ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden Nr 1 Mars 2020

Shake your booty!
på föreningsstämman

Suzanne Axell

Elisabet

på Röda bergen
Hundra år ung

Stor intervju med programledaren från Fråga doktorn Sid 8–12

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

Uppge bokningskod

BLOMSTER
vid bokning

Kroatien & Bosnien-Hercegovina

Från storstad till byar längs den kroatiska kusten. En rundresa som ger en inblick i den
tidiga historien till dramatiska händelser utspelades i vår tid. Möt den serbiska, kroatiska och bosniska kulturen med vår omtyckta reseledare Zlatko Papac.

PRIS NU:

13 350 kr ord. pris 13 950 kr 9 dagar, 24/4

Norra Wales - en vacker annorlunda del av Storbritannien

Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno med utfärder till vackra trädgårdar,
berg & borgar samt konsert med den lokala manskören. Våra erfarna reseledare är
Irene & Olle Sangemark.

PRIS NU: 15 850 kr ord. pris: 16 450 kr 8 dgr, 25/8

Stora Irlandsresa

Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga människor. Vår reseledare Jöran Nielsen är en erfaren Irlandsguide som levandegör landets
historia och kultur. Denna resa är en sann upplevelse!

PRIS NU: 14 450 kr ord. pris: 14 950 kr 8 dgr, 13/7

KORTARE SOMMARRESOR
Dalslands kanal 2 dgr, 8 jun
Norges vackra fjordar 4 dgr, 9 jun

Ert pris:
Ert pris:

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

2 950 kr
6 450 kr

Er upplevelse - vår Inspiration

BECKM A N

Stöd de äldre,

annonsera

i ALMA

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

• En personligt utformad begravning

Med en annons i ALMA når du över

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

53 000 engagerade medlemmar och

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

många runt dem som också läser

• Gravstenar efter önskemål

tidningen.

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de

Mejla till alma@blomsterfonden.se för
information om priser, annonsformat

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

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

VÄLKOMMEN!

Renstiernas gata 49, Södermalm

Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

		www.beckmanbegravning.se

Ulfs UNDRINGAR
Det är aldrig försent för en lycklig barndom
Vi människor är som Matrjosjkor, ryska dockor, vi bär våra olika åldrar inom oss, den ena innanför den
andra, från vaggan till graven.
Konstnären och träsnidaren Sergej Maljutin designade den första dockan redan 1890. Den gjorde stor
succé tio år senare under Världsutställningen i Paris och idag är den känd över hela världen. Den första
skapelsen bestod av åtta delbara dockor, längst in ett spädbarn.
Åtta levnadsskeden är väl ungefär vad som ryms i ett normallångt liv. Grupper av år som innehåller
specifika kunskaper, erfarenheter och minnen som vi kan plocka fram när helst vi behöver dem under
vår resa.
För de flesta av oss ilar livet förbi medan vi är strängt upptagna med att göra något annat. Vi lägger år efter
år till handlingarna och de viktigaste bitarna sparas för användning längre fram i tiden. Vi gör ständiga
insättningar på kunskaps- och erfarenhetsbanken och får förhoppningsvis tillbaka bra avkastning i form av
klokhet, handlingskraft och omtänksamhet.
Jag funderade över detta när ögat föll på en tidningsartikel om åldersfördelningen i Sveriges riksdag för
ett tag sedan. Efter 2018 års val är andelen ledamöter i åldern 30–49 år 56 procent medan personer
mellan 50–64 år utgör 35 procent av folkrepresentationen.
Äldre riksdagsledamöter är betydligt mer ovanliga. Över tid har andelen som är 65 år eller äldre varierat mellan en och fyra procent trots att 20 procent av invånarna i Sverige tillhör just den kategorin.
Rent krasst kan man säga att vårt land styrs av en folkvald församling med i snitt tre, fyra dockor i
bagaget medan de som hunnit bygga på sig flera lyser med sin frånvaro. Snedbelastningen är
anmärkningsvärd. Man kan fråga sig hur det påverkar samhällsutvecklingen.

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

Detta är en vanlig bild också i våra grannländer. I Finland valde man alldeles nyligen trettiofyraåriga
Sanna Marin till statsminister. Runt sig i regeringen har hon ett antal ministrar som precis passerat
trettiostrecket. Alla inne på sin tredje docka.
Kan man utifrån detta dra slutsatsen att de fyra första dockorna är mer betydelsefulla än de fyra sista?
Att ungdomlig geist och trendkänsla inte går att kombinera med erfarenhet och visdom? Eller att
ålderismen är mer utbredd hos oss än på många andra håll i världen?
Hursomhelst är den första, innersta dockan speciellt viktig för de flesta av oss. Den som formade
oss från början. Den vi bär med oss och ofta kommer tillbaka till. Men även här behöver
vi ha tagit oss en bit upp i åren för att få full utdelning.
Eller som Gunnar Ekelöf, författare, poet och ledamot av Svenska Akademien,
uttryckte det: – Man måste ha gått igenom mycket för att ha barnasinnet kvar.
Så det är aldrig försent att ha en lycklig barndom.

Ulf Thörnevik
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Innehåll #1

Intervju med Suzanne Axell
från Fråga doktorn
sidan 8–12

Det svänger om Bo Hülphers
och damkören

Välkommen till föreningsstämman och DJ Gloria

Aktuella böcker - Delta i
utlottningen!

Powergänget på Ringvägen

sidan 20–21

sidan 22

Elisabet
hundra år ung

Kryss och knep och knåp

Rödabergens Lust- och
Lapp-Brodöser
sidan 7

sidan 26–27

sidan 30–31

sidan 13–15

sidan 24–25

Följ med på medlemsresa till
Mallorca
sidan 32

Christels KRÖNIKA
Våra många medlemmar ger kraft åt föreningen
De flesta av er har säkerligen redan betalt in medlemsavgiften för 2020. Har du glömt den eller ifall
inbetalningstalongen inte nått fram eller kommit bort så skickar vi ut en påminnelse under våren.
Ingen behöver vara rädd för att av misstag tappa sitt medlemskap eller ramla ur bokön.
Av medlemsavgiften går ca två tredjedelar till vår sociala verksamhet för att skapa glädje
och mening för äldre. Du som är medlem bidrar på ett bra sätt till att vi kan fortsätta
hjälpa äldre med olika stödfunktioner i äldrelivet. ÄldreSupport är en av flera sådana funktioner. ÄldreSupport är en stödlinje per telefon och mejl i syfte att hjälpa äldre och deras anhöriga att få svar på knepiga frågor som rör äldrelivet, om boende, vård och annat. Längre in i
tidningen lanserar vi nu en frågespalt för ÄldreSupport, så att alla våra medlemmar på ett
enkelt sätt kan skriva in och få svar på saker de undrar över. Äldreomsorgen kan vara en riktig djungel
för den oinsatta.
Många skriver till Alma och jag träffar personligen många medlemmar ute på verksamheterna och runt
om i Sverige. Vi är rörande överens om hur fint det är att vi gemensamt kan bidra till att äldre har det
lite bättre och tryggare. Våra många medlemmar ger kraft åt föreningen och skänker trygghet till alla
de som bor och lever hos oss. Även till oss som arbetar inom Blomsterfonden. Stort tack för det!

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

Så här beskriver några medlemmar/hyresgäster sitt engagemang i Blomsterfonden.
Hyresgäst, kvinna 87 år: – Vetskapen om att ni finns gör att jag känner mig trygg och glad.
Medlem, man 55 år: – Att planera för mitt liv som äldre och samtidigt göra något gott får mig att må bra.
Det här numret av Alma innehåller mycket intressant. Läs om Suzanne Axell från tv:s Fråga doktorn, en ödmjuk och underbart omtänksam kvinna. Läs också om Bo Hülphers och damkören på Röda bergen, Vilket svänggäng. Passa på att se dem på
föreningsstämman där de kommer att uppträda med Ulla Billquist-sånger tillsammans med solist och orkester. Och till sist:
hundraåriga Elisabet på Röda bergen måste man bara tycka om. Läs om henne på sidorna 26–27.
Vi ses på stämman, glöm inte att anmäla dig.
ChristelJansson
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
Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till hem
och vård åt äldre.
Swish: 9025305

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.
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson
Redaktion: Christel Jansson, och Kapten Miki Kommunikation .
Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm
Telefon: 08-555 94 500 (växel)
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi över 53 298 medlemmar.
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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Shake your booty!
på föreningsstämman

Omslagsbilderna är
fotograferade av
Johanna Norin,
Ann Jonasson och
Magnus Nordström

Suzanne Axell

Elisabet

på Röda bergen
Hundra år ung

Stor intervju med programledaren från Fråga doktorn Sid 8–12

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 !
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.

Smått

Dikt funnen efter 28 år i förrådet

& Gott

Så underligt det är att din kropp en gång skall bli aska
eller förintas till mull
Så underligt det är att allt ska förintas som var hull
Så underligt det är att min hjärna skall sluta verka
Så underligt det är att mitt hjärta skall sluta slå
Så underligt det är vårt korta liv
Men vi lever och verkar ändå
Så underligt det är att alla stjärnor lyser
Så underligt det är att så många hjärtan fryser
Så underligt att finna frid
Under denna korta tid
Så underligt att själen vill
Och att vi alla blev till
Så underligt att jag kan orka

Hej Kjell,

Medan världen världen värker under torka

Tack för ditt brev och dina synpunkter. Vi håller med dig till hundra procent om att vi ska vara
varsamma med språket.

