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modevetenskapens historiska perspektiv
mode, marknad och marknadsföring
mode som industri, arbetsplats och produkt.
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Mode kan ta sig olika och mångsidiga uttryck
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UlfsUNDR INGAR
När solen färgar juninatten
Jag sitter i Värmskog och skriver. Om en dryg vecka firar vi midsommar i Sverige. Ljuset har klättrat
upp så långt det förmått på berget, snart tar det sig sakta ned på andra sidan, dagarna blir kortare igen.
I morse vaknade jag av gökens ko-ko-läte, naturens egen väckarklocka trängde sig på genom springan i
fönstret som stod på glänt. Inte konstigt alls att gökuret kom till. Barndomen i mig gnuggade sömnen
ur ögonen, En västergök, det kändes bra.
Nu faller kvällens sista solstrålar ned i vattnet som rödgul mareld i vågskvalpet. Inifrån huset hörs
musik, en spellista rullar på. Som en tanke dyker Sven-Ingvars vackra ”När solen färgar juninatten”
upp, den här gången i Mando Diaos tolkning. ”Det är stunder som man borde ta till vara och ha kvar
som ett täcke under vinterkalla dar” sjunger de.
Detta är verkligen en sådan stund.
”Värmland är inte ett landskap”, sade gamle dramatenchefen Lars Löfgren, ”Värmland är ett sinnestillstånd”. ”Vi värmlänningar diktar vår verklighet och i den lever vi i de bästa av världar, både när vi
är hemma i Värmland och kanske ännu mer när vi inte är hemma i Värmland – för då är vi hemma i
Värmland i alla fall.”
Just här har jag sprungit sedan skrubbade barnsben, här går mina rötter rakt ned i marken, som
granarnas, tallarnas och björkarnas. Vilka stigar jag än väljer att vandra i livet känner jag stor trygghet i
vissheten att alltid hitta hem igen.

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

Ha en riktigt trevlig sommar, var än just du har dina rötter.

Christels KRÖNIKA

Blomsterfonden - en pigg hundraåring i en svår tid

Sverige kommer sent att glömma det gångna året på grund av Coronapandemin som fortfarande pågår.
Samtidigt fyller Blomsterfonden hundra och firar med start på födelsedagen 27 maj 2021 och ett år framåt.
Alla festligheter är coronaanpassade och förändras efter behov.
Vi blomsterfondare är stolta över vår 100-åriga förening. Det slår mig när jag läser i arkivmapparna från tidigt
1920-tal till idag hur olika förändringar och kriser påverkat människor, samhällen och organisationen över tid.
Jag fascineras av hur Blomsterfonden som organisation klarat av att verka och utvecklas så positivt detta till trots.
Det är glädjande att konstatera att föreningens verksamhet för äldre fortfarande är högaktuellt, om än i en lite
annan förpackning än 1921.

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

Med anledning av jubileumsåret samlar vi in medel till att utsmycka trädgårdarna på alla våra boenden. Önskar du bidra till våra jubileumsträdgårdar gör du det enklast genom att Swisha till Blomsterfondens 90-kontonummer: 9025305. www.blomsterfonden.se. Läs mer om vår
kampanj på sista sidan eller på vår hemsida. Stort tack på förhand för din hjälp!
Läs mer på Blomsterfonden hemsida och jubileums webb - https://blomsterfonden.se/100/
Läs mer på Blomsterfonden hemsida och dagens medlemskap 2021: https://www.blomsterfonden.se/stod-oss/bli-medlem/
Blomsterfonden med Almaredaktionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Ta hand om er, håll i och håll ut ännu ett litet tag!

christel.jansson@blomsterfonden.se
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Text & foto: Magnus Nordström

Vi firar 100år och står starka och redo för
ett nytt sekel i äldres och samhällets tjänst
2020 var ett tungt år för alla äldre som bor och lever hos
Blomsterfonden, så också för deras anhöriga och inte minst
för medarbetarna som blivit satta på hårda prov av ett virus
som ingen av oss upplevt förut, än mindre förhållit oss till och
bekämpat.
Ulf: När Coronaviruset nådde Sverige i början av förra året var
det ingen hos Blomsterfonden som kunde ana vad vi stod inför,
inte heller myndigheterna och regeringen. Kunskapen och informationen var i stor utsträckning bristfällig och motsägelsefull.
Det var fritt för tolkningar i alla riktningar. Vi i ledningen
kände dock instinktivt att vi behövde agera snabbt. En krisledningsgrupp tillsattes och den första åtgärden var att utse
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en ansvarig ledare där alla beslut ytterst fattades om det fanns
oklarheter. Beredskapen för adekvat skyddsutrustning till medarbetarna var inte tillfredställande varken hos oss eller äldreomsorgen i allmänhet. Vi började därför från dag ett arbeta med
att säkra försörjningen av munskydd, visir, skyddshandskar, förkläden, handsprit och annat. En svår uppgift, som vi trots allt
lyckades genomföra på ett mycket bra sätt varför vi aldrig kom
att sakna skyddsutrustning till våra medarbetare.
Ewa: I efterhand kan jag se hur snabbt ledningen reagerade, lät
det sunda förnuftet styra och upprättade en krisledningsgrupp
som under dagliga möten drog upp riktlinjerna för pandemiarbetet dygn för dygn. Nya erfarenheter gav nya kunskaper som

