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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden Nr 3 september 2020

Augusta, skräddardottern som blev
Sveriges modedrottning

Röda bergen är det
vackraste stället att bo på

Mat ska innehålla mycket kärlek
Mästerkocken Micke vann Robinson

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening firade
40-årsjubileum med svängig och melodiös jazz

Den femte september uppträdde Conversation Jazz i de lummiga trädgårdarna mellan husen på Ringvägen med publiken
utspridd i grönskan, i öppna lägenhetsfönster och på balkongerna. Blomsterfondarna blev bjudna på strålande solsken
och härliga jazztoner från 40-50-60-talet. Firandet följde alla gällande Coronarestriktioner- och rekommendationer men
detta hindrade inte dagen från att bli en riktig höjdare som gav mersmak.

Gertrud och Lizzy, boende på Ringvägen, passar på
att höja en skål för jubilaren och alla blomsterfondare.

Funktionärerna, tillika RHI:s styrelse som arrangerade
konserten med stor bravur. Ett stort hurrarop för er!

Musik: 1B, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B, 8A, 9C, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15C, 16B, 17C, 18B, 19A, 20B.
Bastu: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6A, 7C, 8C, 9C.

Ulfs UNDRINGAR
Hörde du, visst tusan var det där en kattuggla?
Min fru och jag har tillbringat största delen av semestern i Värmland, där jag är född och uppvuxen. Detta är en del
av Sverige som varit rätt förskonad från Coronasmitta och möjligheterna att röra sig relativt fritt i samhällen och
städer har varit goda. Människorna på gator och torg visar hänsyn till varandra, håller avstånd och gör som vi lärt oss.
Jag mötte en gammal bekant på en av våra dagsutflykter.
Han berättade att han gick i pension för ett knappt år sedan, när han fyllde sextio. Hade planerat för att gå så tidigt
som möjligt, sparat i fonder, lagt undan pengar. Det tråkiga, tyckte han, var att frun tänker precis tvärtom, hon vill
jobba så länge som möjligt, går gärna några år övertid.
– Du förstår, sa han, det blev mitt i allt en jäkla massa tid för mig att ta kål på, ungarna är ju alla utflyttade. Och
man kan inte måla staketet hur många gånger som helst utan att grannarna ringer efter tvångströja.
Han hade skrivit långa listor på saker han ville göra, men aldrig hann med när han arbetade. Nu skulle allt det där bli
av. Av någon anledning skrev han ”Lära mig spela saxofon” som nummer ett på listan.
– Jag var ensam om att tycka att det var en bra ide. Och visst, jag fick till bara konstiga ljud, typ elefant, i den där
luren, så jag har reviderat bort saxen nu. Jag ska göra det som jag tyckte var kul att syssla med innan fru, barn, karriär,
ansvar och förpliktelser kom in i bilden. Ska börja med fotbollen igen, fast nu som juniortränare, det ger så mycket
tillbaka och möjligheter att hålla det egna flåset uppe på ett roligt sätt.
Jag håller med honom om det, det är något som intresserar också mig, även våra barn är vuxna nu och utflugna.
Fotboll, bandy, hockey är verkligen min tekopp.
Att ställa upp på ideell basis för de små och unga tilltalar mig. Den svenska modellen som med frivilliga krafter
drar igång verksamheter, sköter träningar, fixar fika och bullar, tvättar speltröjor och skjutsar till matcherna är en
stöttepelare i vårt samhälle. Sverige vore ett fattigare land utan idrottsrörelsen och alla eldsjälar.
Mycket sköts numera av kommersiella krafter men det måste finnas alternativ för alla. Ingen ska hamna utanför av
pengaskäl.
En annan ungdomshobby som gör sig påmind med jämna mellanrum är fågelskådning. Jag minns med stor glädje alla
timmar i skog och natur med fågelbok, kikare och bandspelare i ryggsäcken.

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

Fåglar har alltid fascinerat människan och fågelskådning är ett fritidsintresse som kan utövas var som helst. Man kan åka runt jorden och kryssa
främmande arter eller bara titta ut genom köksfönstret för att få en fågelupplevelse så god som någon.
Det man kan om fåglar bär man med sig genom livet. Det jag lärde mig i tonåren om olika arter och läten finns till stor del kvar, bara att packa
upp och använda. Allt är som förr med undantag av all kunskap som nu finns att hitta på internet.
Häromkvällen, när vi satt på verandan, hörde jag ett läte som jag antog kom från en kattuggla. Jag var lite osäker, kunde inte få syn på fågeln i
mörkret så jag spelade in sången på mobilen och lade ut ljudsnutten på ett internetforum för fågelskådare.
Inom två minuter hade jag fått över tjugo svar.
– Visst, du har rätt, det är en kattuggla.
Så mitt topptips i Coronatider är att börja fågelskåda. Starta med att räkna in vilka fåglar som rör sig runt hemknutarna. Vilka arter kan du se
när du tar en promenad? När du väl lärt dig känna igen de vanliga så kommer du att reagera med stor nyfikenhet när någon udda typ dyker upp.
Köp eller låna en fågelbok, skaffa gärna en bra kikare, sök information på nätet, gå med i ett fågelskådarforum. Att diskutera fåglar med andra
likasinnade ger dig gemenskap och många roliga samtal. Ett bra sätt att komma bort en stund från tristess och ensamhet.
Lycka till!
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Christels KRÖNIKA
Livet efter sextio
I detta nummer passar jag på att fundera över mitt framtida 60-plussiga jag.
Jag gör det genom att skriva ett brev med tankar om livet efter 60. Blir brevvän med
mig själv och läser de här raderna igen efter tio år.
Hej Christel!
Hoppas du har landat i dina önskningar och drömmar om ett tryggt och glatt liv
på äldre dar.
Vi pratade ofta som barn om hur vi ville ha det som pensionärer och nu bör du
redan vara där.
Jag minns hur du beskrev att du ville bli en aktiv och nyfiken senior som inte
skulle låta vare sig ålder eller kön begränsa dina intressen och val i livet.
Som 5-åring drömde du om att bli präst och hjälpa andra människor.
Åren gick, du växte upp och vid 20-årsåldern var du inte präst utan istället färdig
sjuksköterska.

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

Efter flera års arbete i vården skaffade du stor familj med fyra barn som uppfyllde mycket av din tid och ditt engagemang. Det blev några intensiva år med boende utomlands och ideellt arbete men helt plötsligt börjar barnen flytta ut
och du funderar på vem du är och vad du tycker om.
Vi skojade redan som unga om att vi inte skulle bli så gamla och mossiga som de äldre vi såg runt omkring oss på
70-talet som barn.
Så nu frågar jag dig, mitt 67-åriga jag, har det blivit som du en gång drömde om?
Skriv till Alma och berätta om ditt liv eller ditt tänkta liv efter 60! Mejla gärna till Almaredaktionen på alma@blomsterfonden.se, eller skicka din text till Blomsterfonden, Att: Almaredaktionen, Box 11091, 100 61 Stockholm.
I DET HÄR NUMRET kan du bland annat läsa om hur pandemin påverkat och bidragit till annorlunda aktiviteter
under sommaren.
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 54 530 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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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.

t kärlek

Robinson

Det blir inget ÄldreKollo i år
Tyvärr är det med anledning av pågående pandemi inte
möjligt att genomföra Blomsterfondens populära ÄldreKollo
på Gålö havsbad den här hösten. Men vi hoppas på att kunna
ta nytt avstamp sommaren 2021 istället. Här kommer några
sensommarbilder från kollot ifjol för att sätta igång både minnen
och drömmar.
Vi återkommer med information om detta längre fram, på
vårkanten 2021.