Så underligt att människan sig finner
I detta diffusa flimmer
Så underligt är detta korta liv
Så underligt att ingen säger bara bliv
Margareta Lagergren Stockholm
Dikten skriven 27.11.91

Vad det gäller just verbet ”funka” är det upptaget och godkänt i SAOL, Svenska Akademiens
ordlista över svenska språket, sedan minst ett kvarts sekel (funka v. (vard.) fungera). För vår
del är det då användbart i de sammanhang vi satt det i.
Vi vill vara noggranna, varje slarv- och stavfel som finns kvar efter publicering känns allt
annat än bra.
Vänliga hälsningar

Almaredaktionen

Vi vill hylla Firouzeh!

Rosor till Jessica och Tomas

Hon är en mycket kunnig sjuksköterska som
brinner för sitt arbete. Hon lyfter oss som ett
team och sprider glädje omkring sig vilket gör
henne till en mycket bra chef.

En stor bukett rosor vill vi ge till vår värdinna
Jessica och bovärd Tomas på Ringvägen.

Alla medarbetare på Lärkträdet

Genom
Viola Rodillas / 2019-11-27
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Ett varmt tack för att ni alltid är glada och
hjälpsamma!

Nedanstående text är direkt tagen från en liten skylt som sitter
på väggen intill brodösernas mästerverk RÖDABERGEN i Röda
bergens samlingslokal.

Rödabergens Lust-och Lapp-Brodöser

Broderi utfört av av Rödabergens Lust- och LappBrodöser. 2017–2018.
Vi som träffas varannan onsdag i matsalen är:
Monika Vesic, Monica Norstedt, Marianne Dahlqvist,
Agda Björk, Anita Wikman, Maj Moritz, Ulrika Fornell,
Ulla Mandorff och Kristina ”Gingen” Klang.
Vi går tillväga så - att vid varje termins början väljer vi ett
tema att ha till grund för broderi. Vi spånar-funderar-bollar
olika förslag och enades den här gången om att försöka återge
Rödabergen så kreativt vi kunde. Det innebar också att vi
bestämde oss för att arbeta mycket med applikationer och
komplettera med broderi.
Med material delvis ur Gingens gömmor, delvis ur lådor med
material från Blomsterfonden, har vi gripit oss an verket.
Många har också med sig eget material.
Att utföra Rödabergen har inneburit att vi haft ett gemensamt mål. Ibland har vi sytt huskroppar som sen monterats fast, ibland broderat
direkt på applicerat underlag. Monteringen sker sedan traditionsenligt uppe på Gingens lantställe i Roslagen en trevlig försommardag.
Brodösernas sitt- och ståordning på bilden är inte densamma som anges i taveltexten (Reds. anmärkning)

Inställda basarer pga
smittspridningsläget

NACKA KOMMUN OCH
BLOMSTERFONDEN STARTAR
MÖTESPLATS SENIOR
I NACKA FORUM
Nackas seniorer kommer att få en ständigt levande mötesplats där de kan träffa andra i samma ålder och hitta nya
vänner under trevliga former.

RINGVÄGEN
Minibasar 28 mars, kl. 12.00–15.00

RÖDA BERGEN
25 april, kl. 10.00–14.00

Tack för er förståelse

Grattis!
Anna-Lena Skytt Brown
och Ingmari Rothman.
Ni vann varsin bok i förra

Här erbjuds hälsofrämjande aktiviteter, som inomhusboule,
sittgympa och stavgång, men också mer lågmäld gemenskap
i forma av musikstunder och caféträffar med möjligheter att
köpa lättare förtäring till självkostnadspris.
En värdinna finns alltid tillgänglig på mötesplatsen och står
till förfogande med information, vägledning och hjälp för
den som önskar det.
– Vi på Blomsterfonden ser fram emot att få komma igång med
verksamheten i Nacka Forum. Tillsammans med seniorerna
själva kommer vi att utforma ett brett program med aktiviteter
som alla ska kunna delta och känna sig hemma i. Delaktighet
är en viktig hörnsten i den sociala verksamhet som utvecklats
under snart hundra år inom Blomsterfonden. Så kommer det
också att bli i Nacka. Vi skapar, glädje, gemenskap och trygghet
tillsammans.
Kontakt: Christel Haglund, 08-555 94 800
christel.haglund@blomsterfonden.se

numret av Alma.
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– Livet var inte alltid lätt när jag växte upp ...

... men vi höll ihop i vått och torrt.
Vi barn, mamma, mormor och morfar.
Det fanns mycket kärlek, glädje och
trygghet i det gänget
Text: Magnus Nordström Foto: Johanna Norin

Alma möter Suzanne Axell, omtyckt programledare sedan
många år i SVT:s Fråga doktorn och just nu kanske den
största tittarfavoriten i Filip och Fredriks frågesportprogram
Alla mot alla som går på Kanal 5.
Vi talar om livet, uppväxten i Bajenland söder om söder och
varför djuren är så viktiga för oss.

Har du märkt av att du fått ny publik nu när du är med i Filip och
Fredriks ”Alla mot alla” där du blivit en av de stora favoriterna?
Nej, egentligen inte, vi har en väldigt bred skara tittare
även i ”Fråga doktorn”, det kan vara elvaåringar som
skriver in och ställer frågor, det är inte ett så utpräglat
seniorprogram som man kan tro. Däremot har jag fått
en hel del kommentarer om att David (Sundin) och jag
var duktiga när vi vann den första säsongen. Även min
partner i den pågående omgången, Nisse (Hallberg), är
väldigt allmänbildad och snabbtänkt.
Och tittare har jag mött på gator och torg under hela
mitt tv-liv, de flesta är väldigt snälla och trevliga när de
kommer fram och hejar. Jag tycker för det mesta att det

är roligt att tjoa med folk, jag känner mig inte särskilt
märkvärdig bara för att jag är med på tv.
Hursomhelst är det väldigt roligt att tävla i ”Alla mot
alla”, det är helt annorlunda mot att sitta hemma i
soffan i lugn och ro och klura ut svaren. Det är fyrtio
grader varmt i buren, man kan få frågor som inte är av
denna världen och allt ska gå snabbt. Det gäller att ha
lika delar koll och kul och inte ta något för givet. Och
kul är det, både David och Nisse är ju underbart roliga
människor, precis som Filip och Fredrik.

Tema för det här numret av Alma är ”Barnet i mitt sinne”. Hur ser
du på din barndom och uppväxt, vad bär du med dig från den
tiden idag?
Jag känner en oerhörd tacksamhet för att jag har och
alltid haft en sådan bra mamma. Samma varma känslor
hyser jag även för mormor och morfar, deras minne
vårdar jag ömt.
Min pappa lämnade oss när jag var åtta år men jag
brukar koncentrera mig på det positiva i livet,

Artikeln fortsätter på nästa uppslag
8 Blomsterfonden

Suzanne Axell
Programledare, journalist
Medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet
Ålder: 64 år
Familj: Sambo med Jörgen.
Mamma, två systrar och hittekatten Svans.
Bor: På Östermalm i Stockholm och
sommarställe i Roslagen som delas
med mamma och systrarna.
Aktuell: Som programledare för Fråga doktorn
i SVT och allvetande tittarfavorit i
Alla mot alla i Kanal 5.

Suzanne Axell
fortsättning

på restaurang och mamma var kontorist. Jag har inga
tjusiga anor men jag är oerhört stolt över att vara en del
av det de stod och står för.
Mormor blev nittioett och ännu i åttiofemårsåldern var
hon alltid sist kvar på fester och tillställningar, dansade
till Madonna och så. Hon var en förebild för mig.

Det känns för mig som om äpplet inte fallit speciellt långt från
träden?
Från brev och samtal vi får till ”Fråga doktorn” kan
jag ibland tycka att vi kanske ”släcker ned” våra liv lite
för tidigt. Vi låter åldern styra i stället för hur vi mår
och står. Jag tycker vi ska dansa och gå på bio, teater
och musik så länge vi kan. Det är inte fel att ta ett litet
nappatag på livet alldeles själv.
Forskningen visar ju dessutom att de som är aktiva,
socialt engagerade eller kanske spelar något instrument
håller sin mentala hälsa vid liv längre upp i åldrarna. Vi
får ligga i och jobba på helt enkelt.
skitstövlarna kommer ju ändå. Nu var min pappa inte
en sådan men han kanske inte skulle haft några barn helt
enkelt.
Min mormor Lily och morfar Ingvar betydde jättemycket för mig genom hela min barndom och vi hade
fantastiska somrar tillsammans med mina systrar, vilket
lever kvar i mitt hjärta och jag är evigt tacksam för vad
de gjorde för oss.
Sedan kan jag inte säga att livet var lätt. Att vara äldsta
dottern till en ensamstående mamma i slutet av sextiotalet var inte alltid en dans på rosor, det kan inte jämföras med hur det är idag.
Våra somrar i Roslagen och alla minnen med mormor
och morfar gör mig så varm om hjärtat. Mycket pengar
hade vi aldrig men vi fick massor med kärlek och gjorde
roliga saker tillsammans. Vi var ju tre generationer om
allt: vi barn, mamma, mormor och morfar, det bodde
mycket glädje och trygghet i det härliga gänget.