omsattes i verksamheten och verkligheten utan fördröjning.
De dagliga uppgifterna och organisationen ställdes om för att
på bästa sätt tackla krisläget. I styrelsen kände vi oss trygga och
bekväma med hur ledningen och medarbetarna genomförde
sina uppgifter, alla tog ett mycket stort ansvar, visade empati
för de äldres utsatthet och lojalitet för varandra i påfrestande
arbetssituationer. Jag är imponerad och stolt över hur väl man
arbetat i Blomsterfonden under den här mycket svåra tiden.
Långt innan Folkhälsomyndigheten införde restriktioner,
begränsningar och regleringar tog Blomsterfonden beslutet att
pausa alla aktiviteter i våra seniorboenden som innebar möten
mellan människor i gemensamma utrymmen. För att motverka
ensamhet, otrygghet och tristess öppnade föreningen samtidigt
en stödlinje ”Coronasupport” för våra hyresgäster dit de kunde
ringa och få stöd och råd.
Värdinnorna fick omgående nya arbetsuppgifter som de tog sig
an med kraft och självklarhet, bland annat har de tryggat inköpen av mat, mediciner och annat för alla äldre som inte haft tillgång till annan hjälp.
Efter hand har nya trygga utomhusaktiviteter växt fram genom
olika initiativ: sittgympa utomhus, promenader i små grupper,
musikuppträdanden med säkra avstånd är några exempel.
Äldrepowergymmen har anpassats för personlig bokning och
träning. Eftersom det stora delar av året varit besöksförbud på
våra äldreboenden har speciella bord försedda med en avskärmande plexiglasskiva placerats ut för att möjliggöra möten
mellan människor. Gemensamma aktiviteter har ersatts av
kreativa individanpassade lösningar. I stället för fysiska besök
har digitala möten genomförts med medarbetarnas hjälp, så att
den viktiga närståendekontakten ändå kunnat bibehållas.
Mycket viktig har den riktade och fortlöpande informationen
till seniorboende, äldreboende, anhöriga och personal varit.
Okunskap om vilka pandemiregler som gäller i samhället och
hos Blomsterfonden skapar onödig otrygghet, vilket våra informationsbrev på bästa sätt motverkat.
När Alma Hedin grundade föreningen Blomsterfonden 1921
var det i efterdyningarna av Spanska sjukan, en ovanligt
svårbekämpad dödlig form av influensa som spred sig som en
löpeld över världen.
När vi nu firar vårt hundraårsjubileum är det mitt i en likartad
pandemi som vi ännu inte sett slutet på. Men allt fler i Sverige
får sin vaccinspruta och Blomsterfondens vaccinationsprocess
har varit snabb och effektiv i våra äldreboenden, vilket gör att
vi ser ljuset igen. Sommaren står för dörren och vi ska göra vårt
allra bästa för att föra in festen och glädjen i Blomsterfonden
igen. Vi kanske behöver ändra och justera våra jubileumsplaner
vartefter men vi håller på tills vi är klara.