Smått

& Gott

Uppiggande sittgympa med
avstånd på Ringvägen

I strålande sol och med väl tilltagna avstånd mellan stolarna håller
gympaledaren Colette den mycket uppskattade sittgympan i trädgården för seniorboende på Ringvägen. För varje vecka har deltagarantalet ökat, men än så länge finns det goda marginaler och plats för
fler stolar att gympa på.

Hej!
Jag läser gärna Alma digitalt framöver, toppen att alternativet
finns.
Tack för fin läsning om Dj Gloria (wow!) och om Tallis. Det ger
hopp om framtiden för en 50-åring,
Vänliga hälsningar
Ingela Grennerklef

RÄTTELSE
I förra numret av Alma, i artikeln om
Inga Jernström, uppstod ett fel på
grund av missförstånd.
Inga miste sin pappa Thure i
tuberkulos men inte sin bror Erik.
Erik växte upp och blev framgångsrik urmakare i Stockholm.
Vi ber om ursäkt.
Redaktionen
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Funderar du kring Blomsterfonden
och vår verksamhet?
Gå in på vårt kundforum, där får du direkt svar
på alla vanliga frågor våra medlemmar ställer.
Det finns på vår hemsida, skriv in https://forum.
blomsterfonden.se/org/blomsterfonden/ i
adressfältet så kommer du rakt in. Välkommen!

Maja-Karin Fredriksson sjunger Ebba Lindqvist
Grattis du vann en skiva!
Stefan Dahlberg
Stockholm
Ylva Almgren
Bandhagen
Ulrika Skoglund
Danderyd

Här är de lyckosamma bokvinnarna från förra numret av Alma!
Gösta Holmstedt
Stockholm
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Ester Brodo
Värmdö

Altzheimer Café i höst inställt tills vidare
Osäkerheten kring hur smittspridningen kommer att utveckla sig när hösten kommer är stor.
Blomsterfonden har därför i samråd med Röda korset och Alzheimerfonden beslutat att vänta med
Alzheimer Café tills vidare. Gå in på www.blomsterfonden för mer information.

En ros till Anita i Svalnäs butik
Under Almas rundvandring på Svalnäs var det
återkommande en person som dök upp i våra
samtal med boende.
Anita i butiken.
– Anita är en klippa. Anita är så vänlig och glad.
Anita är så hjälpsam. Anita ser till att anpassa
sortimentet efter våra behov och önskemål.
Anita håller butiken trygg i Coronatider.
Bara så du vet Anita
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Mästerkocken och Robinsonvinnaren Michael Björklund

– Maten ska vara enkel, rejäl och
innehålla massor av kärlek
Text: Magnus Nordström Foto: Therese Andersson

Alma träffar mästerkocken Michael ”Micke” Björklund,
årets vinnare av Robinson, dokusåpan som går ut på
att bo på en öde tropisk ö tillsammans med andra
äventyrslystna deltagare. Uppdelade i lag tävlar man
mot varandra. Vinnaren föräras en Robinsonstatyett och
en rejält tilltagen bunt pengar.
Vi kommer tillbaka till detta, men först en lite mer
ingående presentation, Micke är så mycket mer än en
såpakändis.
Sedan unga år har Michael Björklund stått på de stora
kockscenerna. Han har tagit hem titlar som Årets kock
i både Sverige och Finland, blivit femma i Bocuse d´Or
och valts till finländsk Matambassadör i Ny Nordisk Mat.
För folket i stugorna är han en uppskattad tv-personlighet
som medverkat i många matprogram: som Skärgårdstugg,
med Rickard Sjöberg i TV4, livsstilprogrammet Strömsö

och Mat så in i Norden, en nordisk matresa producerad
av finlandssvenska YLE och Kockarnas kamp i TV4.
För Micke är Norden en naturlig arbetsyta. Född,
uppvuxen och boende på Åland har han konstant
ena foten i Finland och den andra i Sverige. I Mat så
in i Norden gjorde Micke besök på Jylland, Gotland
och Lofoten liksom i finländska Östra Nyland och
Österbotten samt i Göteborg och Oslo.
Hej, hur kommer det sig att en kock från lilla Åland
lyckats så bra i de stora sammanhangen?
– Jag är född bland grytor och kastruller och var väldigt
tidigt på det klara med att jag ville bli kock. Båda mina
föräldrar arbetade i branschen, jag var nyfiken, tittade
på hur de gjorde och tog efter. Än idag kan jag tycka att
min mammas mat är den godaste jag ätit. Och numera
har jag en hel del att jämföra med.
I allt Micke gör, utgår han från det åländska arvet och
traditionerna. Maten ska vara enkel, rejäl och innehålla
så mycket kärlek som möjligt. Han lyfter fram lokala
råvaror och producenter som nycklar till bra matkultur
och hållbarhet. En ständigt pågående dialog med
bönder, uppfödare, fiskare och jägare skapar utveckling
på alla plan.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag
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Michael ”Micke” Björklund - Chef
Mästerkock, entreprenör, krögare och tv-personlighet.
Ålder: 45 år
Familj: Frun Jenny, sonen Anton och dottern Agnes.
Bor: På Åland
Favoriträtt: Ärtsoppa med en klick sötstark senap och
lite hackad gul lök. Till det: nygräddat hemvete och ett
glas kall mjölk. Vid festligare tillfällen en skvätt punsch.
Aktuell: Vinnare av Robinson 2020.

Så är det tyvärr aldrig i verkligheten. Dagisbarn, tonåringar och gamla människor lever helt enkelt i olika
matkulturer. En gemensam meny gör alla missnöjda
i slutänden. Svinnet ökar och man tar ett kliv bort
från hållbarhetstanken. De många och ofta långa
transporterna gör inget gott åt varken matupplevelsen
eller miljön.