Det är inte alltid lätt att hålla sinnet ungt upp i åren men det
verkar inte ha varit något större problem för dina morföräldrar?
Lily och Ingvar blev morföräldrar tidigt men framförallt
ville de inte bli gamla, de skulle vara aktiva fullt ut
till slutet. Morfar var bergsprängare, mormor jobbade
10 Blomsterfonden

Sedan är självvald ensamhet något helt annat än en påtvingad sådan. Att sitta i lugn och ro och läsa en bok
eller njuta av vårsol och fågelsång kan ju vara minst lika
uppfriskande. Man ska inte tvinga sig till något man inte
känner sig bekväm med.

Det är viktigt att ha bra förebilder i livet, har du några andra som
du tycker är viktiga att framhålla?
Jag känner till exempel Dagny Carlsson som blir 108
år i maj. Hon är ett föredöme på många sätt. Hon blev
änka och ensam och tänkte att ”ska det vara så här”?
Hon kom till svaret att ”nej, det behöver det inte alls”
och idag känner hela Sverige till henne, genom hennes
blogg och mycket annat.
Det finns många fantastiska kvinnor i Sverige, men ska
jag hålla fram några lite extra är det nog just Dagny och
Madelein Månsson, världens äldsta kvinnliga discjockey,
som förtjänar det. Madelein tog hand om sin sjuke man
och sina föräldrar under många år innan hon blev änka,
ensam och deprimerad. Hon älskade dans och musik
och bestämde sig för att göra en ”mission impossible”.
Nämligen utbilda sig till discjockey och leva av det. Idag
är Madeleine, eller DJ Gloria som hon heter i båset, 75
år, mycket framgångsrik och fyller dansgolven till sista
tåspets var än hon spelar.

Det är alltså aldrig försent att förverkliga sina drömmar,
så länge man har knoppen och kroppen på sin sida.

Vad jag förstår är du en djurvän av stora mått, är det också något
du har med dig av modersmjölken?
Jag är djurvän på riktigt, jag tycker inte den här planeten
ska vara till bara för människor. Vi är alldeles för många
som det är.
Min gammelmormor Viktoria räddade hundar som for
illa och var en mycket varm människa. Från henne gick
arvet vidare till mormor, mamma och mig, vi är djurens
vänner hela bunten. De berikar våra liv.
Runtomkring där jag bor ser jag många människor från
mitt fönster när de är ute med sina jyckar. Jag kan bara
ana hur mycket hundarna betyder för dem. Har man en
hund eller en katt är man aldrig riktigt ensam. Själv har
jag haft många hittekatter genom åren, min nuvarande
heter Svans. Bara det att han ligger i soffhörnet och
snusar skapar hemtrevlighet och lugn.
Men vi har ju också alla fina vilda djur att njuta av. Tänk
bara på alla vackra fåglar och all sång de underhåller oss
med. Koltrasten en tidig och vacker sommarmorgon går
inte av för hackor. Vi får helt enkelt ge något tillbaka,
när de behöver det.
I Fråga doktorn brukar vi dela ut ”gladisar”. En gång
gick en sådan till en man som snickrade ihop ett vackert
fågelbord som han skänkte till ett äldreboende. Detta
blev stor succé för både de äldre och fåglarna. Fler och
fler fåglar kom till bordet och fler och fler boende samlades för att följa de bevingade vännerna utanför fönstret. Man kan säga att både fåglarna och de äldre fick
ett bättre liv tack vare den här mannens initiativ. Allt
behöver inte vara stort och kostsamt, en liten grej kan
skänka glädje till många.

Vad tror du om att låta sällskapsdjur bo på äldreboenden?

En kvinna som gör mycket gott för våra fyrfota vänner
är Lena Engen. Hon driver kattpensionatet Solgläntan
i Vallentuna som även tar hand om hemlösa katter.
Genom Lenas omsorg har många speciellt utvalda katter
omplacerats på äldreboenden med väldigt gott resultat.
Sedan är det naturligtvis så att en del människor inte är
förtjusta i varken katter eller hundar, man kan också lida
av olika allergier och annat som gör att husdjur inte är
möjliga att hålla i sin närhet. I framtiden kanske det ska
vara så att man kan välja hur man vill ha det på senioroch äldreboendet, med eller utan husdjur. Djurvänner
på ett ställe och andra för sig.
Min mamma, 85 år, som haft katter genom livet skulle
med stor glädje trivas på ett sådant boende när det blir
dags för henne att flytta hemifrån.

Det pratas också om att ny teknik och konstgjorda djur ska bota
ensamheten för de äldre, hur ser du på den utvecklingen?
Jag är inte särskilt förtjust i olika mekaniska och
konstgjorda djur som man experimenterar med inom
vården. Det känns inte värdigt och kan inte jämföras
med en levande varelse som sällskap och vän. Värmen
och intelligensen man kan få av en katt eller hund går
inte att ersätta hur lätt som helst. Digitalisering och
annan teknikutveckling är bra men nog behöver vi hålla
fast vid en del av de mjuka värdena.
Jag tror att sällskapsdjur kan vara speciellt bra för personer som bär på en minnessjukdom. Många har växt
upp med djur och känner närheten och ömheten med
hela sin kropp och själ fast huvudet inte riktigt fungerar
längre.
Jag hade hund när jag var liten och sedan tjugofemårsåldern är det katter som gäller. Jag känner mig väldigt
nära djuren. Jag älskar kanske inte ormar men skulle
aldrig drömma om att göra dem illa.

Djur ska naturligtvis vara i sin naturliga miljö men
hundar och katter har ju gått vid vår sida i tusentals år
så de är en del av oss och våra familjer. Vi ska vara rädda
om både djur och natur, se till att träd och grönområden
bevaras även inne i storstäder. Det ska vara möjligt för
Jag tycker verkligen att man ska ta tillvara på den möjlig- oss att leva tillsammans på jorden. Ser jag en skadad
heten. En katt eller en hund kan skänka så mycket glädje fågel på gatan är jag inte en sådan som bara kan gå förbi
och trygghet. Dessutom är det bevisat att både blodtryck utan att göra något till hjälp.
och blodfetter går ned hos personer som har husdjur så
Artikeln fortsätter på nästa sida
det är också en ren vinstsituation för hälsan.
Det diskuteras och skrivs en hel del om att använda
sällskapsdjur inom äldrevården för att motarbeta ensamhet och för att skapa den närhet som personalen inte
alltid hinner med att ge.
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Med tanke på din vurm för djur och natur borde du väl heja
på Djurgården men jag har hört att du är en riktig ärkebajare,
stämmer det?
Jag skulle aldrig kunna visa mig mer på släktfesterna
om jag skulle byta till Djurgår´n. Mormors bror, Harry,
gick 87 år på den här jorden men missade aldrig en
hemmamatch, om du förstår. Vi är födda och uppfödda
på Södermalm och söder om söder och då är Hammarby
det lag man håller på. Punkt slut. Min morfar, Ingvar,
tog med mig som liten tjej till Kärrtorps IP och där
såg jag Nacka Skoglund spela en av sina absolut
sista matcher. Det minnet sitter i, och senare har jag
intervjuat både Kenta och Billy Ohlsson, det är också
stort.

Idag är det många äldre som bara tuffar på och mår bra
av det. Det vore ett sanslöst slöseri med resurser om
personer med stor yrkeskunskap, värdefulla erfarenheter
och hög arbetsmoral skulle ratas bara för att de uppnått
en viss ålder. Korkat helt enkelt.

Hur ser du på situationen för de äldre idag, tycker du att allt verkar
fungera väl inom äldreomsorgen?
När jag var liten hade mormor och jag, båda söderbönor,
konditoriet på Ringvägen som utgångspunkt när vi var
in till stan. Vi fikade och hade det trevligt tillsammans
och jag kommer ihåg namnet Blomsterfonden redan
från den tiden. Vad jag förstår har föreningen ett slags
trygghetskoncept som innehåller både senior- och äldreboende, vilket känns mycket bra.

Men jag är en supporter som hejar på mitt lag utan
att spy galla över motståndarna. Hat, som ibland förekommer fans emellan inom idrotten gör ingen människa
glad. Man ska ha kul.

Överlag är mitt förtroende för myndighetspersoner,
biståndsbedömare, handläggare och andra som tycker
till och bestämmer över hur vi ska ha det på äldre dar
ganska naggat i kanten.

Hur ser du på framtiden. Du fyller väl normalpensionär i år?

När min mormor och morfar inte längre kunde bo
hemma ville man sära på dem och skicka iväg dem åt var
sitt håll. Så hjärtlöst, grymt och fullständigt huvudlöst.
De hade varit ett par i 65 år och deras liv var en enda
lång solig kärlekshistoria. Mamma och vi barnbarn tog
dock den striden och till sist fick de bo tillsammans på
Stora Sköndal. Mormor gick sedan ur tiden i januari
och morfar följde henne i april, men egentligen dog han
redan samma sekund som sin älskade Lily.