En förening i ständig harmoni med samtiden
Invånarna i Sverige över 60 år kommer att öka med 60 procent
fram till 2030. Forskningen visar att samhällsfunktionerna
och människors åldrande har förändrats dramatiskt under de
senaste hundra åren och kommer att fortsätta på den inslagna
vägen även i framtiden. Äldrevården och omsorgen kommer att
behöva kraftigt ökade resurser. Förmågan till ständig utveckling
och förändring för att möta morgondagens krav på både service och behov av vård kommer att växa. Blomsterfondens
vision är att vara en stabil hörnsten i den samhällsprocessen.
Föreningen avser att fortlöpande planera och bygga nya seniorbostäder och äldreboenden för att kunna möta en stigande
efterfrågan och ständigt ökande krav på funktionalitet, bekvämlighet, tillgänglighet och hållbarhet. Just nu är vi inne i en
ombyggnadsprocess av föreningens fastigheter på Ringvägen.
När allt är klart kommer samtliga lägenheter ha renoverats med
varsam hand till modern standard och en del nya kommit till
genom att ta tillvara på vindsvåningarna. Blomsterfonden ska
alltid gå i takt med tekniken och vara drivande att skapa nya
innovationer och tjänster. Föreningens trygghetskoncept och
sociala tjänster ska spegla det positiva i samtiden och gå i täten
mot framtiden.
Blomsterfonden jobbar aktivt för att fylla seniorlivet med så
mycket innehåll och gemenskap som möjligt. Arbetet innebär
ett kontinuerligt skapande av sammanhang, aktiviteter och
fysiska utrymmen som förenar människor på deras egna villkor.
Blomsterfonden har blivit synonymt med sitt trygghetskoncept
som omfattar ett rikt äldreliv med bra bostad, god vård och
mycket glädje och mening i vardagen.
Den som i sin tur flyttar in på något av Blomsterfondens äldreboenden eller anlitar föreningens hemtjänst får en nogsamt
utarbetad individuell vård- och omsorgsplan, utifrån den
person hen har varit och vill vara. Planen görs upp tillsammans
med den boende och anhöriga enligt Blomsterfondens ”Carpe
Momentum”-koncept som bygger på validationsbekräftande
samtal, reminiscenserinrande hågkomst, jag-stödjande förhållningssätt och beröringsmassage. Blomsterfondens kvalitetsledningssystem innehåller rent medicinska aspekter men även ett
aktivt synsätt på etik och bemötande.
När vi nu tar sats inför de kommande hundra åren är det med
en stark förvissning om att Blomsterfonden är en mycket stabil
och framåtpekande aktör inom hem och vård åt äldre. Vi ska
fortsätta som det började, föra arvet vidare, och i varje mått och
steg gå i takt med samtiden.
Vi avslutar med en önskan om en skön sommar och ett fortsatt
fint jubileumsår för alla blomsterfondare.
Ewa Samuelsson, ordförande och Ulf Thörnevik, VD
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Alma Hedin grundade föreningen Blomsterfonden
för hem och vård åt gamla
Vid sin fars jordfästning förundrades hon över alla 96 blomsterkransar och det överflöd av blombuketter som lades ned vid
kistan i kyrkan. En inre bild kom till Alma vid åsynen av detta
oändliga blomsterhav som mycket snart skulle vissna och helt
tappa sitt värde. Detta var ett orimligt slöseri med pengar som
skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt.
Ur denna tanke föddes Blomsterfonden och redan den 24 maj
1921 kunde man läsa ett upprop i Stockholms morgontidningar
”Mot lyxen med begravningsblommor”. Almas kontaktnät var
genom hennes familj mycket omfattande, både hemma i Sverige
och utomlands, och uppropet var undertecknat av 26 framstående personer med Hjalmar Branting, ärkebiskop Nathan
Söderblom, författarna Erik Axel Karlfeldt och Ellen Key samt
en lång rad landshövdingar i spetsen. Här redogjorde man för
Blomsterfondens grundidé: I stället för en krans kunde släktingar och vänner sända ett bidrag till att bygga bostäder för äldre, så
kallade Blomstergårdar.
Redan dagen efter bifölls uppropet. Allra först ut var ”Föreningen 1872 års män” som ville hedra en nyligen bortgången vän,
Axel Hultman, med en pengagåva i stället för krans. Den 27 maj
1921 bildades föreningen Blomsterfonden under devisen ”Hem
och vård åt gamla”. Tre år senare donerade Stockholms stad
tomtmark till föreningens första hus på Rödabergsgatan, ärkebiskop Nathan Söderblom lade den första grundstenen 25 februari
1925 och under 1926 stod bygget klart med 150 lägenheter.

idag har varit många, engagerande och, framförallt, roliga. Detta
är grunden för vad som kommer att kallas för Blomsterfondsandan, ett begrepp som myntas redan tidigt i föreningens historia.
Blomsterfondsandan betecknar den gemenskap, omtanke och
livsglädje som frodas mellan hyresgästerna i gårdarna.
Men starten av Blomsterfonden var inte smärtfri. Gåvor och
donationer kom inte in i samma takt som man räknat med.
Dessutom motarbetas Blomsterfonden av en sammanslutning
trädgårds- och blomsterhandlare, som är rädda för att Blomsterfonden ska skada deras verksamheter. Trädgårdshandlarna startar
en massiv propagandaapparat mot fonden i den svenska pressen
som håller i sig ända in i femtiotalet.

Alma deltog själv i arbetet med att planera och rita lägenheterna, en passion som gick i arv från hennes far, stadsarkitekten.
Hon utgick från hur hon själv hade velat ha det om hon flyttat
in i någon av lägenheterna. Fastän ”hyresgästinflytande” var ett
för tiden okänt begrepp inbjöds hyresgästerna innan inflyttningen att titta på sina blivande hem. Man försökte i största möjligaste mån tillgodose deras önskemål när det gällde lägenhetens
storlek eller placering i huset.
Men Almas engagemang sträckte sig inte bara till att bygga hus
åt äldre. Hon var även intresserad av att göra den sista perioden
i livet så innehållsrik som möjligt. Detta speglas i hyresgästernas
egna aktiviteter, som redan från första inflyttningen fram till
Almas hjärta klappade redan i unga år för sjuka, utsatta och
behövande. Hennes gode vän, Verner von Heidenstam, skrev om
Alma: ”Hemligheten är den, att Alma Hedin verkligen har ett
klappande hjärta i bröstet, ett hjärta uppfyllt af kärlek till allt,
som kan vara stort och godt för människor”.
Idag har arvet efter Alma egna fastigheter på fem olika ställen i
Stockholm. Under 2021 firar Blomsterfonden sitt hundraårsjubileum och siktar vidare mot ett nytt sekel.
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1920-talet Allmän rösträtt för kvinnor

