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Ulfs UNDRINGAR
Låt oss ta med det bästa till tiden efter Corona
Ljuset är här, kvällarna blir längre och längre, tiden kliver över på vår sida igen.
Det har gått ganska exakt ett år sedan pandemin slöt oss i sitt grepp men nu känns det
som om vi snart har möjligheten att slingra oss ur det igen. Vi är inne i den efterlängtade
vaccinationsfasen som ska hjälpa oss med det. Vi ser framåt med tillförsikt.
Mycket är och har varit jobbigt men en del positiva saker har också dykt upp längs vägen.
Sådant som jag vill att vi tar till oss och fortsätter med när allt detta är över.
En av de mest framträdande förändringarna har jag sett i människors motions- och promenadvanor. Helt plötsligt är de vanligtvis rätt öde joggingstråken välfyllda med folk iklädda skinande
nya löparskor och trendriktig utstyrsel. En del flämtar vilt medan andra håller masken. En del
håller in magen och de flesta håller avstånden.
Promenadvägarna är som Essingeleden i rusningstrafik, det pilas åt bägge hållen, strida strömmar
av alla sorters människor. Barn på små cyklar, multitaskande mammor och pappor som messar
med ena handen medan de gullar med barnet i vagnen med den andra, hundägare, hundar,
flanörer, powergångare … min fru Agneta och jag.
Det jag helst av allt vill fortsätta med är alla små möten längs vägen, helt plötsligt ser vi
varandra, bekräftar, nickar, ler och hejar. Ibland stannar vi och byter några ord om vädret:
– sex grader igår, nu är det minus två igen, skönt ändå att halkan är borta. Men ibland
blir det längre samtal, som häromdagen när våren var på tillfälligt besök. Agneta och jag
gick runt promenadsjön, pausade en stund och vände våra ansikten mot solen, två bleka
B-vitaminparaboler, när ett annat par i vår egen ålder gjorde samma sak några meter ifrån oss.

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

Vi kom i samspråk och diskuterade allt mellan himmel och jord, kallade varandra för förnamn,
skrattade, berättade och förklarade. När vi väl fortsatte i varsin riktning hade en timme förflutit
och det kändes som om vi råkat stöta på några gamla goda vänner från förr. Det var väldigt
trevligt men också besynnerligt.
Det fick mig att minnas hur det var hemma hos min farmor när jag var liten. Dörren var olåst,
kaffepannan stod alltid på, det doftade gott, vänner kom och gick, slog sig ned, stannade en
stund, bytte några åsikter och försvann igen utan några större åthävor. Det var ständig rörelse
och gemenskap. Alla var måna om varandra på ett lågmält fint sätt. För farmor betydde det stor
glädje och trygghet.
För mig också. Jag önskar verkligen att det vore möjligt att återgå till ett mer tillbakalutat sätt
att leva, att vi inte ska vara så styrda av en massa oskrivna sociala regler som stänger ute ljuset
och stjäl energi.
Gå ut i solen och se till att ha en riktigt bra vår, säg hej åt folk du möter.
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Christels KRÖNIKA
Tillsammans skapar vi framtidens Blomsterfonden i 100 år till!
I år fyller Blomsterfonden hundra jämt - 100 år av glädje för äldre!
Det vill vi fira på olika sätt med er medlemmar. Följ jubileumsåret i Alma och på hemsidan.
Med anledning av Coronapandemin startar vi jubileumsåret på vår officiella födelsedag den
27/5 genom bland annat premiärvisning av vår jubileumswebbsida. Här kommer du att
hitta många spännande berättelse om föreningens första 100 år.
Nya sätt att umgås är något som jag kommer att minnas från året med Coronapandemi.
När vi inte kan träffa våra nära, kära och vänner som vi brukar har vi fått vara extra kreativa
och varit tvungna att hitta nya sätt att umgås. Vi har setts ute i parker och trädgårdar med
distans eller via olika digitala kanaler som vi innan pandemin inte visste fanns, än mindre
hade behov av.
För många människor har det gått bra att hitta nya sätt att umgås, andra har haft det svårare. Är du ovan med att använda tekniska hjälpmedel har det varit extra knepigt att hitta sätt
att träffas på. För äldre som redan innan pandemin var ensamma har det inte blivit enklare
att skapa nya sociala kontakter när alla restriktioner stått ivägen.

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

Hur mår du i Coronatider? Frågade vi er medlemmar via en digitalenkät i vårt februari nyhetsbrev. Stort tack till alla er som
svarade! Flera medlemmar lyfte fram många goda exempel på tips att förhöja vardagen i pandemitider, läs mer på sidan 24–25
om medlemstips och en sammanfattning av enkäten.
Ett år med pågående pandemi har fått mig själv att reflektera över vikten av att stanna upp och vara tacksam i vardagen. En
promenad i vårsolen – stanna upp och andas in. En skrattstund med din syster - stanna upp och var glad över det du har ...
Årets föreningsstämma går av stapeln den 31maj och blir en stämma utan medverkande medlemmar likt förra året med anledning av pågående pandemi. Alla medlemmar har även i år möjlighet engagera sig och påverka genom att rösta digitalt eller
postalt i förväg innan föreningsstämman. Stämman kommer i år även livesändas, se kallelse på sidan 16–17.
Tillsammans skapar vi framtidens Blomsterfonden i 100 år till!

ChristelJansson - chefredaktör 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 54 868 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

Skriv till oss!

En tidning

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 Blomster-fonden, ”Skriv
till Alma”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellanslag så vi förbehåller
oss rätten att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig ton. Inga personliga påhopp,
diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak gäller för
inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.
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Här är alla ni som vann böcker i förra numret av Alma!
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Eva Linderoth
Uppsala

Kerstin Ljungblom
Spånga
Stefan Dahlberg
Stockholm
Lena Boström
Solna

Kristina Pousard
Gräddö

Ulf Eriksson
Spånga

Elisabeth Nordlander
Stockholm

Lena Månsson
Stockholm

Karina Nordqvist
Solna
Viola Engman
Stockholm
Vivi Werner
Årsta
Per Ekstedt
Svartsjö
Sol-Britt Österlund
Täby

På sidorna 28–29 hittar du nya
intressanta böcker för utlottning.
Alla har chansen att vinna, var med
du också, mejla eller skriv ett brev
till oss redan idag!

Rättelse
I julnumret av Alma slank det, i en artikel om Sofieros
slottsträdgård, in ett fel angående ”gamle kungen”
Gustav Adolf. Ett I hade försmädligen ställt sig på fel
sida om V:et och gjort om kungens ordningstal från den
sjätte till den fjärde.
Gustav VI Adolf ska det naturligtvis vara, inget annat.
En vaken medlem, Anna-Lisa Dannvall gjorde oss uppmärksamma på detta och vi kan endast hålla med.
Det är illa! Vi skulle ha kollat först.
Vi ber om ursäkt.

Stöd de äldre,

annonsera

i ALMA
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Vi längtar efter och
saknar mycket av det
vardagliga men vi
har också lärt oss
uppskatta det vi har
och många nya saker
tydlig i all information och kommunikation till de boende
har underlättat i vardagen när informationsflödet i samhället
varit omfattande, spretande och ofta svårtolkat.