Jag tar en dag i taget, jag gnäller inte över att jag blir
äldre, jag är tacksam för all tid jag får och de jobb jag
har framför mig. Jag vill se på livet som en gåva. Min
kompis från tioårsåldern, Åsa, gick bort i cancer när hon
var trettioett och det satte för alltid perspektiv på livet
för min del.
Jag kan väl rent allmänt tycka att vi har för mycket
ålderism i Sverige och överlag för få möjligheter att
välja hur vi vill jobba och leva våra liv när vi kommer
en bit upp i åren. Det är väldigt stor skillnad på om
man, som min morfar, varit bergsprängare eller har
ett akademiskt yrke vid en dator. I början av min
journalistbana var jag en gång nere i Småland och gjorde
ett reportage från en anläggning där de skrotade tåg.
Det var ett öronbedövande bullrigt, tungt och skitigt
jobb som slet oresonligt hårt på kropp och själ. Jag vill
se den broileruppfödda skrivbordspolitiker som fixar
att förklara för dessa hårt arbetande personer varför
hen tycker det är en jättebra idé att de fortsätter slita i
samma takt upp till sjuttio.
De som haft tunga arbeten och slitit ut kroppen ska inte
piskas till att arbeta vidare men alla som vill jobba och
har kroppen och tanken med sig ska få göra det så länge
de vill och det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden.
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Idag känns det inte tryggt att bli gammal utan att ha
någon när och kär som står upp för ens rätt till ett
värdigt, tryggt och meningsfullt liv livet ut. Min
mamma är åttiofem år, mår bra och bor hemma. På
sommaren delar hon, mina systrar och jag på ett litet
lantställe i Roslagen. Men hon kan känna sig tvärsäker
på att den dagen hon vill flytta till ett äldreboende har
hon tre flickor som kommer att slåss som djur för att
hon ska få det så bra det bara går. Jag vill att hon får
bo på ett ställe med trevliga färger där man spelar lite
Mozart och ger henne stimulans och innehåll i vardagen.
Det är inte för mycket begärt att de ska få ha det bra, de
som byggt vårt land och vår välfärd.

Se och hör Bosse och Grannarnas kör med solist och orkester på föreningsstämman den 27 maj.

Det svänger om Bosse och
damkören på Röda bergen
På Röda bergen ligger man inte på latsidan. Varje dag erbjuds de
boende någon aktivitet i intresseföreningens regi. Är det inte
filmkväll så är det brodyr med Rödabergens Lust- och LappBrodöser eller något annat som gäller.
Bo Hülphers håller i Grannarnas kör som samlas i festsalen
varje torsdag för stämmoövningar och repetitioner inför kommande uppträdanden tillsammans. Nu senast spelade körgänget nyårsrevy inför två fullsatta salonger.
– Vi planerade från början att knåpa ihop en föreställning
som vi kallade Svenska Revykungar men kom fram till att
både Karl Gerhard och Ernst Rolf blev för knepiga att göra i
körformatet. De där gubbarna kopplade mycket av sina texter
till dåtidens kändisar, grekisk mytologi och annat som inte
träffar klockrent idag. Det blev för akademiskt och svårt så vi
bestämde oss för lite lättare sångnummer som vi blandade med
sketcher och humorinslag. Vi tycker det blev väldigt bra.

Bo Hülphers - musikern, kompositören och teatermannen har bott
hos Blomsterfonden på Röda bergen i snart tjugo år. En mer
kompetent och hängiven körledare går nog inte att få tag i.
Bo är en eldsjäl utöver det vanliga.
– Äsch, jag är långt ifrån ensam eldsjäl på det här stället.
Det är många som lägger ner stort arbete för att vi ska ha det
trevligt om dagarna. Vi träffas och har roligt tillsamman. Vi
bryr oss om varandra, det ligger stor trygghet i det.
Bosse, som han kallas, började som jazztrumpetare på femtiotalet och spelade dansmusik sex kvällar i veckan på Lorry i

Sundbyberg. Sedan tog mer klassiska toner och studier vid
musikhögskolan över.
Efter läsåren väntade lärarjobb vid Adolf Fredriks musikklasser
och därefter flytt till Härnösand och musikfolkhögskola.
– I den här vevan startades Västernorrlands regionteater och jag
ombads söka tjänsten som musikansvarig, vilket jag gjorde. Här
hade både jag och familjen tio fina år. Jag komponerade även
barn- och ungdomsoperor för Norrlandsoperan under den här
tiden. Senare även för Göteborg.
Det kom och gick en hel del människor under regionteatertiden
och allt var inte lika intressant och roligt längre så familjen återvände till Stockholm och för Bosses del ett freelancerliv. Många
känner fortfarande igen honom som huspianisten i Söndagsöppet. Men Bosse fanns med lite överallt: på Stadsteatern,
Dramaten och privatteatrarna.

– Fria Proteatern var nog det roligaste stället av alla att
jobba på. Jag hamnade där när de förberedde sin föreställning med Vladimir Vysotskij-låtar. Jag var musikaliskt
välutbildad och kunde arrangera, låtarna var oftast väldigt
enkla i sin grundform, D-moll och tre ackord, så de behövde
jobbas med.
Vladimir Vysotskij var en rysk Bob Dylan, eller varför inte en
Evert Taube eller Cornelis Vreeswijk. Han var en av Sovjetunionens mest kända och älskade sjungande poeter. En
sanningssägare vars uttryck grep tag i folk över generationsArtikeln fortsätter på nästa sida

Bilder från Nyårsrevyn
på Röda bergen
och nationsgränser. Han gick bort alldeles för ung 1980 men
hans sånger lever vidare. Vysotskij gav mer än tusen konserter
på hemmaplan och i andra länder, men Sovjetunionens
television visade inte en enda konsert eller intervju medan han
levde.
Fria Pro gav Vysotskijs livsverk till svenska folket. Bröderna Ola
och Carsten Palmaer översatte och tolkade sångarens texter. Det
fanns inte några noter nedskrivna så Stefan Ringbom, tidigare
frontman i The Mascots, lyssnade noga på originalinspelningar
på kassettband och överförde det han hörde till noter på papper.
1986 framförde Fria Proteatern sångerna för första gången på
scen.
– Det var väldigt få människor i Sverige som kände till Vladimir
Vysotskij från början. Men intresset växte. Många älskade låtarna och gör det fortfarande. ”Sånger av Vysotskij” spelades
sammanlagt 260 gånger bara i första omgången. Dels på Scalateatern i Stockholm, men också på en turné genom Sverige.

Sedan hände något märkligt. Fria Pro blev 1988 inbjudna att
spela på Tagankateatern i Moskva där Vysotskij hade jobbat som
skådespelare.
– Det var en stor upplevelse för oss att komma dit, se teatern
och repetera där. Vi sjöng inte på ryska så vi var rätt nervösa.
Ryssarna var nyfikna och lite undrande men efter några låtar
blev det stor succé. Vi försökte inte låta som Vysotskij, det gick
inte. Vi gjorde egna arrangemang vilket jag tror att de tyckte om.
Fria Pro lades ned 1990 men fortfarande återuppstår olika
formationer som framför Vysotskijs sånger på scen.
– Ja, det är smått otroligt, det kommer mycket folk var än vi
uppträder. Det är väldigt kul. Vi ska spela på Röda bergen också.
– Det är så med musik, när både publiken och musikanterna
känner samma saker händer något magiskt. Sedan spelar sammanhanget mindre roll, den glädje vi känner när vi gör grejer
med kören här på Röda bergen kan matcha nästan vad som
helst. Ibland når vi oanade höjder. Bara det att vår äldsta
medlem, Gun Förstedt, är nittioåtta år och sjunger med både
kraft och känsla visar hur viktig sång och musik är för att vi ska
må bra. Själv fyller jag åttiosex nästa gång och fortfarande har
jag många läckra ackord i mig.

De tio skönsjungande damerna i kören heter:
Barbara Baron, Anita Wikman, Monika Wall-Larsson,
Inger Skärström, Jakobine Svensson, Ulla Mandorff,
Bodil Tverved, Gun Förstedt, Monica Nordstedt och
Inger Hülphers
Till sin hjälp under nyårsrevyn hade de ett band bestående av Hans Björk, bas, klaviatur och sång, Mathias
Hülphers, tenorukulele och sång, Jan Levander, trummor
och sopransaxofon. Sångerska och primaprimadonna
var Kerstin Wikström och sjungande, klaviatur- och
dragspelsspelande kapellmästare Bosse Hülphers. Under
den första föreställningen var även Katja Levander ett av
Bos musicerande barnbarn med på fiol.
Alla Bos barn och barnbarn spelar instrument och sjunger.
Hela äppelskörden har fallit nära träden, nämnas i sammanhanget bör att Bos exfru Inger är sångpedagog.
Allt runt revyn sköttes till allas stora belåtenhet av intresseföreningen vid Blomsterfonden på Röda bergen.

Publiken var både nostalgiskt uppsluppen och lite konfunderad när Bosse
berättade sagan om Rödluvan och vargen på gammal stockholmsslang.

MedlemsINFORMATION
Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden, ditt
medlemskap och förmåner:

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

08-555 94 527

08-555 94 751

uthyrning@blomsterfonden.se

medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden?

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

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 08-555 94 751 måndag–fredag: 09.00–16.00.

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

ALMA
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Tema:

Samhörighet
i Jul

Blomsterfonden står på stark ideell värdegrund och föreningens sociala
verksamhet finansieras med insamlade gåvor och medlemsavgifter
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt
äldre i Storstockholm. Vi har idag 53 298 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

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

(BG 902-5305), Swish:9025305.

God Jul & Gott Nytt År
till alla blomsterfondare!

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.
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Snabbkrönika 2019
Under 2019 har vi haft en kontinuerlig dialog med er medlemmar. Vi har fått in intressanta synpunkter som givit oss nya insikter och idéer. Vi blir fler som funderar över hur vi vill leva, bo och ha det
när vi åldras och hur vi ska motverka ensamheten bland äldre. Blomsterfonden börjar alltmer likna
en folkrörelse. Så här summerar vi året som gick.