införs, Hjalmar Branting får Nobels fredspris, Stockholms
stadshus invigs och den första volvobilen rullar ur fabriken.
Alma Hedin grundar den ideella föreningen Blomsterfonden
Blomsterfonden bygger sina första hus på Röda bergen i Vasastan

Ärkebiskop Nathan Söderblom lägger den
första grundstenen inför ett stort antal
inbjudna prominenta gäster. I sitt tal menade han att ”omvårdnaden av de gamla
är en mätare på samhällets värdighet och
kultur”.

Att finansiera byggandet av den första blomstergården i Rödabergsområdet i
Vasastan var ett stort åtagande. 1923 startar Alma Hedin förhandlingar med
Stockholms stad angående tomtmark, vilken staden donerar till Blomsterfonden. Knappt fyra år efter att föreningen bildats, kunde ärkebiskop Nathan
Söderblom lägga den första grundstenen.
Alma deltog själv i arbetet med att planera och rita lägenheterna, en passion
som gick i arv från hennes far, stadsarkitekten. Hon utgick från hur hon själv
hade velat ha det om hon flyttat in i någon av lägenheterna. Fastän ”hyresgästinflytande” var ett för tiden okänt begrepp inbjöds de blivande blomsterfondarna innan inflyttningen att titta på sina blivande hem. Man försökte i största
möjligaste mån tillgodose deras önskemål när det gällde lägenhetens storlek
eller placering i huset.

En nöjd och glad Alma Hedin (i mitten)
lyssnar till ärkebiskopens tal.

1926 stod bygget klart med 150 bostäder för äldre. Hyrorna var låga och
inkluderade dessutom viss sjukvård, så lägenheterna fylldes snabbt.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav V Statsminister: Nils Edén / Hjalmar Branting / Louis De Geer d.y. / Oscar von Sydow / Hjalmar Branting / Ernst Trygger /
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Carl Hederstierna t.o.m. 1928 / Henning Elmqvist – Verksamhetens ledare: Alma Hedin Huvudkontor: Blasieholmstorg 10

Ett axplock av händelserna i världen
• Nationernas Förbund bildas • Världens första TV visas i Storbritannien • Den första ljudfilmen ”Jazzsångaren” har premiär•
Bakteriologen Alexander Fleming upptäcker att penicillin kan användas som läkemedel • Den stora börskraschen i USA påverkar
hela världsekonomin • Svenskättlingen Charles Lindbergh gör den första soloflygningen över Atlanten

Änkefru Emma Augusta Eklund, född 1853 och uppvuxen i Örebro
var den allra första som ansökte om en bostad i Blomsterfonden.
En junidag i Stockholm 1921 slog hon sig ner vid köksbordet
med penna, bläck och papper och författade brevet. ”Undertecknad änka efter maskinisten och borgaren Eklund”, inledde hon
raderna som kom att ge henne hopp om en bättre och tryggare
ålderdom.

Hjalmar Branting / Rickard Sandler / Carl Gustaf Ekman /Arvid Lindman Folkmängd 1920: 5 875 693
Anläggningar: Röda bergen

1930-talet Skotten i Ådalen faller, Stock-

holmsutställningen blir en framgång och Jussi Björling
gör stor succé på Metropolitan i New York. Blomsterfonden
inviger sina sex nyuppförda hus på Söder i Stockholm
På Ringvägen fanns bageri, butik, restaurang och egen läkare
Gemenskapen har från starten varit mycket viktig i
Blomsterfonden. Därför finns det samlings- och festlokaler på alla föreningens anläggningar. Här är det
syföreningen som kommit samman och stickar, virkar,
syr och pratar om alldagliga saker.

På Ringvägen fanns matvarubutik, restaurang
och också eget bageri som försåg de boende med
gott och rykande färskt bröd.