Fortsättning Micke Björklund
– Med bra råvaror behöver man inte dölja det som
ligger på tallriken bakom hård kryddning. Det ska vara
tydligt vad som serveras, det ska dofta gott och ögat ska
få sitt.
Micke blev restaurangkock vid Ålands Hotell- och
Restaurangskola och flyttade 1994 till Göteborg för att
lära sig allt om fisk och skaldjur.
– Jag ville utvecklas inom yrket, skaffa mig mer kunskap, bra nätverk och meriter. Efter några år på olika
restauranger hade jag lyckan att få vara med från starten
på Restaurang Fond som öppnades av Stefan Karlsson,
Årets kock 1995. En underbar person som blev min
mentor och läromästare. Under åren på Fond fick
krogen en stjärna i Guide Michelin.
Vi vill, utifrån din bakgrund och Blomsterfondens,
gärna ta del av dina synpunkter kring matens och
måltidsstundernas betydelse för äldre människor.
Hur ser du på detta?
– Vi lever i en tid där allting går mot större enheter, i
en förhoppning om att slutresultatet då blir både bättre
och billigare. Man gör upp planer, pekar på besparingar,
synergieffekter och samverkansfördelar som på pappret
ter sig väldigt lyckade. Tyvärr fungerar det sällan i verkligheten. Det är som med genvägar som oftast tenderar
att bli senvägar.
När det gäller mat är det frestande för tjänstemän och
utredare inom kommuner och annat att inte ställa sig
den självklara frågan: Vilka förser vi mat idag?
Svaret är ju oftast: dagisbarnen, skolorna och äldrevården. Maten lagades tidigare i mindre lokala kök, med
personal som var väldigt kunnig vad det gäller den egna
målgruppen.
Resultatet av ekonomiska utredningar blir allt för ofta
ett enda stort industriellt centralkök, med hopslagna
matlistor, samma slags mat ska passa alla munnar.
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Mindre kök med närhet till både lokala råvaror och
människorna som äter maten är naturligtvis att föredra.
Fräschhet, smaker, dofter och näringsvärden försvinner
lätt när allting blir för stort och avstånden för långa.
För boende inom äldreomsorgen är matstunderna ofta
det bästa och mest spännande som händer under dagen.
En naturlig paus från ensamheten. Vad god, väldoftande
näringsrik mat i vänners lag betyder för det kroppsliga
och själsliga välbefinnandet råder det inga tvivel om.
Jag lärde mig en hel del om just detta under min tid
på Robinsonön, vad som händer med gruppsämja och
dynamik när maten tryter och kroppen gör uppror.
Jag kunde också se helt motsatta effekter de dagar vi
lyckades hitta så pass mycket att äta att vi höll svälten
borta. Kanhända hade vi en liten fördel i att jag är kock.
De råvaror vi hittade kunde vi preparera på ett vettigt
sätt.
Utan tillräcklig näring och energi blir vi helt enkelt
personlighetsförändrade. Maten i vardagen är mycket
viktigare än man kan tro. Jag ser det på både min fru
och min dotter att humöret sjunker avsevärt om de inte
fått i sig den mat de ska.
Viktigt för äldre människor, i synnerhet för personer
med en minnessjukdom, är att de blir serverade mat
som de känner igen från sitt tidigare liv. De behöver
smaker och dofter som är bekanta och väcker minnen.
Matupplevelsen skänker hemkänsla och välbehag som i
sin tur genererar trygghet.
Hur kommer det sig att en så etablerad och framgångsrik man som du fick för dig att söka till
Robinson, var du aldrig rädd för att göra bort dig
där på ön?
– Nej, inte det minsta, jag tänker aldrig så. Och på ön
tävlade jag egentligen inte mot de andra, jag utmanade
mig själv. Jag var ute efter äventyret och lärdomarna jag
kunde få med mig hem. Jag lärde känna mig själv, om
inte annat.

Jag tittade på Robinson när programmet kom för 23 år
sedan, tyckte det var häftigt och när tillfället gavs slog
jag till och sökte. Trodde nog inte att jag skulle komma
med, inte heller att jag skulle gå vidare och än mindre
vinna. Men nu har jag statyetten där hemma och jag är
väldigt stolt över den.
Många män i yngre medelåldern köper motorcykel
när det drar ihop sig, du gav dig iväg till en öde ö.
En försenad fyrtioårskris?
Kanske bidrog några svåra år också till att jag sökte
äventyret, att jag greppade möjligheten att komma bort,
utmana mina förmågor och göra något helt annat än jag
är van vid.
Min pappa och största förebild valde att avsluta sitt liv
för egen hand, i sin bästa ålder när han egentligen skulle
ha njutit sina finaste dagar.
Det var ett mycket hårt slag för oss alla i familjen och
släkten. Marken försvann under våra fötter och vi blev
kvar med alla frågor som vi inte längre hade några
möjligheter att få besvarade. Jag befann mig länge i en
existentiell bubbla, gick inte in i köket på ett år.
Jag såg inga varningstecken. Kanske för att jag inte var
tillräckligt observant. Kanske för att jag hade så mycket
runt mig själv. Förmodligen för att ingen av oss visste
hur psykisk ohälsa visar sig. Det är ju sådant man hör
om på avstånd. Siffror i statistiken.
Du vill att psykisk ohälsa kommer upp på bordet.
Att vi behöver göra oss av med alla tabun och sprida
kunskap på bred basis?
Jag har valt att berätta om min pappa för att psykisk
ohälsa måste upp på bordet. Bli en sjukdom som alla
andra. Vi måste göra oss av med alla fördomar och
tabun. Framförallt behöver vi information och kunskap
som hjälper oss att hjälpa. Det är nödvändigt att vi lär
oss tyda alla tecken i god tid. Och vi ska inte behöva
känna skam över att söka stöd hos nära, kära och
sjukvården om vi själva drabbas.
Vi kan inte vänta, depressionerna stiger i antal i de äldre
leden och ungdomar ner till barnåldern mår sämre och
sämre i en värld som inte alltid är enkel att leva i.
Du har en Ålandströja på dig på Robinsonön. Från
en ö till en annan. Du är rätt stolt över hemmyllan,
eller hur?
Åland är en fantastisk plats att bo på. Här finns precis
allt man kan önska sig, naturen, lugnet, tryggheten,

Artikeln fortsätter på nästa sida
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kamratandan, servicen och ett framgångsrikt lag i
högsta fotbollsserien. Vill vi ha storstadens utbud ligger
Stockholm, Helsingfors eller Åbo några timmar härifrån.

Smakbyn har blivit ett givet och omtyckt besöksmål
på Åland, hit kommer ålänningarna själva likaväl som
busslaster av besökare från finska fastlandet och Sverige.

Som alla andra ställen behöver Åland naturligtvis tillväxt,
att människor utifrån flyttar hit för att bo och arbeta.
Det är faktiskt mycket enklare än folk i allmänhet tror.
Man behöver inte, som vissa skrönor gör gällande, vara
ålänning i rakt nedstigande släktled till 1600-talet för
att få slå ned sina bopålar här. Blomsterfondare som vill
byta storstadslarmet mot en lugnare tillvaro är hjärtligt
välkomna till öriket.

Smakbyn ligger ett stenkast från Kastelholms medeltida
slott vid stranden av det stora innanhavet Lumparn.
Förutom det vackra slottet ligger den åländska hembygdsgården Jan Karlsgården samt det gamla fängelset
Vita Björn alldeles intill.

Du är inte enbart kock, du har många andra slevar i
grytan, kan du berätta lite om dina verksamheter?

Micke är också en mycket omtyckt kokboksförfattare. Nu har du chansen att vinna ett
exemplar av hans fina fiskbok.

– Visst, jag jobbar mycket på finska fastlandet och i
Sverige som föredragshållare, med utbildning, med TV
och mycket annat, men min fasta bas har jag på Åland,
i Smakbyn som jag och min fru Jenny öppnade hösten
2012.

