogiron vid tveksamhet omdet finns
pengar till alla räkningar och begravningskostnaderna.

Denna information är tagen ur skriften ”Hur gör jag nu” utgiven
av Sveriges Begravningsbyråers Förbund och den kan du hämta
i sin helhet hos oss som är en auktoriserad begravningsbyrå.
Beckman Begravningsbyråer
Vi finns på Renstiernas gata 49, Södermalm,
på Kommunalvägen 20 i Huddinge, i Högdalens Centrum och
på Terrängvägen 49 i Västertorp.

• Försäkringsbrev om sådant finns.
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Sudoku

Lätt

Medelsvår

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

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 2/2019
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Barbro Wickberg - Stockholm
Gudrun Yttermo - Farsta
Bo Arvidsson - Täby
Aino Brock - Vällingby
Grattis!

Lösningar till Sudokun här upptill

Medelsvår

Lätt
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsord

Korsordstävling nr 3/2019: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 3/2019 ska vara oss tillhanda senast den 1 november 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:

Besök oss under Seniormässan
i Älvsjö 1–3 oktober
Titta in i vår monter C13:60
så får du information om medlemskapet och verksamheten i Blomsterfonden,
sköna soffor att vila benen i och lite uppiggande godis.

Välkommen!
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