Frisk luft och härlig natur på ÄldreKollo vid Gålö Havsbad
Med ert stöd anordnade vi för femte året i rad ÄldreKollo för ensamma äldre.

Rekordmånga samtal till vår stödlinje ÄldreSupport
Många behöver vägledning och stöd i äldrefrågor. Äldreomsorgen är snårig på många sätt.

Maten är viktig för våra boende
En helt ny och fräsch Almas restaurang öppnade efter renovering av både kök och matsalsdelen i Liseberg.

En efterlängtad öppning av den helrenoverade poolen i Svalnäs
Tack vare generösa donationer kunde vi öppna poolen på Svalnäs för badsugna boende och personal igen.

Nej tack till digitalt utanförskap bland äldre
Under 2019 inledde vi ett pilotprojekt för att minska det digitala utanförskapet bland äldre. Planen är att
utöka med fler handfasta utbildningar under 2020.

Högt tryck på våra juridiska seminarier
Framtidsfullmakter, familjerätt och testamenteskrivning fullbokades snabbt. Vi erbjuder fler tillfällen 2020.

Alzheimer Café, populär mötesplats en gång i månaden
Alzheimer Café gästades av över 500 medlemmar med anhöriga och vänner. Höjdpunkterna var många
med intressanta föreläsare och vacker musik.

Ett givande utbyte mellan Stockholms stad och Blomsterfonden
Äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) besökte Lisebergs äldreboende.

Årets föreningsstämma en uppsluppen tillställning
Intressanta presentationer, allsång, avancerade gitarrsolon och en och annan solodans i salongen var några
av inslagenpå 2019 års föreningsstämma på Rigoletto.

Blomsterfonden genom Tallgårdens äldreboende vann kvalitetspris
Tallgården tilldelades Socialnämndens kvalitetspris för värdefulla insatser inom äldrevård och omsorg i
Danderyds kommun.

Genomgående höga betyg i Socialstyrelsens årliga granskning
I undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” blev Blomsterfonden än en gång en vinnare.

Nytt kundforum på nätet för snabba svar på vanliga frågor
Många har redan hittat dit, gör det du också. Klicka på den röda knappen ”Fråga oss” som finns på
hemsidan!

Medlemsresor till Vilnius och Malta
Två resmål med massor av aktiviteter, kultur och historia. Efter önskemål om andra färdsätt än flyg provar vi
nu att resa med båt till Gdansk i maj 2020.

Många basarer, högtidsfester och andra sammankomster
Aktiviteterna, festerna och sammankomsterna var många under året. Både i Blomsterfondens och
intresseföreningarnas regi. Gemenskapen och glädjen flödade.

Blomsterfonden vann anbudstävling
Nacka kommun valde Blomsterfonden som sammarbetspartner till ny mötesplats för seniorer som öppnas
i Nacka Forum.
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MedlemsFÖRMÅNER
Kultur

Juridisk hjälp

Innehållsrika resor

Blomsterfonden och Berwaldhallen
provar ett nytt samarbete för att
kunna erbjuda medlemmarna
rabatterade konsertupplevelser.
Berwaldhallen är en av landets
viktigaste kulturinstitutioner och
är hemmascen för Sveriges Radios
Symfoniorkester och Radiokören.
Vi kommer att återkomma med mer
information om detta framledes i
Alma och våra nyhetsbrev.
Håll utkik!

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.

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

Seniorresor

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

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.

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.

BECKM A N

B E G R A V N I N G S B Y R Å

JURIDIK

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

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

Inför föreningsstämman 2020
Medlemmar under året som gått
Vid årsskiftet 2019/2020 var vi 53 298 (50 138) medlemmar, vilket motsvarar en ökning med 6 % (6 %) för 2019. Många av de
nya har kommit i kontakt med Blomsterfonden genom rekommendationer från medlemmar, hyresgäster eller anhöriga till
någon som bor hos oss. Under 2019 fick vi in många i åldersspannet 40-59 år. En större spridning av åldersbilden hjälper oss
att säkerställa en hållbar förening för äldre i samhället.

Motioner till föreningsstämman 2020
Medlemmar kan lämna motioner till föreningsstämman, sista datum är den 31 mars. Motionen kan skickas per e-post:
medlem@blomsterfonden.se eller via post till Föreningen Blomsterfonden, Att: Motion, Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Endast medlemmar kan lämna in motioner.

Anmälan
Anmäl dig gärna direkt via ett formulär på vår hemsida www.blomsterfonden.se. Senaste anmälningsdag är den 14/5 för att
säkerställa din plats och vår bokning av förtäring. Det går också bra att anmäla sig via e-post: medlem@blomsterfonden.se
eller per telefon 08-555 94 512. Vänligen uppge ditt namn och personnummer när du anmäler dig. Tänk på att det är viktigt
att du har betalt din medlemsavgift för att du ska kunna anmäla dig!

Fullmaktshantering på föreningsstämma
Önskar du lämna en fullmakt till någon annan medlem som deltager på föreningsstämman? Be din fullmaktstagare lämna/
skicka med din fullmakt vid anmälan till föreningsstämman. På så sätt kan vi hjälpas åt att underlätta vid registrering på
stämmodagen samt säkerställa att fullmakten uppfyller Blomsterfondens formkrav på fullmakt.
Alla inkomna fullmakter kan komma att säkerställas genom kontakt med fullmaktsgivaren samt att medlemsavgift är betalt
för fullmaktsgivare och fullmaktstagare innan fullmakten godkänns och registreras.
Fullmakt för 2020 års föreningsstämma finns på vår hemsida under föreningsstämman.

Skicka eller lämna era fullmakter till:
Posta till:
Blomsterfonden

Besöksadress: Ringvägen 105.

Attention: Fullmakt föreningsstämma

Blomsterfondens huvudkontor,
entré höger långsida husnr 105.

Box 110 91
100 61 Stockholm

Ring på klockan så öppnar vi.

Eller skanna in din fullmaktsblankett och maila oss:
medlem@blomsterfonden.se
Ange i rubriken ”Fullmakt till
föreningsstämma”.

Vill du läsa Blomsterfondens årsredovisning för 2019?
Du kan ladda ned årsredovisningen på vår hemsida: www.blomsterfonden.se
fr.o.m. den 14:e maj. Alla som anmäler sig till föreningsstämman får årsredovisningen
samt dagordningen för stämman via e-post eller postalt.
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Kallelse till föreningsstämman

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma 2020.

Dagordning och bilagor kommer att publiceras på hemsidan samt mejlas. Till de som ej har e-postadress registrerad hos oss skickas postalt
ca 10 dagar innan föreningsstämman. Observera att vi endast kommer ha ett fåtal exemplar upptryckta på föreningsstämma, detta i enlighet
med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av trycksaker. Handlingar finns också att hämta hos värdinnan på respektive anläggning
för den som är hyresgäst hos Blomsterfonden.

TID: Den 27 maj kl. 18.00,
registrering börjar fr.o.m. 17.00.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 14 maj, gärna via
ett formulär på vår hemsida: www.blomsterfonden.se.
Du kan också mejla till medlem@blomsterfonden.se
eller ringa på 08-555 94 512 senast den 14 maj.

PLATS: Rigoletto, Kungsgatan 16,
Stockholm. Närmaste T-station är
Östermalmstorg, uppgång mot
Stureplan/Birger Jarlsgatan alt.
Hötorget via Kungsgatan.

Vänligen uppge namn och personnummer när du
anmäler dig.
OBS! VI RESERVERAR OSS FÖR ATT VI KAN BEHÖVA
SKJUTA UPP STÄMMAN PGA SMITTORISKEN.

Valberedningens förslag till årsstämman den 27 maj 2020
Valberedningens uppdrag regleras i Blomsterfondens specifika valberedningsinstruktion som fastställdes vid stämman 2015-05-25.
Instruktionen finns tillgänglig i sin helhet på Blomsterfondens hemsida.
Bland de punkter som anges, åligger det valberedningen att bedöma om styrelsen uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i förhållande till Blomsterfondens framtida inriktning. Valberedningen har följt styrelsen under året och kan konstatera att dess arbete fortlöpt
på ett effektivt och välfungerande sätt. Blandningen av ledamöternas olika kompetenser bildar en bra helhet.
Följande styrelsemedlemmars mandatperiod utgår 2020:
Ewa Samuelsson

Ordinarie		

Valbar för ny period

Bert-Ove Johansson

Ordinarie		

Valbar för ny period

Meg Tiveus

Suppleant

Ej valbar

Valberedningen föreslår därför omval av Ewa Samuelsson och Bert-Ove Johansson. De har såväl gedigen kunskap och
erfarenhet av styrelsearbetet i Blomsterfonden. De besitter kompetenser och kontaktnät som skapar goda förutsättningar för
Blomsterfondens verksamhet och utveckling.
Inga förslag från medlemmar har inkommit till valberedningen på nya ledamöter till Blomsterfondens styrelse.
Valberedningen föreslår val av Johanna Cerwall till suppleant i styrelsen. Hennes kvalifikationer framgår enligt nedan.
Johanna Cerwall, 57 år, är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm och har gedigna kunskaper inom ekonomi, finans och
finansiell styrning.
Hon har en lång karriär i Swedbank
där hon har erfarenhet från olika
befattningar. Är sedan 2016 Vd på
Skandiabanken.