Smakbyn är resultatet av en dröm vi hade och planerade
under flera år. Vi ville skapa en oas med hantverksmässig
produktion av god mat och dryck. Ett ställe för trevlig
samvaro. Idag är vi där men utvecklas vidare mot en
ännu större helhetsupplevelse för varje dag som går.
Under samma tak samsas idag Smakbyns Krog, Bod,
Konferens och Bränneri. Vi håller matlagningskurser och
provsmakningar, vi tillverkar ost, lufttorkar skinka och
bränner vårt eget brännvin.
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Vill du delta i utlottningen av boken ”Mickes fisk” ska du mejla till
alma@blomsterfonden.se. Märk ditt meddelande med ”Micke”
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 den 20 oktober
2020.

Så här tar du dig till Smakbyn:
Till Smakbyn tar du dig lättast med bil, men även Sundsbussen
går till Kastelholm. Mer information hittar du via Ålandstrafiken
(https://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor/bussturlistor). Vill du
veta mer om Smakbyn hittar du information på www.smakbyn.ax

Hur ser det ut efter sommar- och semesterperioden
på Blomsterfonden?
Alma gör några nedslag på Blomsterfondens boenden för
att stämma av tankar och åsikter efter den Coronasommar
som nu håller på att övergå i höst. Med oss har vi vård- och
omsorgschefen Christel Haglund som också fungerar som
krisledningschef.
Har verksamheten fungerat som den ska under sommar- och
semestertider, hur har pandemin påverkat vardagen?
– Vi har klarat oss bra, vi har jobbat hårt och varit noga
med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vilket vi kommer att fortsätta med tills vi får andra direktiv.

Brita Ja är nittio år fyllda, bor och trivs på Tallgården. Även i
Coronatider med alla inskränkningar.
– Men vi behöver hitta på fler säkra aktiviteter som håller oss
igång nu när hösten och vintern kommer. Och underhållning
av olika slag vore önskvärt. Och så längtar jag efter att få ta
emot besök i min egen lägenhet.
På Tallgården talar vi även med Piia Kukka, undersköterska
och samtidigt skyddsombud, om hur verksamheten och
arbetet fungerat under sommaren.

Vi har också varit lyckosamma med att få in väldigt kunniga
personer som vikarierat under semestrarna.
Vårt sätt att informera de boende via personliga brev har
varit uppskattat och effektivt. Blomsterfondens öppna
Coronajournummer för boende och anhöriga skänker också
stor trygghet och underlättar vårt arbete.
Riktig och kontinuerlig information gör oron mindre för oss
alla, den är en mycket viktig bit i vår krishantering.

– Det har gått väldigt bra, kanske till och med bättre än en
vanlig sommar. Alla semestervikarier har varit väldigt fokuserade och kunniga. Förmodligen har hela Coronasituationen
och all samhällsdebatt gjort oss alla extra motiverade, vi vill
ta oss igenom detta på bästa möjliga sätt tillsammans med de
boende.

Vid huvudentrén till Tallgårdens äldreboende i Enebyberg
träffar vi Brita Jakobsson och Brita Jonsson sittande på
varsin sida av en plexiglasskärm mitt uppe i ett samtal.
Väninnorna har inte träffats på länge, Coronaläget och
annat har satt käppar i hjulen.
– Vi har känt varandra en god bit över femtio år, vi har
umgåtts och rest mycket tillsammans med våra män, vi
kallades för Brita Ja och Brita Jo förr i världen. Dessutom
hade vi en Brita Ni i bekantskapskretsen.

Vi känner också att vi får bra stöd och fortlöpande information
från ledningen och krisgruppen samtidigt som vi har bra styrning i den dagliga verksamheten. Personligen har jag kontinuerlig och värdefull kontakt med krisledningschefen för informationsutbyte och uppdatering av läget.
Sedan saknar vi naturligtvis alla att kunna mötas och arbeta
enligt våra normala rutiner, men den dagen kommer. Så snart
som möjligt får vi hoppas.
Jag är verkligen glad och stolt över att det är just Blomsterfonden jag jobbar på i tider som dessa.

Läs mer om detta på nästa sida
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På Ringvägen följer vi alla rekommendationer så gott det bara går
Toini Artell och Colette
Ahlberg fäller upp sina
paraplyer i det lätta
sensommarregnet på
Ringvägen.
– Sommaren tillåter trygg
gemenskap av många slag
men när hösten kommer
måste vi hitta nya saker att
göra och säkra platser att
göra det på. Vi efterlyser
goda idéer från grannar
och medlemmar.
Hör av er till Blomsterfonden om ni sitter på
någon snilleblixt!

På Ringvägen träffar vi Colette och Toini, grannar och
goda vänner.
Bägge tillhör riskgruppen, Colettes man Stig har dessutom
en del underliggande sjukdomar som kräver försiktighet
även från hennes sida.
– Vi är noga, vi går på promenader tillsammans och
träffas utomhus på säkerhetsavstånd, men vi hälsar aldrig
på hemma hos varandra, förklarar Colette. Min man och
jag tänkte att vi skulle åka iväg någonstans och bo på hotell
några dagar, men vi slog det ur hågen, vi vågar helt enkel
inte. Vi gör avvägningar, om riskerna känns för stora för oss
själva eller vår omgivning så avstår vi från att göra saker.
Toini instämmer. – Jag skulle ha rest till min dotter i USA
för att hälsa på men det måste vänta, jag är trots allt 80
år fyllda, även om jag inte känner mig gammal. I början
gick jag knappt utanför dörren och gjorde jag det bar jag
alltid munskydd. Jag var storkonsument. Framåt mitten
av sommaren insåg jag att det var nödvändigt för mig att
komma ut för att få motion och frisk luft. Det går bra för
det mesta men ibland blir man naturligtvis utsatt för någon
person som inte tar hänsyn alls. Men de flesta är vänliga och
håller avstånden.

om vi kan avstå när vi kommer utifrån och inte haft tillgång
till handsprit. Vi tar på oss munskydd när det känns bra för oss
själva och vår omgivning. Och försöker alltid göra det enligt
konstens alla regler.
Båda två tycker att det är bra att Blomsterfondens aktiviteter i
de gemensamma samlingslokalerna fortsätter att vara stängda.
– Riskerna för klustersmitta blir påtagliga om vi börjar trängas
med varandra inomhus. Vi får hitta på saker utomhus i stället,
säger Colette, som leder sittgympa i trädgårdarna mellan husen
på Ringvägen. Vi är minst tjugofem personer varje gång, vi har
bra avstånd mellan oss och det är jätteroligt. Det är populärt.
Vi får hitta på en variant när höstrusket kommer. Kanske är
stavgång i mindre grupper också en bra lösning för dem som
inte vill ge sig iväg på egen hand.
De båda väninnorna framhåller också det viktiga och fina
med informationbreven från Blomsterfondens riskgrupp och
öser beröm över värdinnan som hjälpt dem med mat- och
apoteksleveranser och mycket annat.
– I början var vi ju alla väldigt rädda, nu har vi lärt oss mer
om hur vi ska hantera tillvaron och hur vi skyddar oss.
Colette handlar numera maten själv, men vidtar naturligtvis
alla nödvändiga skyddsåtgärder.

De framhåller också att de flesta som bor i Blomsterfondens
– Jag är fortsättningsvis väldigt försiktig med att ge mig ut i
hus på Ringvägen gör sitt bästa att följa de råd som förmedlas via myndigheterna och föreningens ledning. Vi väntar en butiker och andra ställen där det är många människor samlade,
avslutar Toini vår lilla pratsund.
extrasväng på hissen och viker av från varandra i trapphus
och annat. Vi tvättar händerna, rör inte ledstänger och annat
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Svalnäs har allt vi kan önska. Vi känner oss trygga även i Coronatider

Bibi och Birgitta
älskar att njuta av en kopp
kaffe tillsamman.