Almas skapelse blev snabbt känd för allmänheten, efterfrågan på lägenheter växte och bostadskön till Blomsterfonde blev allt längre. Det stod
snabbt klart att Rödabergsgatan inte skulle räcka till och ett beslut togs
ganska omgående om att bygga ännu en Blomstergård. Även denna gång
förhandlade man framgångsrikt med staden som donerade ytterligare
mark, den här gången på Ringvägen på Södermalm. Byggstarten kom
snabbt och redan 1932 stod de sex husen inflyttningsklara. Här fanns
det plats för över 800 hyresgäster att bo i ett rum med kokvrå och garderob eller två rum och kök samt hall. Varmvatten fanns inte och dasset var
beläget över gården. Lägenheterna var små men ändå ljusa och luftiga,
helt enligt funktionalismens idéer. Kostnaden för lägenheterna var drygt
hälften av hyrorna på den öppna marknaden.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav V Statsminister: Arvid Lindman / Carl Gustaf Ekman / Felix Hamrin / Per Albin Hansson Folkmängd 1930: 6 131 126
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Henning Elmqvist t.o.m. 1934 / Torsten Nothin t.o.m. 1936 / Axel Lagrelius – Verksamhetens ledare: Alma Hedin t.o.m. 1936

Ett axplock av händelserna i världen
• Kreugerkraschen orsakar ekonomiska efterskalv världen över • Planeten Pluto upptäcks • Modedansen framför andra är
Lambeth Walk • Filmen ”Borta med vinden” har premiär • Spanska inbördeskriget utkämpas• Adolf Hitler utses till rikskansler
i Tyskland • Tyskland angriper Polen och andra världskriget bryter ut• Sovjetunionen går till anfall mot Finland och vinterkriget
startar • Svenskamerikanskan Greta Garbo är en av världens största filmstjärnor

Blomsterfondens sex hus blev markörer för en ny modernare tid på Södermalm där söderkåkarna i trä var
allmänt rådande. Detta är bild från kvarteren där lilla
Greta Gustafsson förmodligen sprang runt på barnsben.
Hon som senare blev filmstjärnan Greta Garbo på vita
duken

Bageriet spred en härlig
doft av nygräddat bröd.
Här är morgonbaket i
full gång.

Verkställande direktör: Ernst W. Durling fr.o.m. 1936

Huvudkontor: Blasieholmstorg 10 t.o.m. 1936 / Hamngatan 10

Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen

1940-talet Kampanjen ”En svensk tiger lanseras, 80 000 finska krigsbarn får svenska fosterhem, löparen Gunder Hägg slår nytt världsrekord på 5000 meter
och Pippi Långstrump utkommer. Blomsterfonden firar
25-årsjubileum i en mörk tid

Alma Hedin lämnar Blomsterfonden efter nästan fyrtio års arbete för
de äldre och föräras med Konungens medalj för sina insatser

Verksamheten bromsar. Byggandet i Blomsterfonden slår av på takten i samband med att andra världskriget rasar i Europa. Kraftigt ökade bränslekostnader, ökad skattebelastning och minskat antal gåvor gör att Blomsterfonden får det tufft
ekonomiskt. I Blomsterfondens hus fanns sedan starten bageri och tvätteri. På grund av de ekonomiska svårigheterna läggs
dessa ner. Alma fick även klä skott för sin världsberömde brors, upptäcktsresande Sven Hedin, sympatier för tyskarna.
Den 27 maj 1946 firar Blomsterfonden och inbjudna gäster föreningens 25-årsjubileum med en gudstjänst i Jacobs Kyrka.
Under jubileumsåret lyckades man, trots ekonomin, färdigställa en vårdavdelning på Ringvägen. På så sätt förverkligas en
dröm om att Blomsterfondens äldre ska kunna få hjälp i alla skeden av sin ålderdom.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav V Statsminister: Per Albin Hansson Folkmängd 1940: 6 356 350
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Axel Lagrelius t.o.m. 1942 / Birger Barre – Verkställande direktör: Ernst W. Durling t.o.m. 1941 / Karl Alexander Hammar

Ett axplock av händelserna i världen
• Winston Churchill blir premiärminister i Storbritannien • Tyskland ockuperar Danmark och Norge • Finland står emot Sovjets
angrepp under vinter- och fortsättningskriget • Japan angriper den amerikanska flottbasen Pearl Harbor • Den först atombomben faller över Hiroschima • Andra världskriget tar slut• Ingrid Bergman och Humphrey Boogaard är det hetaste paret på vita
duken i filmen Casablanca, Ingrid får också en Oscar för sin roll i Gasljus

1949 avgår Alma Hedin ur styrelsen. Hon vill
bereda plats för yngre, friskare krafter. För
sitt banbrytande och mångåriga arbete för
Blomsterfonden erhåller hon H M Konungens
medalj i åttonde storleken.

t.o.m 1948 / C. G. Åhlund – Huvudkontor: Hamngatan 10

Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen

1950-talet

är folkbildningens, folkhemmets, folkparkernas, folkrörelsernas och framtidstrons
tid i Sverige, den första Ikeakatalogen ges ut. Blomsterfonden är en aktiv byggare av det moderna samhället
Föreningens stora nya flaggskepp tar form i Liseberg i Älvsjö

I början av femtiotalet börjar det ljusna för Blomsterfondens verksamhet efter
krigets hårda ekonomiska förhållanden. Behovet av bostäder för äldre var fortsatt
stort och vid den här tidpunkten stod över 2 000 personer i föreningens bostadskö. Äldre var speciellt utsatta i bostadsbristens Stockholm. Staden erbjöd därför
Blomsterfonden tomträtt, att få hyra marken, i det natursköna området i norra
Liseberg i Älvsjö.