Ewa Samuelsson
Styrelsens ordförande

Bert-Ove Johansson
Ordinarie ledamot

Johanna Cerwall
Valberedningens förslag
till suppleant i styrelsen

Blomsterfondens valberedning
Björn Lind

Nina Rehnqvist

Sammankallande

Åsa Stenlund-Björk

Johanna har de senaste åren lett
ett omfattande arbete för att
tydliggöra Skandiabankens roll i
Skandiakoncernen..

Tänk på detta!
Valberedningen tar inför 2021
års stämma gärna emot förslag
på medlemmar som besitter
den kompetens som behövs
i styrelsen och har tid och
intresse för uppdraget.
Vi önskar få in förslag till valberedningen senast den
31 januari 2021.
Kontaktuppgifter till oss i
valberedningen finns på
Blomsterfondens hemsida
under föreningen/föreningsstämman.

SHAKE YOUR BOOTY!
Skriv in den 27 maj i
kalendern och plocka
fram danspjucken

Sveriges äldsta discjockey
GLORIA avslutar årets
föreningsstämma

Välkommen!

Ny bok om att vara morfar och farfar
Barn med närvarande mor- och farföräldrar klarar sig bättre i livet och själv får man
mer livsglädje på gamla dar. I Lilla morfar- och farfarboken delar Dag Sebastian
Ahlander generöst med sig av erfarenheter från sitt eget morfarsliv, och ger många
roliga och tänkvärda råd. Främst vill han uppmuntra till att gå rakt in i den nya relationen, något män i hans generation generellt inte alltid är så bra på.
– Det här är sista gången livet bjuder upp till dans. Barnbarnen ger oss en andra
chans att möta barn inom familjen. Håll dig inte undan för att du är gammal och
trött, ta en extra lur istället! säger Dag Sebastian Ahlander. Forskning visar att barn
som får vara mycket med sina mor- och farföräldrar klarar sig bättre i livet, får färre
bokstavsdiagnoser, får bättre självförtroende och oftare bedriver högre studier. Det
beror på att äldre hör och ser barnbarnen på ett annat sätt än deras egna föräldrar
hinner göra.
Lilla morfar- och farfarboken genomsyras av hur fantastiskt det är få barnbarn, men
döljer inte heller otillräckligheten och tröttheten som lätt slår till.
– Det är visserligen sant att barnbarnen är livets efterrätt – men ibland blir man
mätt!
– Det bästa vi kan ge våra barnbarn är tid. Det är vårt stora trumfkort jämfört med
föräldrarna.
Fyraåringen och jag skrattar gott åt uttrycken ”prata bredvid munnen” och ”lägga benen på ryggen”. Ja, hur går det till egentligen? Han visar så gott det går och vi skrattar
glatt, särskilt när jag skulle visa och sedan inte kunde komma upp från golvet. Då
är det lättare med uttrycket ”lägga näsan i blöt” även om jag fick torka upp mycket
vatten efteråt.

VINN EN BOK!

Vill du delta i utlottningen av någon av böckerna ska du mejla till alma@blomsterfonden.se. Märk ditt meddelande med titeln på den bok du
är intresserad av och skriv ned dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka brev till: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm.
Märk kuvertet enligt ovan, Vi vill ha ditt meddelande senast den1 maj 2020.

YLVA MÅRTENS: Vi måste börja med barnen
– Jag har jobbat med barn- och ungdomsfrågor som journalist i nästan 50 år och blir
bara mer och mer övertygad om att barn- och ungdomsfrågorna är grundläggande för
hur vårt samhälle mår. Förskolan och skolan hör ju till de allra viktigaste samhällsfrågorna. Både för barnen nu och för hela samhällets framtid.
Min tanke med boken ”Vi måste börja med barnen” var att lägga olika aktuella frågor
med barnperspektiv bredvid varandra. Jag ville ha 18 artiklar, ett för varje år man räknas som barn och omyndig, och jag ville att skribenterna skulle vara nio kvinnor och nio
män. Jag tycker att det är ett samhällsproblem att så få män är intresserade av barnens
frågor:
De 18 skribenterna är:
Susanna Alakoski, författare & socionom, Babak Behdjou, jurist på Barnrättsbyrån,
German Bender, journalist & civilingenjör, Malin Bergström, psykolog & författare,
Lars H Gustafsson, barnläkare & författare, Jamila Hussein, sociolog, kriminolog & författare, Carina Håkansson, psykoterapeut & socionom, Per Kågeson, författare & forskare, Hugo Lagercrantz, professor emeritus, barnläkare & författare, Sara Landström,
psykolog & forskare, Christer Mattsson, lektor i pedagogik, Johanna Nilsson, författare,
Gunilla Niss, psykolog & författare, Suzanne Osten, regissör, författare & dramatiker,
Ove Sernhede, professor i barn och ungdomsvetenskap, Carl Göran Svedin, professor
emeritus, barn- och ungdomspsykiater & forskare, Ulla Waldenström, professor
emerita, barnmorska & författare och Daniel Velasco, journalist.
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Hur ser det ut med byggandet på Ringvägen?
Blomsterfondens styrelse beslutade under hösten 2019 att
inte driva vidare detaljplaneärendet då Stockholm stad har
sagt nej till förslaget. Detta innebär att planerna på att bygga
ihop husen läggs ned och Blomsterfonden fokuserar nu på att
utföra stambyte, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning
av ett hus i taget med start på Ringvägen 99 (tidigast 2021).
Blomsterfondens ska genom en grupp av styrelseledamöter
och medlemmar i Blomsterfondens ledning under 2020
planera för hur utformningen och omfattningen av åtgärderna kommer att se ut. Som planen är nu avser Blomsterfonden att starta ombyggnationen under 2021.
Förhoppningen är att fler lägenheter skall kunna tillskapas
genom omstrukturering samt utredning om möjligheten att
bygga lägenheter på vindarna.
Hur fungerar omflyttningen av befintliga hyresgäster
på Ringvägen 99?
Blomsterfondens fastighetschef Lisa Holmquist tillsammans
med vård- och omsorgschef och Stf VD Christel Haglund
har tillsammans organiserat en projektgrupp som genom
god framförhållning med tryggheten i fokus planerar och
genomför flytt av de hyresgäster som bor på Ringvägen 99.
Processen ska kännas trygg för hyresgästen. Det ska gå så
enkelt som möjligt att flytta. Allt praktiskt står Blomsterfonden för. Vi kontaktar de involverade, ingen ska behöva
ringa runt till oss. Hyresgästerna får ett informationsblad
om vem som har hand om vad i Blomsterfonden, vem de
kontaktar om de behöver hjälp.
När det kommer in en ledig lägenhet ringer uthyraren
hyresgästen som ansökt om tillfällig bostad och berättar

om storlek, adress och inflytningsdatum. Är hyresgästen
intresserad håller uthyraren en visning.
Inflyttning/utflyttning
När hyresgästen tackat ja till den nya (tillfälliga) lägenheten
skrivs ett nytt hyresavtal samtidigt som det gamla upphör
att gälla. Om hyran är högre på den nya lägenheten skrivs
en hyresreduktion som gäller så länge hyresgästen bor kvar i
lägenheten. Intyg om återflytt ges vid kontraktsskrivningen.
– Vi har haft möten med alla hyresgäster på Ringv 99 i
mindre grupper samt erbjuder individuella samtal med alla
som önskar, säger Christel Haglund.
– Vår förhoppning är att vi skall kunna tillskapa nya lägenheter genom att bl.a. få lov att bygga på vindarna, säger Lisa
Holmquist.
Hyrs inga lägenheter ut till bokön på Ringvägen nu?
Lägenheter som blir vakanta på Ringvägen 101–107 erbjuds
i första hand hyresgäster på Ringvägen 99 om önskemålen
matchar. Under 2019 förmedlades 15 lägenheter på
Ringvägen till bostadskön. I dagsläget har redan ca 2/3-delar
av 99:ans hyresgäster evakuerats.
– Efterhand som husen på Ringvägen blir klara kommer fler
lägenheter förmedlas. Vi har inte lika många återflyttande
hyresgäster då flera har behov av vård- och omsorgsboende,
säger Lisa Holmquist.
Har du frågor kring detta? Vänd dig till lisa.holmquist@
blomsterfonden, christel.haglund@blomsterfonden.se eller
uthyrning@blomsterfonden.se
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Kurt Karlsson
är en av de mest aktiva gymbesökarna.
– Ja, vi har det fantastiskt fint här. Jag tränar konstant två, tre
dagar i veckan. Och jag är en riktig bastufantast, jag njuter
verkligen av att få sitta på laven och filosofera. Det är renande
för både kropp och själ.
Karin Halling
går ner och tränar när andan faller på. Och det gör den titt
som tätt, allt som oftast blir det fyra gånger i veckan.
– Och så bastar jag och en väninna regelbundet. Hon bor
också här men är ursprungligen från Finland. Jag är från
Burträsk i Norrland. Ja, du hör, vi är riktiga saunaproffs.
Anders Runelund
har varit med från gymstarten på Ringvägen.
– Det är en bra förmån vi har med ett så här toppmodernt
gym och bastu som bara finns till för oss, precis när vi vill och
känner för det.

POWERGÄNGET

”

Det är aldrig försent att börja träna, vi mår bra av det. När kroppen
svarar på det man efterfrågar är
det lättare att vara aktiv och göra
saker som är roliga.
Vi är många som går på ÄldrePower, fast det kunde gott få vara
fler.
Men gymmet är öppet över åttio
timmar i veckan och man träffar
ju bara dem som är här samtidigt
så det är svårt att säga.
Vi har olika vanor och kommer
och går när det passar oss. En del
är early birds och andra nattugglor.