På Svalnäs har vi stämt möte med grannarna och väninnorna Birgitta Gyllenstierna-Tivelius och Bibi Hamberg.
Vi tar en promenad i parken för ett samtal om hur Coronaläget påverkar deras liv som seniorboende på Svalnäs.

– Visst, så är det, men nu efter att jag rotat mig här ett tag kan
jag önska att jag aldrig skulle bott någon annanstans. Fantastisk
är ett starkt ord, men det är just så det är här. För mig som
lider av postpolio, vilket är sena effekter av en polio jag hade
– Vi är väldigt lyckligt lottade som har den stora underbara som bebis, betyder äldrepowergymmet och poolen allt för min
parken att umgås i, vi kan hålla avstånden och vara rädda om livskvalitet. Jag behöver mycket träning för att fortsätta kunna
vara rörlig och aktiv. Vissa av mina muskler är så försvagade att
varandra. Vi känner inte av isoleringen på samma sätt som
jag inte kan gå längre sträckor utan får ta mig fram på elskoter.
många andra i samhället. Vi vet också att Blomsterfonden
alltid ser till vårt bästa. Allt fungerar väldigt väl, vi får
Svalnäs ger oss tillgång till allt vi behöver för ett bra liv.
genomgående bra information om läget via brev från
krisgruppens ledare Christel Haglund och vi har en väldigt
omtänksam värdinna som gör allt för att vi ska må bra.
– Bibi och jag har funnit varandra i det här, berättar
Birgitta, vi gör dagliga promenader tillsammans och har
hittat en struktur som fungerar och är upplyftande i
vardagen.
– Det är väldigt viktigt, tillägger Bibi, att skapa nya rutiner
när de vanliga inte fungerar. Jag har inte åkt kommunalt
sedan i februari, jag beställer maten hem och jag kommer
inte att återgå till mitt tidigare sociala beteende innan ett
fungerande vaccin finns att tillgå. Jag fyller åttio i november,
min ålder talar om för mig att vara försiktig.
Birgitta som snart tar klivet in i den åldersmässigt fastslagna
riskgruppen nickar och håller med. Med sina knappa sjuttio
år hör hon till det yngre gänget på Svalnäs där hon flyttade
in för drygt ett år sedan.

Bibi, Birgitta och vård- och omsorgschefen Christel Haglund tar en
uppfriskande promenad runt Svalnäs.

Läs mer om detta på nästa sida

Det är viktigt att vi rör på oss och umgås. Men alltid på ett säkert sätt.
medlemmar vilket kan bero på att vi startar klockan sex på
morgonkulan.
Under coronan har vi delat på oss och kör för det mesta i par
eller för oss själva när vi tränar, badar och bastar.
Vi har också en manskör, på ca 15 gossar, benämnd GOZZkören som träffas varje måndag kl.16.00. Vi sjunger för
glatta livet och håller sångtexterna som visir framför ansiktet
i denna orostid.

Pelle Söderberg flyttade in på Svalnäs 2014, 80 år fyllda.
Särbon Monica gjorde samma sak för ett och ett halvt år
sedan. Att bo nära varandra betyder mycket för båda.
– Vi har det väldigt bra, under mina snart sju år här har jag
tränat i gymmet och bastat regelbundet minst tre gånger i
veckan.

Jag anser mig själv rätt händig och leder snickeriet varje
onsdag. Vi kan vara upp till sex personer men lokalen är så
pass stor att vi kan hålla vederbörligt avstånd till varandra.
Vi har även PUB-träff en gång i månaden och spelar boule
regelbundet. Vi är upp till tjugofem personer som deltar i
vardera aktiviteten.

Det är viktigt att hålla igång våra aktiviteterna under
pandemin, eftersom vi har ett stort behov av umgänge och
att röra på oss under säkra former. Vi ska inte missbruka
Vi är ett gäng som går under benämningen ”Hettans vänner”. vår frihet och ta onödiga risker. Här på Svalnäs lever vi i en
Denna grupp har varit ganska stor men har reducerats med
fantastisk miljö där vi har alla möjligheter att hålla oss till
åren på grund av bortgångar. Vi har svårt att få in nya
interna restriktioner samt myndigheternas lagar och regler.

Rutiner och riktlinjer spikades snabbt och
sedan slöt vi oss samman mot hotet

Sandro Arratia, en riktig klippa och trotjänare, har arbetat på
Blomsterfondens hemtjänst i femton år.
– När Coronan kom fick vi snabbt rutinerna fastställda och
riktlinjer att följa från arbetsgivaren och krisgruppen. Det skapade
trygghet för oss som jobbar men än mer för de äldre. Vi kände att vi
och vår organisation, uppifrån och ner, slöt oss samman mot hotet.
Visst var det obekvämt för oss och skrämmande för de äldre med
all skyddsutrustning men när media väl beskrivit smittoriskerna så
accepterades detta av alla. Idag är det rutiner som ingen ifrågasätter
eller tänker mera på.
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Christel och AnneLie har en lång och arbetssam sommar bakom sig

Christel Haglund, vård- och omsorgschef, tar en bänkpaus
tillsammans med ledaren för etik och bemötande, AnneLie
Svensson.
Bägge två har jobbat sommaren igenom, konstant varit tillgängliga
för att kunna möta eventuella problem som ständigt kommer och går
i tider som dessa.
– Hela situationen är oberäknelig och svår att hantera men jus nu
känner vi oss trygga med läget och hur vi tar oss an saker, säger
Christel.
– De boende behöver mycket stöd, tröst och omsorg i detta. Vi gör
allt för att ge dem det. Det är den mänskliga kärnan i mitt jobb,
förklarar AnneLie.

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 94 751

08-555 94 527

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden?
medlem@blomsterfonden.se

uthyrning@blomsterfonden.se

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

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

ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden Nr 2 juni 2020

Trevlig sommar!
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 54 530 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.

Håll ut och håll om varandra på säkert avstånd!

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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MedlemsFÖRMÅNER
Kultur

Juridisk hjälp

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.

Seniorresor

Innehållsrika resor

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.

Vi är pecialister framförallt på de forna öststaterna
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 o8-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

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

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.

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.

Föreningsstämman
2020

Årets annorlunda föreningsstämma kommer som tidigare meddelats att genomföras utan
fysiskt närvarande medlemmar. De medlemmar som har anmält sig enligt vår kallelse, bl.a.
i senaste numret av Alma, senast den 7 september, kan göra sina röster hörda skriftligen,
digitalt via e-poströstning eller postalt. Slutdatum för röstandet är den 28 september (då
ska dina röster vara oss tillhanda). Själva föreningsstämman genomförs den 5 oktober.

Fullständig information om stämman hittar du på www.blomsterfonden.se
I novembernumret av Alma kommer vi att publicera en sammanfattande text
om samtliga beslut som tagits under stämman. Läs den.
Vill du sätta dig in i Blomsterfondens årsredovisning för 2019 kan du ladda ned den
på vår hemsida: www.blomsterfonden.se.
För övriga frågor kontakta gärna medlem@blomsterfonden eller ring 08-555 94 751.