Drottning Louise anländer till invig-

Lisebergs äldre- och seniorboende byggs och nu kunde man erbjuda en hel del av
de köande en liten men modern lägenhet i ett trevligt område. Det färdiga Liseberg hade 263 bostäder och sjukhemsavdelningen innehöll 50 platser. Byggandet
blev delvis möjligt tack vare generösa donationer. Drottning Louise blir Blomsterfondens beskyddarinna och närvarar vid invigningen av den nya blomstergården.
Det blir en fest med pompa, ståt och många gäster med pressen närvarande som
dokumenterar och förmedlar budskapet om Lisebergs invigning i sina respektive
tidningar.

ningen av Lisebergsanläggningen

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav V Adolf / Kung Gustav VI Adolf f.r.o.m. oktober 1950 Statsminister: Tage Erlander Folkmängd 1950: 7 013 950 personer
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Robert Hybbinette Verkställande direktör: C G Åhlund

Ett axplock av händelserna i världen
• Elisabeth II utropas till drottning av Storbritannien • Winston Churchill, Ernest Hemingway
och Boris Pasternak får Nobelpriset i litteratur • Albert Einstein, Jean Sibelius och Josef Stalin
dör • James Dean omkommer i en bilolycka • Sovjetunionen går in i Ungern • Koreakriget
inleds • Sovjet skjuter upp Sputnik I och Sputnik II i rymden• Elvis Presley och Rock’n’Rollmusiken erövrar världen

Blomsterfondens grundare går ur tiden

Alma Hedin avlider i maj 1958, precis innan hyresgästerna flyttar in. Hon hann aldrig se Blomsterfondens nya
moderna flaggskepp stå helt färdigt i sin fulla prakt. När
Alma gick bort var hennes livsverk starkare än någonsin
och hennes verksamhetsidé började få fäste även på
andra håll i Sverige och världen.

Huvudkontor: Hamngatan 10 – Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen. Liseberg.

Fröken Billgren, fru Blom och fröken Wiberg
på plats i Liseberg inför byggstarten 1956.

1960-talet Sverige inför högertrafik, regal-

skeppet Vasa bärgas efter 333 år på sjöbotten och p-pillret
får sitt genomslag. Blomsterfonden går mot en stark framtid med ny anläggning i Liseberg
Föreningen firar fyrtioårsjubileum med drottning Louise och
Flottans Musikkår som hedersgäster

Drottning Louise återvänder till Liseberg när Blomsterfonden firar 40-årsjubileum 1961. Denna gång för att plantera
ett vårdträ som idag sextio år senare står starkt och ståtligt som en symbol för föreningens idoga arbete för äldres bästa.
Drottningen nöjde sig inte med några symboliska gester utan tog några rejält kraftfulla spadtag i myllan medan Flottans
Musikkår spelade och skänkte ytterligare glans åt festligheterna. Jubileet firades också med ett beslut att bygga ytterligare
100 nya bostäder på Liseberg.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav VI Adolf Statsminister: Tage Erlander t.o.m. 1969 / Olof Palme 1969 – Folkmängd 1960: 7 497 967 personer
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Robert Hybbinette t.o.m. 1962 / Hedström Carl-Gunder 1963 – Verkställande direktör: C G Åhlund t.o.m. 1963 / Åke Pettersson 1963 –

Ett axplock av händelserna i världen
• Sovjetiske kosmonauten Jurij Gagarin blir den första människan i rymden och den amerikanske astronauten Neil Armstrong tar de
första mänskliga stegen på månens yta • Brittiska popgruppen The Beatles slår igenom och förändrar en hel världs musik-, mode- och
ungdomskultur • Amerikas president John F. Kennedy mördas i Dallas, hans bror senator Robert F. Kennedy går samma öde till mötes i
Los Angeles och medborgarrättsledaren Martin Luther King skjuts till döds i Memphis

Även tidningen Femina besökte Liseberg
och publicerade en artikel över ett helt uppslag i mycket positiva ordalag. Man beskrev
ett seniorboende i trevliga lägenheter med
god service, omsorg och även vård, med
tillgång till läkare och sjuksköterska, om
sådan behövs. För övrigt beskrevs boendet
som vilka moderna lägenheter som helst.

Huvudkontor: Hamngatan 10 t.o.m. 1969 / Nybrogatan 12 1969 – Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen. Liseberg.