Lizzy Zättervall
är 93 år fyllda och sliter tre gånger i veckan i maskinerna.

Britt Mellström
har alltid varit igång, motionerat och promenerat långa sträckor.

–Jag var lite tveksam i början men nu sitter träningen i
kroppen, det går inte att vara utan den. Då tappar jag ju
både kraft och rörlighet. Det gör gott att träna.

– ÄldrePowergymmet bidrar ju verkligen till att man mår bra här. Det är viktigt
att hålla sig i form så man orkar med allt man vill göra.

GER DIG LUST FÖR LIVET

PÅ RINGVÄGEN

Inger Patriksson
har bott fem år på Ringvägen och trivs väldigt bra.

Monica Hellman
tränar tre gånger i veckan och bygger på med stavgång.

– Jag är jätteglad för det här fina gymmet, jag tränar två gånger i veckan. Är
intresserad av andra aktiviteter också som finns på Ringvägen men tillsvidare
har jag inte tid, jobbar fortfarande deltid som frisör.

– Det blir ett behov, ett måste för att kroppen och själen
ska må bra. Och så är gymmet en bra mötesplats.

Elisabet 100 år ung
– När jag var liten bodde vi på Norrbackagatan nära Karlbergs station.
Allt var nybyggt runt om då. Rödabergsområdet, där jag bor
idag i Blomsterfondens hus, var mer eller mindre färdigställt
1927 och Birkastan stod klar några år tidigare. Därefter kom
Atlas och sedan har det bara fortsatt. Nu har de rest några skyskrapor nere mot Norra Station som inte är så fina. Gamla
vackra Odenplan har förändrats i omgångar. Inte alltid till det
bättre, tyvärr. Där var så lugnt och skönt förr i världen, jag brukade stanna till och lyssna på Frälsningsarmén som ofta sjöng och
spelade.
På den tiden var fruarna hemma och tog hand om barnen
medan männen var på arbetet. Det visste spelemännen och
musikanterna som gick från gård till gård för att framföra sina
sånger. De sjöng så vackert och spelade handklaver och fiol,
ibland kanske munspel eller gitarr.
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Vi barn flockades runt dem och våra mammor stod i sina öppna
fönster, vek in några öresslantar i tidningspapper och kastade
ned till dem. Ibland fick de sig en kopp kaffe med något tilltugg.
De tackade, bockade och var glada. Det var spännande och
roligt.
Alma hälsar på hos Elisabet Klevkärr, boende sedan många år hos
Blomsterfonden på Röda bergen, för att fika en stund och prata
om gångna tider.
Elisabet är nybliven hundraåring som firats med tårta och
bubbel i festlokalen. Även ett traditionsenligt gratulationstelegram från Kung Carl Gustaf och Silvia har hon förärats.
– Jag föddes 1920 i Helsingör, min pappa växte upp där, farfar
arbetade vid varvet. Det gjorde att jag i tidig ålder lärde mig
både svenska och danska. Det har jag haft stor nytta av under
årens lopp.

– Jag var väldigt populär bland killarna, som gärna ringde på
hemma hos oss lägligt när det spelades match. Om jag inte
var på plats sa mamma bara: Elisabet är ute och cyklar men ni
kanske vill titta på fotboll grabbar, så stig på. Och sen satt de
där, hejade för fullt och drack kaffe när jag kom hem.
Elisabet hade varit med på självaste invigningen av Råsunda
fotbollsstadion i april 1937 och kommit fram till att mycket av
det roliga tilldrog sig utanför avspärrningarna inför matcherna.
Då var det rena folkfesten i parker och på de närliggande gatorna. Ju större match, desto mera glam och yra. Så det gällde att
hålla till på rätt ställe i rätt tid för den som ville ha lite kul och
hänga med.
Efter avslutad skolgång gick Elisabet i lära för arbete i affär och
snart jobbade hon inne i city. Hon fann kärleken och gifte sig.
Två gånger. Fick två söner. Tre barnbarn och sex barnbarnsbarn.
I bokhyllan står inramade porträtt på rad.
– Han där lillgrabben, pekar på ett av fotografierna, vill jämt
kramas. Det är härligt med barnbarnen och barnbarnsbarnen.
De är snälla och omtänksamma allesammans.
Elisabet jobbade inom handeln under hela arbetslivet, de sista
femton åren i Handelsbanken och Industrivärlden.
– Jag var bra i telefon, och mina kunskaper i danska kom väl till
pass. Jag hade lätt för att lära mig nya maskiner och annat så jag
trivdes bra och jobbade där fram till min pension.
För mer än tjugo år sedan flyttade Elisabet in på Blomsterfonden och nu som då är hon pigg på det mesta och deltar i
nästan alla aktiviteter som ordnas.

Pappa ville sedan att vi skulle flytta upp till Stockholm. Det
gjorde vi och bosatte oss på Norrbackagatan. Lägenheten var stor
och fin. Jag började skolan, gick på Adolf Fredriks och trivdes
jättebra med både lärare och kamrater.
Jag hade precis sökt och blivit antagen till läroverket när min
pappa gick bort som väldigt ung. Hans död förändrade förutsättningarna för vår tillvaro helt och hållet. Mamma och vi barn
flyttade till en mindre och billigare bostad i Råsunda.
Elisabet och hennes familj tyckte om att bo på det nya stället,
alldeles intill fotbollsstadion. Från det vackra och rymliga burspråket i vardagsrummet kunde man se alla matcher som från
en VIP-loge. Visserligen såg man bara halva planen och endast
det ena målet men man kunde lyssna sig till vad som utspelade
sig på den andra halvan. Man lärde sig tolka alla varianter av
glädjerop och besvikelseyttringar. När det blev mål hördes det
tydligt.

– Jag gillar att bo här, generationer kommer och går och visst
kan det väl bli lite gnäll ibland men för det mesta trivs vi väldigt
bra ihop vi som lever i de här husen. Vi känner oss trygga och
har stor hjälp av värdinnan Monica och bovärden Anders.
Och alla som jobbar och står i med intresseföreningen, de är
fantastiska varenda en.
Jag tittar mycket på tv, jag älskar frågesportprogram som ”Vem
vet mest” och ”På spåret”. Jag är också förtjust i sång och musik.
Det är duktiga ungdomar som är med och tävlar, sjunger pop
och allt det där. Även om de ibland tar i och skriker för mycket,
tycker jag.
Elisabet letar som avslutning på vår fikastund fram gratulationstelegrammet från Kungen och Silvia och visar upp det för Almas
reporter.
– Fint eller hur? Men jag tycker nog att Kungen kunde ha kommit över personligen på en liten visit och gratulerat.
– Absolut, jag håller med om det.
– Hörrudu, jag skojade. Förstår du väl? Jag skämtade bara,
skriv inte det.
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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”. E-post: alma@blomsterfonden.se. Postadress hittar du i redaktionsrutan.

Regeln får bara användas vid dödsfall och den innebär att den
efterlevande maken i bodelningen vid den första makens frånfälle
kan välja att, istället för hälftendelning av makarnas giftorättsgods
så behåller den efterlevande maken sitt eget giftorättsgods, dvs.
den egendom som finns registrerad i makens namn, bankkonton i
sitt namn, fastighet i sitt namn, bostadsrätt i sitt namn, m.m.
Genom att den efterlevande maken, som också i ditt fall är den
rikare maken, väljer att åberopa denna regel så blir lotten för den
efterlevande maken större än hälften av den samlade behållningen och den efterlevande maken behöver då inte avstå
egendom som finns i sitt namn till den avlidne makens arvingar.
”Äktenskapsbalken 12 kap 2 §; Det här är en jätteviktig regel som
skyddar den ”rikare” maken vid den ”fattigare” makens bortgång.”
Hej Ida!
Min mor gick bort i höstas och nu när bouppteckningen ägt rum
har hennes make, som inte är min far, yrkat på en lagregel som
kallas för ÄktB 12:2, vad kommer detta att få för rättsliga konsekvenser? Min mamma efterlämnar omkring 500 000 kr och hennes
make har omkring 2 miljoner, inget äktenskapsförord eller testamente finns.
Tacksam för att du reder ut detta för mig!
//Rudi
Hej Rudi!
Jag har länge funderat på att belysa både fördelen men också
problematiken rörande Äktenskapsbalken 12 kap 2 § här i Alma, så
tack för din fråga!

Det är klart att detta blir angeläget för den rikare maken om den
avlidne maken har särkullbarn och makarna inte har några gemensamma barn. Istället för att den efterlevande maken delar med sig
av sin egendom vid bodelningen till särkullbarnet får särkullbarnet
endast egendom som är från den avlidne maken. Resultatet blir
i stort sett detsamma som ett äktenskapsförord där all makarnas
egendom är enskild.
För makar med enbart gemensamma barn finns vanligtvis ingen
anledning att åberopa ÄktB 12:2.
Om det istället skulle handla om ett barnlöst gift par kan ett motiv
för den efterlevande/ rikare maken att åberopa ÄktB 12:2 vara att
den andelen som är från den efterlevande/rikare makens sida ska
tillfalla dennes släkt och den andelen som härleder från den först
avlidne/ fattigare maken ska tillfalla dennes släkt.
Nedan illustrerar jag din situation med ett exempel. Jag har döpt
din mamma till Eva och hennes make till Bertil.
Juristen Ida Danielsson, Beckman Juridik
ida.danielsson@afbeckman.com

Ex. 1) Bertil yrkar inte på ÄktB, 12:2

Ex. 2) Bertil yrkar på ÄktB, 12:2

Eva
500 000 kr		

Eva
500 000 kr		

Bertil
2 000 000

2 500 000
Bodelningslott		
Bodelningslott
1 250 000		
1 250 000
Arvet efter Eva till Rudi blir: 1 250 000 kr.
Bertil behåller 1 250 000 kr.						