Christel Haglund, vård- och omsorgschef, ringer upp
Kerstin Sandström och Jonny Svensson , seniorboende
på Liseberg för en pratstund om hur allting varit för dem
under detta annorlunda år som Coronapandemin fört
med sig.
–För oss två som har varandra är det naturligtvis alltid mycket
lättare än för den som bor ensam i tider som dessa. Vi har ju
alltid sällskap att byta tankar och hitta på nya saker med.
Kerstin och Jonny har varit försiktiga från första stund och
isolerat sig i hemmet när de inte gått långa promenader för
att få frisk luft och hålla kroppen igång. Det har blivit väldigt
mycket film, tv-serier och musik för paret under pandemin.
Tv-soffan har varit ett givet tillhåll. Alla matinköp har gjorts
över internet och levererats hem till dörren.
– Vi älskar att träna och är normalt väldigt aktiva ÄldrePowergymmare, vi bastar alltid efteråt och äter en god middag. Men trots att möjligheten finns till individuell träning
har vi helt och hållet avstått från denna, vi har tagit det säkra
före det osäkra, men vi längtar varje dag. Och för varje dag
kommer vi ett steg närmare, bara vi får våra sprutor som vi
ska.
Paret understryker unisont hur mycket de uppskattade att
Blomsterfonden agerade snabbt och stängde ned de gemensamma sociala aktiviteterna som ständigt är igång hos
Blomsterfonden. Det visade på gott omdöme och skapade
förtroende och trygghet för de boende. Att föreningen varit
6 Blomsterfonden

– Alla som bor här, vi och våra grannar, saknar naturligtvis
allt vi gjort i gemenskap. Musikaftnarna är väldigt populära
liksom bouléspel, grillfester och annat. Den mycket uppskattade hattparaden ser dock ut att kunna bli av, att vi tar oss en
spatsertur runt om i området iklädda våra fina huvudbonader. Rulla hatt får vi dock vänta med ett tag till.
Jonny är mycket aktiv, sitter i styrelsen för intresseföreningen,
och saknar det utbyte som normalt sker mellan föreningarna
på de olika anläggningarna.
– Vi får ut så mycket av våra små träffar där vi diskuterar
olika frågor, idéer och förslag till nya aktiviteter, vi har ett givande samarbete, vilket vi för övrigt också har med Blomsterfonden på många olika plan.
Jonny och Kerstin lyfter också värdinnornas viktiga roll under
pandemin och deras insatser som de anser vara helt avgörande
för att allting går så bra som det gör.
Christel Haglund:

– Vi inom ledningen har konstaterat samma saker som
Kerstin, Jonny och många andra blomsterfondare gjort när
det gäller värdinnorna i samtliga våra verksamheter. De är
stöttepelare som haft en delvis annan roll under pandemin.
Detta kommer vi att ta till oss, diskutera och hålla kvar vid
allt det nya goda som deras arbete genererat. Vi kommer
att genomlysa hela den sociala sektorn i vår verksamhet och
omforma enligt alla positiva saker som pandemin satt fingret
på. Och naturligtvis bygga vidare på den stabila grund som
alltid funnits i vårt arbete för gemenskap, innehåll och glädje
för äldre och våra boende.

Sven Erik Peterson 1941–2021

Det är med stor sorg och saknad vi meddelar att vår vän, kollega och den tidigare verkställande
direktören för Blomsterfonden Sven Erik Peterson har gått ur tiden. Sven Erik avled den 28 februari i
sviterna av covid 19. Han blev 79 år.
Sven Erik var en riktig trotjänare med över trettio aktiva år i Blomsterfondens värld. Han var verkställande
direktör under arton år för att sedan bli engagerad och sammankallande i Blomsterfondens styrelses
valberedning.
Norrlandssonen Sven Erik var från början bankman och chef för SEB:s kontor i Täby centrum varifrån han
rekryterades till en kreditchefspost i Luxemburg där han stannade i fem år. När han återvände till Sverige
sökte han jobbet som VD för Blomsterfonden och fick det i hög konkurrens bland många sökanden. När
Sven Erik tog över VD-posten 1988 befann sig Blomsterfonden i ett helt annat läge än idag. Sverige var
på väg in i en kris som var ytterst allvarlig med fritt fallande konsumtion, hög arbetslöshet och sviktande
bostadspriser. Verksamheten var till skillnad från idag också årligen helt beroende av att få in tillräckligt
många bidrag, donationer och testamentsgåvor för att klara sina åtaganden som att tex kunna betala ut
löner!
Under Sven Eriks tid som vd såg äldreomsorgssektorn inledningsvis helt annorlunda ut än idag och många
förändringar och reformer ruckade på spelreglerna och utmanade Blomsterfondens verksamhet. Sven Erik
hade en god förståelse för vad som hände i omvärlden och var tidigt ute med sitt strategiska tänkande.
Som den entreprenör han var utvecklade han Blomsterfondens verksamhet hela tiden år för år. Sven Erik var
också en varm medmänniska och uppskattades oerhört mycket av både av Blomsterfondens medarbetare
och de boende.
När jag tillträdde som ny vd för Blomsterfonden 2006 hade jag den stora förmånen att få en bra övergång
till mitt nya uppdrag tack vare att Sven Erik alltid fanns tillgänglig, bara ett telefonsamtal bort. Genom åren
fortsatte vi hålla kontakt och vi diskuterade både Blomsterfonden men också samhällsfrågor i stort som
smått. Sven Erik var alltid påläst och våra samtal var alltid stimulerande och innehöll både stort allvar men
också många goda skratt.
Vi är många i Blomsterfonden som kommer att sakna Sven Erik och minnas vår gemenskap genom åren.
Ulf Thörnevik
Vd Blomsterfonden
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Professor Ingmar Skoog

– Skaffa dig bra odds i livets lotteri.
Mycket hänger på dig själv
Text: Magnus Nordström Foto: Johan Wingborg

Alma samtalar med Ingmar Skoog, professor i psykiatri
vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.
Han är föreståndare för Forte-centret för åldrande
och hälsa i Göteborg, AgeCap, ett forskningscentrum
som arbetar med att öka människors möjlighet till
ett gott åldrande. Ingmar Skoog har specialiserat
sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas
utbredning och är en av världens främsta forskare inom
sitt område.
Forskningen utgår från ”H70-studierna” som bygger på
ett systematiskt urval av äldre människor i Göteborg
födda vissa dagar: 2, 5, 8, 12, 15 etc. Skatteverkets befolkningsregister utgör grundkälla. Studierna startade
1971 med personer födda 1901/02 och firar femtioårsjubileum i år.

till genetiska analyser, fysiska funktionstester och
lungfunktionsprover. Till detta kommer psykiatriska,
sociala, psykometriska och personlighetsbestämmande
tester m.m.
– Eftersom vi gör våra undersökningar långt innan
personerna utvecklar en demenssjukdom har vi också
stora möjligheter att följa vad som händer i processen
och lära oss mer om vad som är viktigt för att vi ska
kunna förebygga dessa sjukdomar. Vi blir fortsättningsvis bättre på att bena ut vilka riskfaktorer som hänger
ihop med demens och vi kan ofta se tidiga tecken tio
femton år innan sjukdomen visar sig på riktigt.