Blommor och blad får
oss att må bra
Trädgårdsarbete ger många positiva effekter

Våren och sommaren 2020 har varit helt unik i sitt slag
och vi har alla fått ställa om och anpassa oss efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika att sprida
smitta och själva bli smittade av Coronaviruset.
Istället för resor och sociala evenemang har vi fått rikta
oss mer inåt, stanna hemma och göra det bästa av situationen. Det är då som trädgården, balkonglådorna eller
kolonilotten plötsligt blivit vår räddning.
Handelsträdgårdarna runt om i landet har haft rekordmånga besök och planerandet av rabatter och planterandet av nya buskar, träd, blommor och växter av olika
slag har varit intensivt. Många av oss som aldrig tidigare
har odlat eller sysslat med växter har satt spaden i jorden när andra planer gått om intet pga pandemin.
Intressant nog så visar också forskning på att trädgårdsarbete är hälsosamt för oss på flera olika plan, precis det
vi behöver i oroliga tider. En halvtimme i trädgården
per dag kan vara mer välgörande än vi tror.

När vi arbetar och pysslar i trädgården får vi inte bara
träning utan blir oftast också på bättre humör. Forskning visar också att risken för depression, ångest och
demens minskar och att vi får en bättre livskvalitet. I
oroliga tider som nu med Coronavirusets framfart i
världen behöver vi naturen, växtligheten och trädgården
mer än någonsin.
Blomsterfonden besökte Mona Wemblings härliga trädgård i sydligaste Skåne. Mona är landskapsarkitekt och
lärare på SLU i Alnarp. Hon har för första gången i år
öppnat sin egen trädgård för besök och erbjuder bland
annat självplockning av sommarens blommor.
Blomsterfonden har sedan starten 1921 haft blommor
som en grunddel i sin idé om ett trivsamt boende på
äldre dagar. Besöket hos Mona gjordes också som en
inledande kontakt i ett arbete för en utveckling av
Blomsterfondens egna gårdar och trädgårdar. Detta
med tanke på det kommande hundraårsjubileet.

Landskapsarkitekt Mona Wembling i sin härliga experimentträdgård
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Kultur BLOMMAN
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Augusta Lundin

Skräddardottern från Kristianstad som
blev Sveriges okrönta modedrottning
Aktuell bok och utställning
Aftonklänning, från tidigt 1900-tal, i rosa/vitt med tyll runt ringningen i jaquardvävt atlassiden med mönster av syrener. Livet med
spets-façon och veckade axelband dekoreras med tre lager snodd och virad tyll i rosa, ärtgrönt och orange. På ena axeln en sydd liten
rosett. Foto: Ewa-Marie Rundquist.

Kung Oscar II hade som tradition att ge sina hovdamer
var sin vacker Augusta-klänning i julklapp. Till Augusta
Lundins modehus gick författaren och nobelpristagaren
Selma Lagerlöf när hon ville ha något nytt och trendigt
att sätta på sig. Det samma gjorde Emma Zorn, Lisen Bonnier, annonsbyrådrottningen Sofia Gumaelius och resten
av societeten när de ville klä sig ståndsmässigt.
Trots att Augusta Lundin (1840–1919) grundade Sveriges
första modehus i slutet av 1800-talet, var landets första
riktiga couturesömmerska och en oerhört framgångsrik
yrkeskvinna är hon nästan helt okänd för allmänheten.
Men nu har modejournalisten Lotta Lewenhaupt och scenografen Anna Bergman Jurell skrivit boken Augusta Lundin – Haute couture på svenska som släpps i samband med
att utställningen Augusta Lundin - Sveriges första modehus
slog upp portarna den 29 augusti på Thielska Galleriet i
Stockholm.

Augusta firas på hennes 75-årsdag, den 13 juni 1915, i modehusets
salong på Brunkebergstorg 20. Foto: Privat.

I Augusta Lundin – Haute couture på svenska presenteras
skräddardottern från Kristianstad som kom att bli modets
okrönta drottning kring förra sekelskiftet – men också det
högtstående sömnadsarbete hon stod för under sin storhetsperiod. Haute couture betyder »högre sömnad«, vilket
understryker att samtliga moment utförs för hand. Den höga
kvaliteten på arbetet utmärkte Augusta Lundins ateljéer, var
hennes stolthet och gav gott renommé.
Augusta Lundin var skicklig i sitt yrke, hade näsa för trender och modets växlingar, något som bidrog till att hennes
skapelser höll hög kreativ grad. Hon var inte modeskapare i
egentlig mening, hon gjorde inga egna modeller, men hon
var en yrkesstolt sömmerska och en skicklig direktris och
entreprenör.
Hennes breda kunnande ledde till att sömnadsateljén i tre
små rum på Malmskillnadsgatan år 1867 kunde växa till ett
modemagasin vid Brunkebergstorg år 1873. Där drev hon så
smångom sitt modehus i 26 rum med 200 anställda.

Aftonklänning i diskret blommönstrat atlassiden. Det veckade livet
är dekorerat med infällningar i ljusgrå tyll broderade med strass och
glaspärlor. Foto: Ewa-Marie Rundquist.

Författarna berättar framgångssagan om Augusta Lundin,
hennes värv och verk, samt skildrar tidsandan och modetrender genom modehusets skapelser. Boken är rikt illustrerad
med historiska bilder och nytagna fotografier av Ewa-Marie
Rundquist.
Utställningen på Thielska galleriet pågår till den 24 januari. Därefter visas den på Malmö museer från februari till
oktober och på Göteborgs stadsmuseum under november
och december 2021.

På nästa sida har du chansen att vinna boken om Augusta.
Var med om utlottningen!

Flitiga sömmerskor arbetar i ateljén på Brunkebergstorg 2.
Foto: Stockholms stadsmusem.

... fortsättning från föregående uppslag

Vinn boken om Augusta Lundin
Haute couture på svenska
Boken är skriven av Lotta Lewenhaupt och Anna Bergman Jurell och
är rikt illustrerad med historiska bilder och nytagna fotografier av
Ewa-Marie Rundquist. Läs mer om boken på föregående uppslag.

Deltag i vår bokutlottning

AUGUSTA
LUNDIN
HAUTE COUTURE PÅ SVENSKA

Lotta Lewenhaupt & Anna Bergman Jurell
APPELL FÖRLAG

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 den 20 oktober 2020.

– Den vackraste platsen man kan bo på: Röda bergen.
Den lilla enklaven i Vasastan i Stockholm,
med mångfärgade fasader och gröna
täppor. Och mycket riktigt, just denna
stadsplan, med ett för Hallman karakteristiskt krokigt gatunät, pryder också bokens
omslag.