28 Blomsterfonden

Bertil
2 000 000

Bodelningslott		
Bodelningslott
500 000			
2 000 000
Arvet efter Eva till Rudi blir: 500 000 kr
Bertil behåller 2 000 000 kr.

Fråga ÄLDRESUPPORT
Christel Haglund, vård- och omsorgschef eller AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande svarar på dina
frågor. Har du något du går och funderar över angående hem och vård åt äldre, skriv då till oss på Alma. Märk ditt
brev med ” Fråga Äldresupport”. E-post: aldresupport@blomsterfonden.se. Postadress hittar du i redaktionsrutan.

Hej Christel
Min mamma bor ensam sedan min pappa dog. Hon isolerar sig mer och mer och blir
orolig och rastlös över att vara ensam. Min mamma skulle behöva ett annat boende men
jag kan ingenting om vad det finns för alternativ för henne. Hon behöver nya vänner och
få in lite glädje i sitt liv igen. Annars är jag rädd för att hon kommer bli deprimerad.
Vi bor i Stockholm.
Tacksam för svar.
Carl-Fredrik
Hej Carl-Fredrik!
Du tar upp ett mycket vanligt dilemma. Det är många som inte vet
hur det här fungerar. Man tänker inte på äldrevården när livet flyter
på som vanligt.
För din mamma finns två alternativ: seniorboende eller vård- och
omsorgsboende (äldreboende).
Det finns många olika seniorboenden i Stockholm, det är ett eget
boende. På ett seniorboende anordnas det oftast olika aktiviteter.
Det sociala livet har större chans att ta fart igen när närhet till
andra människor i samma ålder finns naturligt. Gemenskap ger
glädje och mening åt livet. En sådan boendeform finns hos oss i
Blomsterfonden men också i både kommunal och privat regi.
Till detta behövs inga biståndsbeslut. Bästa sättet är att leta på
nätet och sedan ta kontakt med de organisationer som verkar
intressanta för att få detaljerad information.
Behöver din mamma mera omsorg, 24 timmar om dygnet, är det
äldreboende som gäller. För att få ett äldreboende behöver din
mamma ett biståndsbeslut.
Man behöver själv ansöka om de flesta insatserna inom äldreomsorgen. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare
som beslutar om stöd, utifrån den sökandes behov.
Stockholms stad har en tjänst ”Äldre direkt” som hjälper till att
komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där
man bor. Telefon: 08-80 65 65 aldredirekt.service@stockholm.se.

Man kan även ansöka om äldreomsorg per brev, genom att fylla i
en blankett och skicka in den till den aktuella stadsdelen.
Efter en första kontakt blir man hänvisad till en biståndshandläggare för ett personligt möte i den sökandes bostad.
Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet ska
få en bild av föreliggande behov och situation.
Under mötet ansöker man om det stöd och den hjälp som
behövs. Biståndshandläggaren beslutar om vilken åtgärd som
beviljas. Detta kallas biståndsbeslut vilket alltid ges skriftligen.
Avslag på ansökan kan överklagas inom tre veckor efter att man
fått beslutet.
Man kan när som helst göra en ny ansökan om behov eller
önskemål förändras.
När man har fått ditt biståndsbeslut bestämmer man vilken
utförare som skall anlitas. Valbara är stadens verksamheter, privata
företag eller ideella organisationer som har avtal med staden.
Tanken är att var och en ska kunna få en utförare som passar de
egna önskemålen. Man kan byta utförare om man inte är nöjd.
Den som är folkbokförd utanför Stockholms stad, ska kontakta sin
hemkommun.
Christel Haglund, vård- och omsorgschef
Tel. 08-555 94 888
aldresupport@blomsterfonden.se
P.S. Mer info hittar du även på: www.seniorval.se

Några röster om ÄldreSupport, Blomsterfondens stödlinje per telefon och mejl för äldre och anhöriga:
– Det har känts som jag var
ensam i hela världen, men du
fattade min hand. Nu vet jag var
jag hittar stödet igen.

– Jag är insatt i mycket själv
yrkesmässigt, dock gav samtalet
mig Power att orka vidare. Detta
är en viktig samhällsfunktion.

– Ovärderlig hjälp, detta är
en djungel att rodda i. Jag
återkommer vid behov.
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5

FINN
FEL
De två bilderna till höger ser
vid en första titt ut att vara
identiska med varandra.
Så är det inte. De skiljer sig åt
på fem punkter.
Kan du hitta de fem felen?
Lycka till!

Här är lösningen på korsordet i
Alma nr 4/2019
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr,
Anita Egeberg - Stockholm
Gunilla Leijon - Ingarö
Birgitta Reneby - Enskededalen
Michel Leijon - Kista
Grattis!

30 Blomsterfonden

NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsordstävling nr 1/2020: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 1/20120 ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2020.
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

Följ med Blomsterfonden på höstresa till Mallorca
En resa i behagligt tempo i det mer okända Mallorca. De långa sandstränderna, maten och den storslagna naturen gör ön till ett favoritresmål. Hösten
på Mallorca anses av många vara den allra bästa tiden. Vi bor i strandorten Can Pastilla, nära Palma med sin gamla stad och sitt utbud av kultur och
shopping. Vår lokala reseledare Fredric Cederlund kan sin ö, kulturen och traditionerna och han ser fram emot att få dela sina smultronställen med er.
En stödperson från Blomsterfonden följer med under hela resan.
DAG 1: UTRESA STOCKHOLM – MALLORCA
Blomsterfondens stödperson möter upp på Arlanda innan incheckningen.
Direktflyg till Palma de Mallorca. Kort transfer till strandnära Helios
hotell i Can Pastilla, ca 15 min från Palma med underbar strand och
strandpromenad. Gemensam välkomstmiddag på hotellet.

DAG 6: HEMRESA MALLORCA – STOCKHOLM
Egen dag, transfer på eftermiddagen till flygplatsen.
FAKTA
Ditt pris:		

9 950 kr inkl. klimatkompensering

DAG 2: PALMA

Reslängd:		

6 dagar

Vi besöker Palma för en guidad stadsrundtur till fots i stadens äldre
delar med vackra gränder och mysiga torg vilket ger oss en inblick i det
mallorkinska vardagslivet. Turen avslutas med tapaslunch innan vi åker
tillbaka till Can Pastilla. Middag på hotellet.

Avresa:		

11 oktober 2020

DAG 3: SÓLLER & FORNALUTX
Via bergskedjan Sierra de Tramuntana och små pittoreska byar tar vi oss
till den vackra byn Soller, som är omgiven av citrus- och olivodlingar. I den
medeltida byn Fornalutx, också utnämnd till en av Spaniens vackraste byar
bor Fredric. Han visar sin by, bjuder in till ett glas cava och vi avnjuter en
klassisk mallorkinsk paella på bykrogen. Middag intas på hotellet efter en
härlig dag i bergen.

I priset ingår
• Svensk reseledare Fredric Cederlund • Stödperson från Blomsterfonden
är med under hela resan • Flyg Arlanda-Mallorca t/r* • Del i dubbelrum
med frukost • 3 luncher inkl vin/vatten • 5 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Palma med stadsrundtur • Utfärd till Soller & Fornalutx • Utfärd till
Valldemossa • Övriga besök enligt program
Tillägg enkelrum: 1 950 kr
Preliminärt hotell
Hotel Helios ***

DAG 4: CAN PASTILLA

Hemsida: www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/

En egen dag att koppla av på stranden, eller ta lokalbussen till Palma för
shopping. Middag på hotellet.

UT: Arlanda-Palma 16.00 - 19.40

DAG 5: VALLDEMOSSA & SIERRA DE TRAMUNTANA
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca och den omtalade mallorkinska
byn Valldemossa. Världskänd tack vare kompositören Frédéric Chopin som
bodde här. Vi äter lunch på den gamla gården Can Costa och åker sedan
åter via den pittoreska konstnärsbyn Deia. Avslutningsmiddag på hotellet.

Preliminära flygtider (SAS)
HEM: Palma-Arlanda 19.30 - 23.10
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
På denna resa besöker vi äldre städer med trappor och
ojämna markförhållanden. Guidade turer sker till fots.
Kontakta oss om du har funderingar kring detta.
Detta är en gruppresa med ca 25-35 resenärer.

FLYGRESAN ÄR KLIMATKOMPENSERAD
CO2

Blomsterfonden arbetar aktivt med att medlemsresorna ska vara så hållbara som möjligt. Tillsammans med researrangörerna klimatkompenserar vi för flygresorna. Varje flygresa generar ett koldioxidutsläpp vars mängd beror på flygsträcka, bränsle, flygbolag samt hur många personer
som sitter på flyget. Beräkningen definieras som ton koldioxid/resenär. Våra samarbetspartner använder sig av företaget Zeromission för beräkning
av Co2- utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige och investerar pengar i certifierade klimatprojekt som motsvarar antal ton Co2 .

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