Ingmar Skoogs forskargrupp var först i världen med att,
redan i mitten av 90-talet, se sambandet mellan högt
blodtryck och Alzheimers sjukdom. När man behandlar
högt blodtryck på ett effektivt sätt betyder det att man
– Fyrtio av de här åren har jag varit med och följt församtidigt förebygger risken för Alzheimer. Gruppen tar
sökspersonerna och deras förändring över tid. På ett unikt
också prover på ryggvätska i sina omfattande epidemisätt kan vi se hur åldrandet ändrat under ett halvsekel,
ologiska studier, vilket man är ensam om i världen.
vi kan jämföra dagens sjuttioåring med en lika gammal
Rent generellt har man kommit fram till att snarlika
person för femtio år sedan.
saker som gäller för att förhindra många andra
Samtliga som ingår i studierna genomgår ett omfattande
batteri av allmänna undersökningar, allt från datorArtikeln fortsätter på nästa uppslag
tomografi av hjärnan, ryggvätskeprov och EKG
8 Blomsterfonden

Ingmar Skoog - professor i psykiatri
Föreståndare för Forte-centret för åldrande och hälsa i Göteborg, AgeCap
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborg Universitet

– –Det som är bra

för hjärtat är
också bra för
hjärnan

Symtomen hålls nere men sjukdomen i sig botas inte.

Fortsättning Ingmar Skoog
sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes etc. är effektiva även när man bekämpar
demenssjukdomar. Alla folksjukdomar har en mängd
olika orsaker, var och en påverkar lite grann och
tillsammans bygger de en tuva som stjälper lasset.
Det finns mycket vi kan göra i förebyggande syfte.
Regelbunden motion, kulturella aktiviteter, läsa, skriva,
lösa korsord och annat som håller igång huvudet och
kroppen motverkar demenssjukdomar. Forskningen
har under senare år visat att även sömnen är en mycket
viktig faktor för bra hälsa och välmående. God sömn
”tvättar” hjärnan ren från mycket av den stress och
negativa påverkan vi upplevt under dagen.
– Man kan beskriva livet som ett lotteri som från början
innehåller lika antal vinst- och nitlotter, säg 500/500 st.
Varje aktivitet förändrar förhållandet mellan vågskålarna, i ena eller andra riktningen. Våra studier
visar t.ex. att kvinnor vi följt under fyrtio år, som
motionerat regelbundet och har bra kondition, mycket
sällan drabbats av en demenssjukdom. Sedan är ju livet
så konstruerat att ibland faller den som gör allt rätt först
av alla, medan den som satt en heder i att fela blir ”last
man standing”. Jag tycker dock att vi ska ta alla chanser
att förändra oddsen till vår fördel, dessutom skänker
alla aktiviteterna oss glädje och innehåll i livet. Man får
även komma ihåg att det som är bra för hjärtat också är
bra för hjärnan.
När det kommer till medicinforskningen kan man
konstatera att det inte kommit några nya läkemedel
på tjugo år som skulle förändrat förutsättningarna
nämnvärt. De mediciner som finns påverkar vissa
signalsubstanser i hjärnan som har med minnet att göra
och kan på så sätt påverka förloppet för vissa människor.
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– Däremot har vi blivit bättre på att diagnostisera och
upptäcka tidiga markörer på en början till Alzheimer.
Detta är viktigt eftersom snabb medicinering kan vara
till hjälp och förlänga utvecklingsförloppet avsevärt. Idag
tar vi ryggvätskeprover men det bästa vore om vi kunde
göra samma sak med ett enkelt blodprov. I det fallet är
vi helt klart på väg mot ett genombrott. Vi behöver också
bli bättre på att kommunicera brett om detta, eftersom
minnessjukdomar i högsta grad även är de anhörigas
sjukdom.
I västvärlden blir det fler och fler människor med
demenssjukdomar, under överskådlig framtid kommer
siffran att öka från 40 miljoner till 150 miljoner. Däremot kommer den åldersspecifika demensen minska tack
vare att man blivit bättre på att behandla stroke och
andra sjukdomar, att vi generellt sett har högre utbildningsnivå idag men också för att behandlingsformerna
för blodtrycket gjort framsteg. Att den åldersspecifika
demensen minskar visar tydligt att det är möjligt att
förebygga, att sjukdomen inte enbart har med gener att
göra och att riskfaktorerna överlappar varandra.
Trots att den åldersspecifika demensen, från 80 år
uppåt, minskar kommer vi ändå att få ett större antal
personer som bär på denna sjukdom eftersom mängden
människor över sextio år kommer att öka med sextio
procent fram till 2030.
Man kan utifrån detta dra slutsatsen att äldrevården
och -omsorgen kommer att behöva ett stort finansiellt
tillskott under kommande år för att kunna hålla kvar
dagens kvalitetsnivå. Och en betydligt större påse pengar
för att nå den högre nivå som länge efterfrågats och som
den pågående Coronapandemin så tydligt satt fingret på.
– Sveken mot äldre har varit väldigt påtagliga under det
här året. Grundmissen framstår med största tydlighet.
Man har tillsatt alla epidemiologer och virusspecialister
man kunnat uppbringa men varit dåliga på att involvera experter på äldre, de som vet hur saker och ting
fungerar inom äldreomsorgen och vården, de som hade
kunnat förstå och förutse vad som skulle komma att
hända på särskilda boenden och i hemtjänsten, vilka
åtgärder som var nödvändiga. Ge snabba instruktioner
och rekommendationer så att alla vet vad som behöver

göras. Kunskapsbristen har varit stor, ibland obegriplig.
Det behövs tydligt en samordnare som kan peka med
hela handen i rätt riktning när alla andra inblandade
tvår sina händer och pekar på varandra.
Sverige är ett land som i olika internationella undersökningar hamnar långt bak på listan när det kommer
till gemene mans syn på äldre, hur man värderar människor som är till åren komna. Jämfört med många
andra länder i världen ligger vi på närmast pinsamma
placeringar. Att det är allmänt accepterat att 2–3 000
äldre varje år går bort i den vanliga säsongsinfluensan är
det inte många som ifrågasätter.

min, alla äldre dras över samma kam och prioriteringarna är mer än märkliga. Vi har inte klarat att
skydda de äldre. Självrannsakan behövs. Alla politiska
partier är medskyldiga, ett stort ansvar ligger på samtliga
regeringar som år efter år vetat om bristerna men inte
åtgärdat dem. Varje parti behöver fundera över sina
tillkortakommanden: på regerings-, region- och kommunnivå. Det går inte längre att hålla fast vid att man
gjort rätt hela tiden, det kommer väljarna inte att gå
med på, det ligger ett politiskt pris att betala för den
som förnekar sitt ansvar. Det är dags att öppna möjligheterna till lite ödmjukt samförstånd.

– Det ligger ett stort mått ålderism i hur vi behandlar
äldre i Sverige, vilket blivit väldigt tydligt under pande-

–

Vi kan inte svika
de äldre längre.
Politikerna måste
ta sitt ansvar nu!
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Året med Corona - ett samtal med anhöriga till personer som bor på
Blomsterfondens vård- och omsorgsboenden

Blomsterfondens vård- och omsorgschef Christel Haglund möter Anita Du Rietz och Andreas Tidström i ett
teamsmöte på nätet. Med på ett hörn är också Almas
redaktör.

hjälp han behöver i vardagen medan jag bor kvar i villan
och har fortfarande möjligheten att arbeta, skriva böcker och sköta mitt bokförlag, trots att jag egentligen är
pensionär.

Anita och Andreas har båda en när och kär som bor på
föreningens vård- och omsorgsboenden i Svalnäs. Vi är
ute efter att lyssna och få respons från dem på hur de
tycker att deras närstående och de själva blivit bemötta
och omhändertagna under pandemiåret.

Andreas är prästson, uppvuxen i Solna men bor sedan
1990 med sin familj i ett gammalt släkthus i Enebyberg. Andreas är jurist vid Arbetsmiljöverket och aktiv
fritidspolitiker i Danderyd kommun med ett brinnande
engagemang för samhällsfrågor.