1970-talet Demonstranter räddar almar-

na i Kungsträdgården, en hel värld följer Norrmalmstorgsdramat, Stenmark vinner sin första världscupseger och
många till ska komma, Abba segrar i Brighton, Björn Borg
tar hem Wimbledon fyra år i rad, prins Carl Gustaf blir
kung Carl XVI Gustaf, gifter sig med Silvia, kronprinsessan
Victoria och prins Carl Philip föds. Blomsterfonden förvärvar Svalnäs gästhem i Djursholm norr om Stockholm.
Svalnäs är första satsningen i norrort. Vi människor vill bo där vi
alltid bott. I synnerhet på äldre dar. Liseberg är för långt borta

Under detta årtionde satsade Blomsterfonden mycket på ombyggnationer av sina fastigheter, Rödabergsgatan genomgick omfattande renoveringar och husen på Ringvägen fick en våning till och renoverades till
modern standard. Sjukhemsavdelningen på Söder flyttade över till ett
förstorat Liseberg som fått 44 nya rum.
Den stora händelsen var dock förvärvet av Svalnäs gästhem från Stockholms stadsmission. Detta var föreningens första etablering i norrort
som varit en vit fläck på Blomsterfondens karta. Nu ville man ge norrortsborna möjligheten att bo kvar i sina hemtrakter även på äldre dar.
Liseberg låg för långt borta. 1973 går köpet igenom, och omfattande
nybyggnationer och renoveringar påbörjas.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Gustav VI Adolf / Kung Carl XVI Gustaf f.r.o.m. september 1973 Statsminister: Olof Palme till 1976 / Thorbjörn Fälldin till 1978 / 		
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Carl-Gunder Hedström t.o.m. 1973 / Margit Holmblad – Verkställande direktör: Åke Pettersson

Ett axplock av händelserna i världen
• USA drar sig ur Vietnamkriget • Oljekrisen sätter västvärlden i lågkonjunktur • Augusto Pinochet tar makten i Chile efter
en militärkupp • Egypten och Israel sluter fred • Den iranska revolutionen utbryter • Elvis Presley avlider i sitt hem Graceland i Memphis • Filmerna Saturday Night Fever och Grease startar discofeber och sprider femtiotalsnostalgi över världen

I Villa Svalnäs fanns
möjligheter till aktiv
gemenskap i restaurangen, salongerna
och biblioteket. Något
man utnyttjade från
första stund med
sammankomster,
fester, kalas, julfirande,
allsång, musik och
mycket annat.

Ola Ullsten till 1979 / Thorbjörn Fälldin –		
Folkmängd 1970: 8 042 657 personer
Huvudkontor: Nybrogatan 12 – Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen, Liseberg, Svalnäs.

1980-talet Sveriges damlag i fotboll vinner

EM, sovjetiska U-båten U-137 går på grund utanför Karlskrona, 6 juni blir Sveriges nationaldag, filmen Sällskapsresan har premiär, Tjörnbron rasar och åtta personer
omkommer, svenskarna röstar om kärnkraft och statsminister Olof Palme mördas på öppen gata. Blomsterfonden
bygger 126 nya seniorlägenheter mitt i naturen i Svalnäs
I början av 1982 flyttar de första hyresgästerna in på nya Svalnäs
I Svalnäs seniorlägenheter lever man i direkt samklang
med naturen utanför köksfönstret med sol, vind och
vatten runt hörnet.

Förhandling med Danderyds kommun om förändringar i stadsplanen
och en process där många danderydsbor överklagade den nya bostadsplanen gjorde att byggstarten för nya seniorlägenheter drog ut på tiden. De
första seniorerna kunde därför inte flytta in förrän i början av 1980-talet.
När det väl var klart blev det i det närmaste slagsmål om platserna vilket
tidningarna flitigt tog upp i sina spalter. Svalnäs är en lantlig idyll mitt
i naturen med egen park, närhet till vattnet och egen brygga. I Svalnäs
anlades även en inomhuspool för rekreation och rehab.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Carl XVI Gustaf Statsminister: Thorbjörn Fälldin till 1982 / Olof Palme till 1986 / Ingvar Carlsson –		
			
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Margit Holmblad t.o.m. 1980 / Louis d’Otrante –
Verkställande direktör: Åke Pettersson t.o.m. 1988 /Sven Erik Peterson –

Ett axplock av händelserna i världen
• Michael Gorbatjov väljs till Sovjetunionens president, det kalla kriget går mot sitt slut • Berlinmuren öppnas • En allvarlig
reaktorolycka inträffar i Tjernobyl • Mauno Koivisto blir president i Finland efter den långa Kekkonen-eran • Massakern på
Himmelska fridens torg inträffar • Sjukdomen AIDS skördar många offer världen över • Välgörenhetskoncerten Live Aid, för
svältande i Etiopien, tv-sänds världen över • Forne Beatlesmedlemmen John Lennon skjuts till döds utanför sitt hem i New York
• Prins Charles och Lady Diana gifter sig i London

Svalnäs brygga i kvällssol. En fin plats som ger
möjligheter till gemenskap, enskilda tankar, och
lugn och ro.