Per O. Hallman (1869–1941) var arkitekt, stadsplanerare och Stockholms första
stadsplanedirektör. Verksam i en nationalromantisk tid tillhörde han de ivrigaste representanterna för en konstnärlig stadsbyggnadskonst. Målsättningen var att tillgodose
människors behov av funktion, ljus, luft och skönhet.
Stockholm efter sekelskiftet 1900 var en storstad med växtvärk. Knappast i något
annat land bodde arbetarfamiljerna så trångt som här. Mot den bakgrunden kom både
statens och stadens engagemang för bättre bostäder att växa vid tiden för första världskriget och strax därefter. I Hallmans vision och stadsplaner fanns det plats för alla.
Storgårdskvarteren för arbetarfamiljer vid Blecktornsparken och Rödabergsområdet, de
eleganta enfamiljshusen och flerfamiljshusen i Lärkstan, den småskaliga integrationen
i trädgårdsstäderna Gamla Enskede, Tullinge, Äppelviken och Sköndal samt en mängd
platser runt om i Sverige. De kännetecknas av att husen är väl inpassade i terrängen, av
mjukt formade gatunät, låga byggnader och grönskande innergårdar.
I egenskap av stadsplanerare och stadsplanedirektör författade Per O. Hallman ett sextiotal stadsplaneförslag för Stockholms utveckling och för landet i övrigt ett sjuttiotal.
Hans romantiska visioner, vackra stadsrum och mänskliga livsmiljöer känns idag mer
attraktiva än någonsin.
Detta är det första samlade verket i sitt slag. Per O. Hallmans arv lyfts fram i texter,
illustrationer, äldre och nytagna foton, stadsplaner, ritningar och faksimiler.

Böckerna är utgivna av APPELL FÖRLAG och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare i butik och på nätet.
Gå gärna in på appellforlag.se för att se hela katalogen och höstens alla utgivningar.
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INspIratIoN tIll BlomsterfoNdeNs medlemmar

Uppge bokningskod

Blomster
vid bokning

Världen är sig inte lik och restriktioner för resande ändras hela tiden. Vi är många som saknar att se oss
omkring i världen, men just nu kanske det känns lite tryggare att se vårt eget vackra land?
att drömma ger kraft och inspiration - att ha något att få se fram emot.
Att resa kort kanske är en start, på en del Sverigeresor kan du resa med vår buss eller ansluta med egen
bil. Vi följer noga rekommendationer för att minsta smittorisken.
Se vår julcabarét, fira jul med oss på Plevna Gården eller Selma Spa och nyår i Uppland. Korta resor där vi
ändå får ses igen, på avstånd.

Västerås och Kungsör

Jul- & Nyårsresor
Jul i Hälsingland
Julkabaré med the diamonds
Jul på plevnagården 2 dgr
Jul på selma spa 3 dgr
Nyår i sigtuna med linnéa 2dgr

Våga drömma

26/11
9/12
24/12
23/12
31/12

– fri av- & ombokning på europaresor, se
reseskaparna.se/blomsteronden

Vår charmiga och genuina Västmanlänning Irene Sangemark visar sina
hemtrakter på ett både underhållande och intressant sätt. Vi besöker
Anundshög, ett av Sveriges mest imponerande fornlämningsområden,
och guidas i Västerås historia. I Kungsör får vi veta mer om denna industristad, som fostrat bland annat revyaktören Thor Modéen.
2 dgr 3/11-20

Jokkmokks marknad

Vår årliga resa till Jokkmokks marknad satsar vi på även 2021. Möt
renar och samer, smaka på norrländska delikatesser på marknaden
och förundras över det mäktiga ishotellet.
3 dgr, 5/2- 21

Vandra i Hälsingland

Välkommen till några dagar med skön vandring, kryddat med det Hälsingska kulturarvet. På den här turen vandrar vi längs älvar och sjöar,
i härlig gammelskog och njuter av underbara utsikter över blånande
berg och älvdalar. Vi bor bekvämt på Orbaden Spa & Resort

4 dgr 17/5-21

Guidad stadsvandring i Huvudstaden –

Små Grupper, Intressant Historik & Underhållning
Vår uppskattade guide och reseledare sedan 20 år är inte enbart
sångerska och violinist, utan också Auktoriserad Stockholmsguide.
Många är ni som rest med Linnéa Sallays på operaresor och andra
långresor i Sverige & Europa. Nu erbjuder hon tillsammans med
ReseSkaparna guidade stadsrunturer till olika delar av Stockholm.
Läs mer och boka på vår hemsida.
I alla våra resor ingår:
• Svensktalande reseledare • Hotell • Utfärder • Måltider • Kulinariska upplevelser
Bokning: 08-94 40 40
info@reseskaparna.se
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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.

är för att någon måste hållas ansvarig för dödsboet. Dödsboet
är en juridisk person och innan dödsboet upphör genom ett
arvskifte ska dödsboet förvaltas av dödsbodelägare tillsammans.
Det betyder att samtliga av dödsbodelägarna tillsammans fattar
beslut om förvaltningen av dödsboet och måste därför vara
överens.
Hade man istället skrivit i testamentet att 100 000 kr vardera ska
tillfalla Operation Smile och Blomsterfonden, så hade Operation
Smile och Blomsterfonden istället för att vara dödsbodelägare
varit legatarier.
Hej Ida!
Min man och jag efterlämnar inga arvingar i form av barn, syskon
eller syskonbarn. Vi har tillsammans skrivit ett testamente att i
första hand ska vi ärva varandra och i andra hand, när vi båda är
avlidna, så ska hälften av det vi äger tillfalla mina kusinbarn och
andra hälften Operation Smile och Blomsterfonden. Om jag har
förstått det rätt så är alla i vårt testamente dödsbodelägare och
inte legatarier, men vad är skillnaden?
Tacksam för svar //Annika
Hej Annika!
Tack för din fråga!
Till att börja med så måste det alltid finnas en dödsbodelägarkrets.
Till en början är dödsbodelägarkretsen dina legala arvingar, vilket
är din make, och om din make är avliden, så är det allmänna arvsfonden. Eftersom du har ett testamente som utesluter allmänna
arvsfonden från arv blir din dödsbodelägarkrets, i samband med
att testamentet vinner laga kraft, dina kusinbarn, Operation Smile
och Blomsterfonden.
Anledningen till att det alltid måste finnas en dödsbodelägarkrets

En legatarie är inte en dödsbodelägare eftersom denna ska erhålla en specifik egendom, vilket kan vara ett föremål eller ett
uppgett penningbelopp. Det betyder att en legatarie inte ska vara
med och påverka förvaltningen av dödsboet utan så snart som
testamentet vunnit laga kraft ska legatarien erhålla sin egendom.
Vilket i det flesta fall är naturligt eftersom förvaltningen av ett
dödsbo ibland kan dra ut på tiden.
Om du inte vill att Operation Smile, Blomsterfonden eller
någon av dina fysiska personer ska vara delägare i ditt dödsbo
utan istället vara legatarie, då måste du specificera vad denna
ska erhålla. Viktigt är också att tänka på om du vill att någon
av dina testamentstagare ska erhålla en viss typ av egendom.
Om du har aktier kanske du vill att dessa ska lottläggas och
tillskiftas Operation Smile eller Blomsterfonden eftersom de är
skattebefriade från kapitalvinstskatt. Du kanske vill att ditt ena
kusinbarn ska lottläggas och tillskiftas dina smycken. Kom ihåg
att lottläggningen alltid måste framgå i ditt testamente.
Med vänliga hälsningarJuristen Ida Danielsson, Beckman Juridik
ida.danielsson@afbeckman.com