Anita är nationalekonom och författare. Hon har bl.a.
gett ut böckerna ”Kvinnors entreprenörskap under
400 år” och ”Skönhet till vardags” om Estrid Ericson
och Svenskt Tenn.

– Min mamma, Karin, som blir 99 år i april, hade alltid
klarat sig bra att bo hemma med lite hjälp av hemtjänsten, efter det att min pappa gått bort. Hon har fortfarande huvudet med sig och är envis. Hon ville verkligen
– Min man Gunnar, även han nationalekonom, blev suc- inte flytta till ett särskilt boende trots att hon ramlat och
cesivt sjuk och klarade inte längre av att gå för egen kraft gjort sig illa flera gånger. Hon skulle helt enkelt rå sig
när vi under 2017 fick ett erbjudande från Blomsterfon- själv. Men så kom trots allt dagen då hon på eget initiativ förde en flytt hemifrån på tal. En förändring som
den och Svalnäs som vi tackade ja till. För oss blev det
en väldigt bra lösning, Gunnar har nu tillgång till all den kom snabbare än vi anat. Vi firade jul tillsamman och
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hon bodde hos oss och ramlade ur sängen på julaftonsmorgonen. Detta ledde till att hon fick en plats på
Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma för
att bara fem veckor senare flytta vidare närmare oss och
till Svalnäs.
När Coronan kom för ett år sedan förändrades tillvaron för alla på alla vård- och omsorgsboenden. Även på
Svalnäs för både Karin och Gunnar. Ingen visste speciellt
mycket om hur man skulle förhålla sig till detta nya
hot, hur coronan visade sig, hur den utvecklades. Vilka
åtgärder och restriktioner som var riktiga att införa, hur
personal och anhöriga skulle förhålla sig till den nya
vardagen.
Anita: – Det var en mycket orolig tid, Gunnar har problem med hjärtat, och när han konstaterades ha covid
19 den 13 april var vi alla mer eller mindre säkra på att
han inte skulle klara sig. En av våra två döttrar hade
vid samtal på telefon lagt märke till att hennes pappa
hostade och hade konstig röst, vilket var onormalt, och
insisterade på att ett covidtest skulle tagas. Sedan hade
vi en läkare i vår närhet som följde Gunnars tillstånd
noga och påtalade de viktiga i att hålla nogsam koll på
syreupptagningsförmågan, vilket också gjordes. Vi hade
daglig, ibland timlig kontakt med Svalnäs. Han fick
mycket god vård och blev piggare men sedan vände allt
på bara någon timme. Personalen var lyhörd och reagerade snabbt, tillkallade ambulans som tog honom till
Danderyds sjukhus. Vårt hopp stod på noll. Då hände
det underbara att Gunnar svarade mycket väl på den
effektiva behandlingen, hämtade sig, fick tillbaka krafterna och kunde återvända hem till Svalnäs igen. För oss
hade ett under skett, och numera intalar vi oss att kunde
Gunnar överleva så kan också många andra göra det om
vården är den rätta.
Andreas: Min mamma har inte fått smittan, men det är
ingen tillfällighet, jag anser att personalen på Svalnäs är
toppklass, rakt igenom, de vet vad som gäller, är samspelta och gör det allra mesta på ett bra sätt. Avvikelserna är få men även de minsta tas på allvar och åtgärdas
omgående. Ledningen är stark och ger tydliga direktiv
att följa. Även den kontinuerliga informationen till
boende och närstående är tydlig, lätt att förstå och ta till
sig för alla. Denna står i stark kontrast till den kommunikation som når oss från de statliga myndigheterna som
oftast är både motsägelsefull och svårbegriplig.

Anita: Viljan att söka individuella säkra lösningar är stor
på Svalnäs och vad jag förstår inom hela Blomsterfonden. Tack vare detta kunde Gunnar när han tillfrisknat
och hade antikroppar få komma hem för att få social
gemenskap och återhämta sig trots besöksförbudet. Det
är svårt och nedbrytande att sitta instängd när intellektet
är intakt. Det är plågsamt för alla inblandade. Jag håller
med Andreas om att informationen varit föredömlig,
precis när man känt att man behövt den har den kommit, alltid klar, tydlig och rätt riktad.
Andreas: Min mamma har känt sig väldigt avstängd
under förbudsperioderna, ätit sina måltider på rummet,
använt sin träningscykel, inte vågat besöka gymmet ens
för enskild träning. I somras träffades vi utomhus med
plexiglasskydd på bordet mellan oss och för övrigt ringer
jag eller någon annan i familjen nästan varje dag. En
tröst i svårigheterna är att det varit väldigt lätt att hålla
kontakt med Christel Haglund, få raka besked och information om hur det ser ut framåt. Jag uppfattar henne
som en tuff chef som ser till att få saker gjorda. Jag är
övertygad om att sådana chefer är just vad vi behöver i
tuffa tider.
Anita/Andreas: Ett bra exempel på gott ledarskap ser
vi i hur vaccinationen av de boende på Blomsterfondens äldre- och omsorgsboenden genomfördes. När det
fortfarande diskuterades i media hur, var och när vaccinationen skulle genomföras inom äldreomsorgen, hade
redan alla inom föreningens särskilda boenden fått sina
sprutor. De första redan den 28 december 2020. När
det verkligen gäller är ett kapabelt och pragmatiskt styre
guld värt.
Christel: En erfarenhet av det här slaget kommer inte
för alla under ett helt arbetsliv. Det är tungt varje dag,
men vi har också chansen att lära oss av det vi nu får
kämpa mot och dem vi kämpar för. Vi får ny kunskap
att ta med oss in i det som möter oss efter pandemin. Ett
bra sätt är att lyssna på vad anhöriga har att berätta. Vi
blir inte bättre av att inte våga ta till oss de problem, den
kritik, de förslag och önskemål oftast väldigt insatta och
kunniga människor kommer till oss med. Allt ska upp
på borden, ingenting ska sopas under mattorna. Någon
annan väg finns inte.
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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 4 november 2020

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 54 868 medlemmar runt om i Sverige
inklusive ett par hundra utomlands.
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem
seniorboenden med värdinnor, bovärdar, vår hemtjänstverksamhet i våra

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

Blomsterfonden förbereder sig inför jubileumsåret. Läs mer på sidorna 2, 20–23

Håll avstånden för en ljus jul!

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.

Blomsterfonden 15

Kallelse

till en direktsänd coronaanpassad
föreningsstämma 31 maj 2021

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro på många olika sätt det senaste året. Den är också anledningen till att
Blomsterfondens föreningsstämma även i år kommer att hållas utan närvarande medlemmar. Nytt för i år är att
stämman kommer att livesändas.
Styrelsen och ledningen kallar till en coronaanpassad föreningsstämma den 31 maj med möjlighet för medlemmar att skriftligt rösta digitalt eller postalt i förväg innan stämmodagen.

Årets föreningsstämma steg för steg
• Anmälan görs via hemsidan eller genom att skicka mejl till medlem@blomsterfonden.se alternativt ringa 08-555 94 751.
• Vid anmälan uppger du om du vill rösta via e-post och länk till digital röstningsenkät eller om du vill ha en pappersenkät
hemskickad.

Utskick av handlingar inför stämman
• Den 4 maj skickar Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om
kommunikationssätt.

• E-post: När du har valt e-post så får du handlingarna den 4 maj. Du får därefter ett separat mejl med en länk till
röstningsenkäten. Länken kan endast användas en gång, och svaren hanteras i enkätverktyget.

• Vanlig post: Om du har valt vanlig post kommer handlingarna att skickas ut tillsammans med röstningsenkät och ett
frankerat svarskuvert den 4 maj. De postala röstsvaren går direkt till oberoende extern part (Notarius publicus) som läser
alla svar.

Hantering av svar
• Alla inkomna svar från röstningsenkäten behandlas konfidentiellt utan möjlighet till identifiering.
• Inkomna svar redovisas på föreningsstämman den 31 maj 2021 via livesändning.
• De röster i en fråga som får majoritet (JA eller NEJ) utgör underlag för beslut för föreningsstämman 2021.

Anmälan till föreningsstämman
Anmäl dig gärna via vårt anmälningsformulär på hemsidan www.blomsterfonden.se. Ange om du önskar deltaga
via digital röstningsenkät via e-post eller få en postalenkät hemskickad.
Senaste anmälningsdag är den 3 maj. Anmäl dig via: medlem@blomsterfonden.se eller 08-555 94 751.
Vänligen uppge ditt namn och personnummer.
Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att du ska kunna delta!
Dagordning och övrigt stämmomaterial kommer att skickas ut till samtliga anmälda samt publiceras på hemsidan i
god tid före stämman den 31 maj.
Stort tack för att du engagerar dig i Blomsterfondens verksamhet för äldre och gör din röst hörd på årets coronaanpassade föreningsstämma!
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Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår omval av Anders Ekholm och Bo Hellström till föreningens styrelse med följande motivering.
Anders Ekholms såväl som Bo Hellströms kompetens är viktig och central för Blomsterfonden. Anders har bred kunskap inom framtidsstudier av vård- och omsorgsfrågor. Bo har bred och djup kunskap inom hälsofrågor. Valberedningen anser vidare att kontinuitet är
av stor vikt för styrelsens arbete. Under senare år har det varit flera förändringar av styrelsens sammansättning.
Valberedningen har på basen av detta kommit fram till att omval av Anders Ekholm och Bo Hellström mycket väl fyller föreningens
behov av olika kompetenser samt ger kontinuitet i styrelsen.
Revisorerna väljs på tre år och en konkurrensutsatt upphandling har gjorts som resulterat i fortsatt förtroende för PwC.
Jens Persson blir ny huvudrevisor och ersätter då Ulrika Granholm Dahl som går i pension. Sittande revisor Eva Stein från
Allegretto fortsätter under den kommande treårsperioden. Stein står för kunnande och viktig kontinuitet på denna sida.

Anders Ekholm, ledamot

Bo Hellström, suppleant

Född 1963. Nationalekonom, senior rådgivare på Institutet för
Framtidsstudier, lång erfarenhet från olika departement, senast
som analyschef på Socialdepartementet. Sitter i flera förenings- och
bolagsstyrelser och har även skrivit en rad rapporter om framtidens vård
och omsorg. Utsedd av föreningsstämman 2017.

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har tjänstgjort på
Danderyds sjukhus, SÖS, Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han
varit SACO-ordförande och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. Specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget 1998-2006.
Utsedd av föreningsstämman 2017.

Sittande valberedning – Björn Lind Nina Rehnqvist Carl-Gustav Ståhlberg

OBS! Byte av IT-system för vårt medlemssregister
Mellan kl. 11.00 den 9/4 och kl. 08.00 den 12/4 byter vi till ett nytt datasystem för vår medlemsservice. Under
denna period kommer det vara vissa begränsningar på vår hemsida som rör exempelvis:

• anmäla nytt medlemskap
• göra ändringar i ditt befintliga medlemskap
Stort tack på förhand för din förståelse!
Har du frågor inför vårt byte till nytt datasystem, kontakta gärna vår medlemsservice på medlem@blomsterfonden.se
eller via telefon 08-555 94 751.
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TIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION!

Sex år med Seniorbotorget
För sex år sedan, den 9 mars 2015 startade vi vår webbuthyrningstjänst. Idag gör många av
er medlemmar era intresseanmälningar via Seniorbotorget. Ett snitt på de tre senaste årens
intresseanmälningar är ca 8 000 st per år.

Så här går du tillväga
Se mer information hur du går till väga för att komma i gång med Seniorbotorget nedan
eller via vår film på hemsidan:
https://bostad.blomsterfonden.se/wp-content/uploads/Manual-SeniorboTorget-1-4pdf3-2019.pdf

Länk till Seniorbotorget: https://bostad.blomsterfonden.se/
Vanliga frågor: https://bostad.blomsterfonden.se/seniorboplatsen/fragor-svar-2/

Det här kan du göra
• Se vilka lägenheter som är lediga
• Anmäla ditt intresse
• Prenumerera på vår webbtjänst
och få e-postmeddelande på lediga
lägenheter

• Se de senast förmedlade lägenheterna och löpande köstatistik

• Läsa mer om områden, lägenheter, antal lägenheter, hyra och
storlek

Inloggningssida

Komma igång!
1. Inloggning på Seniorbotorget
Du måste ha valt medlemsförmånen att
vara seniorboköande för att kunna logga
in på Seniorbotorget. Finns som kryssruta
på medlemsanmälan. Har du glömt att
kryssa i ska du kontakta Blomsterfonden
så aktiverar vi att du också önskar vara
seniorboköande i din medlemsbild.
Länk till Seniorbotorget:
https://bostad.blomsterfonden.se/
Första gången du loggar in använder du
ditt personnummer som användarnamn
(ÅÅMMDDXXXX) och dina fyra sista siffror
(XXXX) som lösenord. Ditt lösenord kan
du senare ändra till ett personligt när du
är inloggad på Seniorbotorget.

Lediga lägenheter

Har du tappat bort eller glömt ditt lösenord, klicka på ”Har du glömt ditt lösenord” på inloggningssidan. Vid fortsatta
problem att logga in kontakta vår
uthyrare via e-post:
uthyrning@blomsterfonden.se eller
telefon 08-555 94 527 så hjälper vi dig.
2. Prenumeration
Vill du få påminnelser på e-post när
något blir ledigt måste du aktivera en
prenumeration. Det räcker inte att man
har lämnat in sin e-post utan du måste
aktivt logga in och aktivera din prenumeration på SeniorboTorget och välja de
områden du vill få påminnelser på
e-posten om. Viktigt att du sparar dina
önskemål (genom att trycka på ”spara
knappen”). Du kan när du vill ändra dina
önskemål, antingen själv som inloggad
på din profil eller via kontakt med
Blomsterfonden uthyrning.
3. Inte intresserad just nu
Är du inte intresserad av en bostad just
nu eller ännu ej fyllt 60 år behöver du

VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATION! VIKTIG INFORMATI
inte gå in på SeniorboTorget eller
aktivera din prenumeration. Du loggar
helt enkelt in när det är dags att söka
en bostad, t.ex. efter fem år. Så länge
du betalar din medlemsavgift står du
alltid kvar i seniorboendekön.

Våra seniorboenden

4. Inte tillgång till dator
Har du inte tillgång till dator och det
är aktuellt att få lägenhetserbjudanden kan du låta någon anhörig eller
närstående bevaka dina intressen
genom att ange en e-postadress
så erbjudanden istället kommer till
någon av dessa. Alternativt kontakta
uthyrning@blomsterfonden.se och
lämna dina önskemål. Hör du inte av
dig (till vår uthyrning via e-post eller
telefon) är du tills vidare passiv och får
inte några lägenhetserbjudanden. Så
länge du betalar din medlemsavgift
står du alltid kvar i kön. Du kan när
som helst kontakta Blomsterfonden
för att aktivera din möjlighet att få
lägenhetserbjudande igen.
5. Publiceringstider
Vi publicerar löpande lediga lägenheter på SeniorboTorget måndagfredag. Efter publicering av en lägenhet har du 8 dagar på dig att göra en
intresseanmälan. Tiden för att kunna
göra en intresseanmälan på en ledig
bostad går alltid ut kl. 11.00 den 8:e
dagen efter publicering. Prenumeranter informeras via e-post om lediga
lägenheter som matchar de egna
önskemålen dagen efter publiceringen. Har du som prenumerant inte
fått någon e-post från oss så finns
ingen ny ledig lägenhet denna vecka.