15 % Rabatt

till Blomsterfondens medlemmar
Du vet väl att du har rabatt på vårt timarvode när det kommer till upprättande av juridiska handlingar, som
exempelvis framtidsfullmakter. Att få hjälp med en framtidsfullmakt tar vanligtvis mellan en och tre timmar.
Om du inte på ett tryggt sätt kan ta dig till oss så träffas vi över telefon istället. Glöm inte heller bort det viktiga Livsarkivet där du för dina nära berättar om dina framtida önskemål. Livsarkivet finns att hämta antingen hos oss
eller på www.begravningar.se. Livsarkivet kan sedan kostnadsfritt, förvaras och bevakas av oss. Tveka inte att
höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar! Tel. 08-640 48 40 eller ida.danielsson@afbeckman.com
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Trivsamt trappfika i Liseberg
Hej!
Vi bor i Blomsterfonden
Liseberg.
Nu när vi ibland inte kan fika
ute så fikar vi i vårt trapphus
i stället. Hus 47 vån 4. Här, en
mycket uppskattad träff.
Fotograf var Anette Madsen och
jag som har skickat dessa bilder
heter Lotta Dorph.
Kanske kan ni ha dessa och visa
i tidningen hur man kan träffas i
Corona- tider.
Jomenvisst, det gör vi så gärna.
På med kaffehurran bara
blomsterfondare, skicka gärna
in bilder på udda fikaplatser.

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

54 000 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
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CoronaQUIZ
Ibland kan tiden bli lite lång med alla restriktioner att följa, därför har vi på redaktionen satt ihop ett uppslag med
frågesportfrågor. Sjunk ned i soffan eller gå ut och sätt dig i höstsolen. Ta med en penna. Något att dricka. Kanske
en bulle. Du får fuska så mycket du vill men kom ihåg att det bara är dig själv du lurar.
De rätta svaren hittar du längst ned och uppochner på sidan 2. Lycka till!

Hur bra är du på musikfrågor?
1. Lill-Babs bror, Lasse, var

2. Ann-Louise Hansson hade en

4. ”Kära mor” var en stor hit.

trummis i ett popband. Vilket?

grupp med Siw Malmkvist och
Anna-Lena Löfgren. Vad hette den?

3. Vem sjöng om Monia?

Med vem/vilka?

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

Mascots
Tages
Hep Stars

5. Vem komponerade ” Ett enskilt

Snupporna
Snopporna
Snipporna

6. Vad hette The Beatles

Peter Lundblad
Peter, Paul and Mary
Peter Holm

Bröderna Djup
Göingeflickorna
Snoddas

8. Vilken dansfluga förknippas

rum på Sabbatsberg”?

första platta?

7. Vem sjöng Robban Broberg om?

Chubby Checker främst med?

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

Magnus Lindberg
Ulf Lundell
John Holm

9. Vem har sångerskan Cher inte
varit gift med?
A
B
C

Sonny Bono
Gregg Allman
Joe Cocker

13. Vad hette Flamingokvintetten
från början?
A
B
C

normal basgitarr?
A
B
C

10. Alma Cogan hade en stor

Sex
Åtta
Fyra

Sensuella Isabella
Uppblåsbara Barbara
Lilla vackra Anna

11. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick

hit med?

and ... Vem saknas?

A
B
C

A
B
C

Waltzing Matilda
Tennessee waltz
The last waltz

14. Vem skrev ”As tears go by” åt
Marianne Faithfull?

A
The Tutti Frutti Boys
B
Flamingokvartetten
The Flamingo Rockers C

17. Hur många strängar har en

Love me do
She loves you
All my loving

Lennon/McCartney
Jagger/Richards
Leiber/Stoller

Bitch
Tich
Rick

15. Vilken fågel betydde mycket
för Fleetwood Mac?
A
B
C

Koltrasten
Näktergalen
Albatrossen

Twist
Lindy hop
Jenka

12. Vilken musikstil förknippas
Lonnie Donegan med?
A
B
C

Trad Jazz
Skiffle
Hiphop

16. Vem var inte medlem i
rockgruppen ”Cream”?
A
B
C

Jack Bruce
Mitch Mitchell
Eric Clapton

18. Vem sägs det att bluesmannen 19. Vad heter Bruce Springsteens
band?

20. Vad heter Elvis Presleys hem i

Robert Johnson sålde sin själ till?

Memphis?

A
B
C

A
B
C

Högstbjudande
Djävulen
Gud

E Street Band
G Street Band
T Street Band

A
B
C

Neverland
Graceland
Blueberry Hill

Vårt quiz om finlandssvenska ord i förra numret av Alma blev väldigt uppskattat. Frågorna delades många
gånger och diskuterades hejvilt även på internet. Vi fortsätter i det vinnande spåret och här nedan kan du testa hur mycket
du vet om bastu, eller sauna som finnarna säger. En sammanslagning av orden ”savu” och ”maja” - ”rök” och ”stuga”.

Hur mycket bastumänniska är du?
2. När kom bastun till Norden?

3. Vilken känd byggnad i Stockholm var
ursprungligen badhus?

A ca 200 år sedan
B ca 2 000 år sedan
C ca 20 000 år sedan

A Riksdagshuset
B Regeringskansliet
C Dramaten

4. Hur många orter i Sverige har ordet

Under våra äldrekollon vid Gålö Havsbad är bastubad
ett uppskattat inslag. Bilden visar Blomsterfondens
vård- och omsorgschef.

”bastu” med i namnet, typ Bastuträsk?

5. Av vad tillverkas en bastukvast?

A ca 275
B ca 2 750
C ca 75

A Granris
B Lönnkvistar
C Björkris

6. Hur många bastur finns det i Finland?

7. Vilken finländsk artist/er har skrivit
en bok om bastuns mystik och filosofi?

A ca 3,5 miljoner
B ca 350 000
C ca 35 000

A M.A. Numminen
B Lordi
C Arja Saijonmaa

8. Vilken finländsk president byggde

1. Vad sysslar hon med?

statsrelationer i bastun?

9. Hur badar en finländare?

A
B
C

A Tarja Halonen
B Risto Ryti
C Urho Kekkonen

A I baddräkt
B Iförd toppluva och badskor
C Naken

Letar efter borttappad dörrnyckel
Söker sina finländska basturötter
Räknar till tio i bastukull

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 2/2020
Följande fyra har vunnit lotter à 150 kr,
Karin Erkenstam - Österskär
Solweig Henning - Lidköping
Anneli Celius - Johanneshov
Klas wolff - Nacka
Grattis!
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsordstävling nr3/2020: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr3/2020 ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober 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

De gamla står
mer ensamma
och utsatta än
någonsin
Hjälp oss hålla vårt
coronajournummer öppet
Swisha 100 kronor
till 9025305
Vi står och går vid de äldres sida sedan snart hundra år. Nu ber vi att just du står vid vår sida. Vi behöver dig
för att ytterligare kunna öka våra insatser för de äldres bästa i dessa svåra tider.
Swisha 100 kronor till Blomsterfondens 90-konto 9025305. Märk din gåva med ”Tillsammans”.
Tack för ditt stöd och din omtanke.

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921

Vill du veta mer om Blomsterfonden och vår verksamhet för de äldre, gå in på www.blomsterfonden.se. Välkommen!