Löpande köstatistik

6. Vilka lägenheter köar man till?
Söker du bostad via vår webbtjänst
SeniorboTorget kan du se och
anmäla ditt intresse till samtliga
lägenheter i Blomsterfonden.
E-post prenumerationen är bara
en påminnelse om de önskemål
du har valt att prenumerera på.
Detta betyder inte att du inte kan
se andra områdens lägenheter på
SeniorboTorget.
7. Fördelar med SeniorboTorget
Fördelarna med SeniorboTorget är att
du kan se samtliga lediga lägenheter
och prenumerera på de som är lediga.
Du kan också se vilken exakt plats
du har, se bilder och ritningar och ta
del av köstatistik. Eftersom tjänsten
är webbaserad finns ingen risk att
missa en ledig lägenhet på grund av
postgången eller om du är bortrest.
Slutligen hjälper du Blomsterfonden
att minska miljöpåverkan och att hålla

nere den administrativa kostnaden,
pengar som istället kan gå till den
sociala verksamheten.
8. Vem kan intresseanmäla sig för
en bostad?
Alla medlemmar som står i kö till
Blomsterfondens seniorboende
och är över 60 år kan göra
intresseanmälningar. Blomsterfonden
har en bokö och ditt ködatum är
kopplat med ditt medlemsdatum.
Som medlem och boköande hos
oss har du möjlighet att ändra dina

önskemål på områden hur många
gånger och ofta du önskar.

andra medlemmar som intresseanmält till samma objekt.

9. Enkelt att följa upp din intresseanmälan på Seniorbotorget

• När du anmält intresse för en
lägenhet på SeniorboTorget får
du ett meddelande om eventuell
kallelse till visning eller om
lägenheten förmedlats till en
annan sökande.

• Alla seniorlägenheter förmedlas
utifrån kötider.
• Den medlem som intresseanmält
sig till ett objekt samt har längst kötid blir erbjuden seniorlägenheten.
• Du kan enkelt följa upp din intresseanmälan på Seniorbotorget och
se hur du ligger till i förhållande till

Johan Garpenlöv - Förbundskapten i ishockey

– Min mamma gick bort i Alzheimers.
Jag vill dra mitt strå till stacken i kampen
mot denna sjukdom. Gör det du också!
Text: Magnus Nordström Foto: Bildbyrån

Johan Garpenlöv, förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey, är fullt uppe i förberedelserna inför
kommande världsmästerskap i Lettlands huvudstad
Riga med första nedsläpp den 21 maj.
– Vi gör så gott vi kan, det är alltid en utmaning, vi vet
ju aldrig vilket lag vi kan ställa på isen i slutänden. Det
hänger på vilka spelare som blir utslagna i sina ligor och
blir tillgängliga för oss att välja. Sedan beror det också
på hur skadeläget ser ut och vilka som är pigga på att
komma. Nu i coronatider får vi dessutom räkna med en
hel del försvårande parametrar med olika restriktioner och
annat som ytterligare kan ställa till det. Men vi kommer
att göra det bästa av situationen, alla lag har samma
utgångsläge, vi är vana och ska inte klaga.

Från början var det meningen att värdskapet för VM
skulle delas av två länder där Belarus var det andra.
Minsk och Riga skulle vara spelstäder. På grund av
oroligheter i landet, president Aleksandr Lukasjenko
och regimens brist på respekt för mänskliga rättigheter
fråntogs Belarus sin del av arrangemanget av det
internationella hockeyförbundet, IIHF.
– Det var ett helt riktigt beslut med tanke på hur läget
ser ut, vi är idrottsmän och vill lägga all kraft på det
vi är bra på, inte bli indragna i politiska förvecklingar
och behöva svara på frågor vi inte är till för. Säkerheten
för spelare, ledare och publik behöver också kunna
garanteras, i synnerhet i tider som dessa. Nu spelar båda
grupperna samtliga matcher i två olika arenor i samma
stad, det förenklar och gör det tryggare för oss alla. Hur
allt runtomkring kommer att se ut, boende och annat,
vet vi ingenting om i dagsläget, vi inväntar besked och
instruktioner från IIHF. Personligen är jag glad över
att VM blir av och ser fram emot varje kamp, som vi
naturligtvis vill vinna, varenda en.
Livet är inte enbart hockey, vi ska också prata om din
mamma Eva som gick bort i sviterna av Alzheimers
sjukdom för drygt ett år sedan.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

just den här sjukdomen nära sig under många år, var
vaken för förändringarna och förstod naturligtvis långt
innan vi andra vad hon hade drabbats av och vad
utgången skulle bli. Hon blev också, som de flesta i
samma situation, en mästare på att mörka och dölja sina
problem för andra. Som ett sårat djur i naturen, för att
överleva en stund till. Men till slut går det inte längre.

Fortsättning Johan Garpenlöv
– Så är det, mamma somnade in och gick ur tiden
den 4 februari ifjol på ett hem för personer med en
demenssjukdom. Vi var alla samlade och närvarande när
hon tog sitt sista andetag. Vi höll henne i handen och
fann tröst i varandra, vi har alltid varit en sammansvetsad familj som håller ihop över generationsgränserna
och tycker om att vara tillsammans. Efteråt har det
slagit oss hur lyckligt lottade vi var som fick ta farväl
av mamma på ett bra sätt, bara en månad senare hade
Coronapandemin förändrat alla möjligheter till ett
värdigt slut och avsked.
Johans mamma var 66–67 år när de första signalerna om
att allting inte längre stod rätt till visade sig för hennes
närmaste, hon som varit navet som fått så mycket att
snurra tappade efter hand fart och drog sig mer och mer
tillbaka, gjorde inte längre sådant hon hade älskat, träffa
människor och bjuda in till middagar. Hon försvann
sakta in i mörkret, blev ilsken och tvär. Hon som var
den snällaste av människor.
– Alzheimers är till alla delar en vidrig sjukdom som
lägger beslag på människans personlighet, värdighet och
integritet. Samtidigt som den slår obevekligt mot alla
i den drabbades närhet. Att besöka mamma på hennes
boende var alltid förenat med stor sorg. Pressen blir
väldigt stor på de anhöriga, med ångest och ständigt
dåligt samvete.
När det går upp för alla att en familjemedlem inte
längre kommer att få vara med, finnas till för barn och
barnbarn blir det en väldigt tung börda att bära. En
förtvivlan föds i vissheten om att inget finns att göra, att
slutet är orättvist oundvikligt.
– Det var en kamp för oss alla men allra värst var
det för mamma. Hon var sjuksyster, hade jobbat med
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Demensjukdomar tas för givna. Alla människor som är
lyckliga att bli gamla nog blir förr eller senare glömska
och lite gaggiga, det är helt enkelt något vi får räkna
med och inte så mycket att göra åt.
– Ungefär så tänkte jag också, visste inte mer om detta
än någon annan innan mamma blev sjuk. Men ganska
omgående började jag söka kunskap överallt där jag fann
den. Jag insåg att detta är en obeveklig dödlig sjukdom,
att det behövs mycket mer utåtriktad information och
ringde därför Alzheimerfonden och erbjöd min hjälp.
Jag har en plattform och kanaler som är möjliga att
använda för att nå ut till en yngre idrottsintresserad
målgrupp, jag ville bli ambassadör. Vi behöver alla
kanaler och ambassadörer vi kan få fram, i alla åldrar,
samhällsklasser och yrkesroller.
Alzheimerfonden gör ett mycket bra jobb, arbetar
med information och samlar in pengar till forskning.
Alzheimers är en av våra stora folksjukdomar och det
finns inget botemedel. Behovet är mycket stort att få in
medel till forskningen. Möjligheterna måste bli mycket
bättre och forskarna fler.
– Allt går om viljan finns, alla behöver dra sitt strå till
stacken, politikerna måste inse vad som finns att vinna i
lägre samhällskostnader och mänskligt lidande, komma
till samförstånd och agera. Det är bara att dra paralleller
till cancerforskningen eller vad som gått att få fram på
kort tid under Coronapandemin. När det verkligen
gäller och alla resurser mobiliseras händer det positiva
saker. För ett år sedan fanns inget vaccin, nu har många
redan fått sina sprutor.
– Mycket går framåt, jag kan se att debatten ökar i
sociala medier, tv och tidningar. Jag kan känna en tydlig
förändring bara under de år som jag varit med, men vi
behöver jobba vidare på att öka omfånget av forskningen
och tro på att ett botemedel finns inom räckhåll.
Vi kommer att vinna den här matchen också.

Johan Garpenlöv
Ålder: 53 år
Familj: Fru, dotter, son och en hund
Bor: Tyresö
Aktuell:
Som förbundskapten för Sveriges
herrlandslag i ishockey
Klubbar som spelare:
Tyresö HK, Nacka HK, spelade fem
säsonger i Djurgården och tio
säsonger i NHL för Detroit Red Wings,
San Jose Sharks, Florida Panthers
och Atlanta Trashers
Meriter:
Som spelare:
VM-guld 1991, 1992
VM-silver 1990
Brons i Canada Cup 1991, Brons i World Cup
1996, SM-guld 1989,1990, 2001
Som assisterande förbundskapten:
VM- Guld 2017, 2018
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Hur mår du i Coronatider?
Vi ställde frågan till våra medlemmar i februari månads nyhetsbrev. Undersökningen gjordes via en digitalenkät och vi fick svar från 1434 personer. 78 % är kvinnor och resterande 22 % tillhör det manliga
släktet. Åldersspannet sträcker sig från 30 till 90 år. Här nedan ser ni några svar på vår fråga.
” Nu efter så lång tid börjar det verkligen kännas
både fysiskt och psykiskt pressande på grund av alla
restriktioner som jag försöker att förhålla mig till på
alla sätt. Just detta att man inte kan umgås med sina
vänner och sina närmaste börjar tära.”

” TRÅKIGT, LÅNGSAMT, TAPPAR ORD,
SVÅRT ATT RINGA BEKANTA HAR INGET ATT BERÄTTA. ENSAMT”
”Längtar mest av allt efter att åter kunna besöka Friskis
& Svettis gym och gruppträning!
Längtar också efter att obekymrat kunna ta bussen in till
stan, ta en fika, äta en måltid på en restaurang och att
åter få uppleva levande scenkonst. Och självklart efter att
få träffa mina vänner IRL.”

”Att kunna göra det jag vill. Träffa barn och barnbarn. Att gå
på dans med min särbo. Umgås med mina vänner”
”Längtar efter att leva utan den ständiga
oron för smittspridning, sjukdom och död.
Saknar umgänge med vänner, ge och få kramar, kunna förflytta mig med tåg, buss, flyg
inom landet och hälsa på nära och kära, gå
på teater och andra kulturella evenemang,
gå och träna, planera saker att se fram emot,
går inte just nu....”

”Digitaliseringens stora möjligheter till
”möten”, samtal och upplevelser. Utmärkta övningar i träning från Sofia.”
” Tänka framåt, det kommer gå över. Tacksamhet för det man faktiskt har, tak över huvud,
mat och vänner/familj som tänker på en. Tacksamhet över alla som sliter i vården”
” Jag har ägnat rätt mycket tid åt
att skriva ner mitt liv, från födsel,
uppväxt, familj, arbetsliv, familjebildning m.m. Det blev en ganska diger bok tillägnad mina 3 döttrar och
7 barnbarn.”
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” Jag mår bra, har lyckan att vara rörlig så har nästan
dagligen varit utomhus, ofta flera timmar. Vandrat,
träffat vänner, fikat, lunchat, upptäckt nya områden
- allt utomhus! Begreppet rimligt gångavstånd har
fått en helt ny betydelse! Hemleveranser har ersatt
butiksbesök (bekvämt faktiskt). Har lyckan av att ha
både vänner och några barnbarn i närheten, träffar
dom varje vecka (utomhus med avstånd förstås). Har
alltså fått väldigt mycket mer av frisk luft/motion och
tillvaron är/har varit mindre splittrad (eftersom alla
engagemang ställts in).”

”Känner mig efter 1 år i pandemin, bedrövad och berövad på de viktigaste delarna i
livet.”
”Det ökade bokläsandet, ringa runt ofta till vännerna.
Empati mot de som har det värre än jag, Ilska mot de som
själviskt ej håller avstånd, och tränger sig på i samhället
och tex i vaccinationskön.”

”Kanske att sitta på en stubbe i skogen
och bara lyssna på naturen!! Lära mig
ännu mer om fåglar.”
” Regelbundenhet och struktur. Röra sig så mycket det går, helst
utomhus. Hålla sociala kontakter via tfn mm. Lyssna på musik.
Röra sig till musik/dansa. Skydda sig från alltför många negativa
nyheter. Söka positiva händelser och upplevelser i det lilla. Vara
nyfiken och utforska något nytt, tex Tv program, böcker mm
Jobba på att se möjligheten och lösningar i stället för att fastna i
problemen. Se mål och delmål den närmaste tiden. Ta hand om
sig själv på ett kärleksfullt sätt, såsom man kanske skulle ta hand
om sin käraste vän.”
” Vistas utomhus flera gånger om dagen. Njut
av det lilla, genom att laga och inta mat med
extra omsorg. Ring vänner och bekanta. Läs
bra böcker. Träffa de som du valt ska ingå i din
”bubbla” ofta. Spela spel.”
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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.

överens och ingen av er är beslutsoförmögen. Låt oss istället säga
att din make fått en stroke och inte längre kan lämna sitt samtycke,
då blir frågan, vad får du göra i egenskap av maka i din makes
namn?
Om man är gifta som ni är, eller är sambos för den delen, så har
man en viss behörighet att företräda varandra för det fall en blir
beslutsoförmögen. Vad exakt det är som man får göra återfinns i
föräldrabalkens 17 kapitel, och kallas för anhörigbehörigheten.

Hej Ida!
Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
Vi är gifta, jag och min man, och min fråga är om vi behöver skriva
en framtidsfullmakt där maken får fullmakten eller om det räcker
med att vi är gifta?
Tacksam för svar //Lisen
Hej Lisen!
Tack för att du kontaktar oss med din fråga. Din fråga är inte helt
ovanlig. Jag tror att många tänker att när man är gifta så delar
man på allt och kan därför till fullo företräda varandra. Till viss del
stämmer det, att man kan företräda varandra, men inte fullt ut.
Till en början kan nämnas att äkta makar inte har rätt att företräda
varandra utan samtycke. Det betyder att om man har gemensamma tillgångar, ägodelar, bankkort eller annat så krävs det
samtycke, underskrift eller en fullmakt för att man ska kunna rättshandla i den andra makens namn. Ofta föreligger ett ”presumerat
samtycke”, exempelvis om du betalar en elräkning på er gemensamma bostad från ert gemensamma konto. Ska du däremot vidta
en större transaktion från ert gemensamma konto är detta säkert
något som ni diskuterat innan och därefter har du fått din makes
samtycke. Allt detta fungerar bra så länge du och din make är

Vilka åtgärder som kan vidtas med stöd av anhörigbehörighet
skiljer sig från person till person. Varje situation är unik och det
är den enskildes behov i varje enskilt fall som avgör vilka åtgärder som kan vidtas. Exempel på åtgärder som omfattas av anhörigbehörigheten är att betala räkningar, föra över pengar
mellan den enskildes konton, lämna inkomstdeklaration, teckna
hemförsäkring, reklamera felaktiga produkter, ansöka om bostadsbidrag och annat bistånd från de sociala myndigheterna innefattande bland annat hemtjänst, färdtjänst och äldreboende. Det är
även möjligt att göra enstaka “större” inköp som t ex en TV eller en
diskmaskin för det fall behov finns.
Som exempel på åtgärder som man inte kan vidta med stöd av
anhörigbehörigheten kan nämnas köp eller försäljning av fast
egendom eller bostadsrätt, köp och försäljning av värdepapper,
tecknande av krediter, pantsättning av egendom, givande av gåvor,
utfärdande av fullmakter eller drivande av domstolsprocess.
Mitt råd är därför att ni skriver en framtidsfullmakt så skyddet
finns för det fall någon av er blir beslutsoförmögen och den andra
behöver vidta åtgärder som är utanför anhörigbehörighetens
gränser.
Hoppas att min förklaring var till hjälp och skulle det vara något så
finns vi på telefon 08 640 48 40, och hjälper er gärna vidare där.
Med vänliga hälsningar Juristen 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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Stort tack för alla bidrag under 2020
Ett litet samtal i juletider betyder så
mycket för den som är ensam, framförallt i
pandemitider.

Under 2020 har vi samlat in gåvor
och fått bidrag från våra givare,
medlemmar och olika stiftelser till att
utveckla vår verksamhet - hem och
vård åt äldre.

Vår jourtelefon hjälpte många att ta sig
genom långhelgerna, det är delvis din
förtjänst som skänkte pengar till detta
ändamål.

Stor del av din medlemsavgift och
gåva går till vår sociala verksamhet
för att öka trygghet och hälsa för
äldre i samhället, bland annat
genom våra värdinnors närvaro och
deras aktiviteter, stödfunktioner och
rådgivning för våra äldre.

Ett stort varmt tack till alla givare och
medlemmar som bidrog till Blomsterfondens verksamhet under pandemiåret
2020!
Under 2020 har vi lagt extra stort fokus
på att lindra ensamheten hos de äldre
som inte har nära vänner och anhöriga.
Bland annat genom att hålla öppet vårt
coronajournummer!
Christel Jansson
Insamlings- och kommunikationschef

Blomsterfondens återkommande äldrekollon
vid Gålö havsbad kan arrangeras tack vare
gåvor från omtänksamma medmänniskor.

Tack vare dina och andras gåvor kan vi
fortsätta med flera av våra stödprojekt
för äldre. Mer effekter av insamlade
medel kommer att publiceras på vår
hemsidan i maj i vår ”Effektrapport
2020”

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

55 000 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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Gillar du handarbete och textil kultur, då är
det den här boken du är ute efter

Virka fritt är en vackert formgiven, härligt inspirerande bok
skriven av Marketta Luutonen och Anna-Maija Bäckman
med fotografier av Gunnar Bäckman
Detta är en bok för alla som är intresserade av handarbete och
textil kultur. Här utgör museernas textilskatter och gedigen
forskning grunden för att återskapa och inspirera till ny design.
Virkningens historia presenteras och idéer och mönster till
accessoarer är utformade så att även nybörjaren har glädje av
dem. Boken är rikt illustrerad med instruktiva och detaljerade
fotografier.
Mjukband med flikar, Illustrerad, 240 sidor.
För mer info: appellforlag.se

Ta chansen att vinna en bok. Skicka in redan idag!
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Ulla Lindström,
den svenska ”sybehörsministern”
som vägrade niga för drottning
Elisabeth II av Storbritannien
När Ulla Lindström 1954 blev statsråd med ansvar för familjefrågor, konsumentfrågor och u-landsbistånd väckte det stort uppseende att statsminister Tage Erlander valde en kvinna. Hon var 45 år, svensk FN-delegat,
politiskt aktiv journalist och en ivrig förespråkare för kvinnans jämställdhet. Hon var statsråd utan portfölj, det vill säga utan eget departement,
och hon skulle förbli regeringens enda kvinna i drygt tolv år. 1958 blev hon
den första kvinnan i Sverige att utses till tillförordnad statsminister.
På 1950-talet var politikerrollen fortfarande manligt kodad och politiska kvinnor
mötte många fördomar. Pressen kallade Ulla Lindström »sybehörsminister« och
»folkhemsk riksmamma«, och snart utvecklades ett sätt att skriva om henne som
en »uppkäftig« kvinna som talade för mycket, som gjorde fadäser och klampade i
klaveret. Hon var och gjorde »fel«, både som kvinna och politiker.

Deltag i vår bokutlottning
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 15 maj 2021.
Böckerna är utgivna på Appell Förlag och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Välskrivna djupdykningar i svensk historia
Historia handlar om det som har hänt – det förflutna. Många förknippar därför historia med årtalsexercis. Men det som hänt är sällan så enkelt att det kan kopplas
till ett enskilt år eller en enskild person. En historieskrivning som enbart handlar
om välbekanta händelser och kända aktörer lämnar dessutom stora delar av
mänskligheten osedda. Men årtalen finns där, både de kända och de mer okända.
I denna nyutkomna bok presenterar tjugoen historiker berättelser om människor
och händelser med förankring i specifika år, från medeltid fram till våra dagar:
1250, 1452, 1495, 1541, 1620, 1679, 1714, 1768, 1776, 1796, 1818, 1843, 1864, 1895,
1931, 1933, 1946, 1950, 1969, 1979 och 1983.
Dick Harrison recenserar År – Historiker berättar i Svenska Dagbladet:
“Antologin bjuder på en brokig flora av vitt skilda infallsvinklar och ämnen som
sammantaget väl illustrerar den imponerande väv av forskningsfält som yrkeskåren numera ger sig hän åt. Därtill kommer ännu en positiv aspekt: antologin är
påfallande välskriven … det är en njutning att läsa dessa små pärlor till djupdykningar i sju seklers svensk historia.”
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FINN

5

FEL

De två bilderna nedan ser vid en första titt ut att
vara identiska. Så är det inte. De skiljer sig åt på
fem punkter.
Kan du hitta de fem felen?

Lösningen på korsordet i Alma nr 4/2020
Följande fyra har vunnit lotter à 150 kr,
Bertil Gabrielsson - Täby
Karin Benecke - Stockholm
Hans och Gun von Berlepsch - Älvsjö
Karin Klasén - Lidingö
Grattis!
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsordstävling nr1/2021: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 1/2021 ska vara oss tillhanda senast den 15 maj 2021.
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!