Folkmängd 1980: 8 303 000 personer
Huvudkontor: Nybrogatan 12 – Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen, Liseberg, Svalnäs.

Sverige röstar ja till EU-medlem1990-talet
skap, M/S Estonia förliser och 852 människor omkommer,

lasermannen sprider skräck i Stockholm, svenska landslaget tar brons i fotbolls-VM och homosexuella tillåts ingå
partnerskap. Blomsterfonden köper fastighet på Körsbärsvägen och tar över Tallgårdens äldreboende på entreprenad
Sjuttiofem nya seniorlägenheter tillkommer med den nya fastigheten
Blomsterfondens Körsbärshus ligger nära till grönska och
natur i ett lugnt område nära till den brusande staden.

Blomsterfonden köper fastigheten Ruddammen på Körsbärsvägen som
ligger nära Östra Station i Stockholm. Huset innehåller 75 trevliga
seniorlägenheter, samlingslokal och en takterass som tillsammans med
det naturligt höga läget ger en fantastisk utsikt över taken i Vasastan och
stora delar av Stockholm. Körsbärsvägens anläggning delar värdinna med
Röda bergen och har möjlighet att utnyttja den service som finns där.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Carl XVI Gustaf Statsminister: Ingvar Carlsson till 1991 / Carl Bildt till 1994 / Ingvar Carlsson till 1996 /Göran Persson –		
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Louis d’Otrante t.o.m. 1996 / Karl-Erik Åman – Verkställande direktör: Sven Erik Peterson

Ett axplock av händelserna i världen
• Sovjetunionen upphör att existera som stat • Inbördeskrig utbryter i Jugoslavien• Prinsessan Diana omkommer i en
bilolycka i Paris • Ett folkmord begås i Rwanda • Den första webbplatsen på Internet skapas • Grungebandet Nirvana slår
igenom med albumet ”Never mind” • Filmen Titanic har premiär på biograferna • Nelson Mandela blir Sydafrikas första
färgade president

Blomsterfonden
startar hemtjänst
En annan viktig milstolpe i Blomsterfondens
verksamhet tillkom under 90-talet då föreningen
startade egen hemtjänst ”Allt hemma”. Danderyd var
först ut och kunde nu erbjuda sina invånare en hemtjänst
som genomsyrades av samma kvalitetstänkande som
den övriga verksamheten inom Blomsterfonden. Stockholms stad följde efter.

Folkmängd 1990: 8 558 774 personer
Huvudkontor: Nybrogatan 12 t.o.m. 1993 / Sibyllegatan 7 t.o.m. 1998 / Svalnäs –

Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen, Liseberg, Svalnäs, Körsbärsvägen

2000-talet
Sverige röstar nej till medlemskap i EMU, det svenska musikundret sprider sig över

världen, Knutbydramat utspelar sig, Öresundsbron invigs,
orkanen Gudrun drar in över landet och orsakar stora
skador, Christer Fuglesang blir första svensk i rymden och
Sveriges utrikesminister Anna Lindh knivhuggs och avlider
av skadorna. Blomsterfonden renoverar och bygger 16 nya
lägenheter i Liseberg
Föreningen renoverar och bygger nytt i Liseberg och planerar för
flera seniorlägenheter på Ringvägen i framtiden

Strax efter millennieskiftet fick Blomsterfonden i uppdrag av Danderyds kommun att driva anläggningen Tallgården/
Lärkträdet i Enebyberg, norr om Stockholm. Detta är idag det enda äldreboendet som föreningen driver på entreprenad.
Blomsterfonden tar med jämna mellanrum ställning till liknande samarbeten som passar in i föreningens verksamhet..
Det enda som skiljer den här anläggningen från de övriga är att föreningen inte är ägare till fastigheten. Allt annat följer
Blomsterfondens idéer, värdegrund och kvalitetstänkande. Här finns äldreboende samt gruppboende för personer med
en demenssjukdom.
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Sverige i tiden: Statschef: Kung Carl XVI Gustaf Statsminister: Göran Persson till 2006 / Fredrik Reinfeldt –		
					
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Karl-Erik Åman t.o.m. 2008 / Lena Gutberg – Verkställande direktör: Sven Erik Peterson t.o.m. 2007 / Ulf Thörnevik –

Ett axplock av händelserna i världen
• Rymdfärjan Columbia exploderar och sju rymdfarare omkommer • Eurovalutan introduceras i de flesta EU-länderna •
Irakkriget inleds • Jordbävning i Indiska oceanen med påföljande tsunamier skördar ca 250 000 offer varav 543 är svenskar
• Den sista originalstrippen av serien Snobben publiceras dagen efter att skaparen Charles M. Schultz avlider • Barack Obama
väljs som första färgad till president i USA • 11 september-atackerna mot World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret Pentagon skakar en hel värld som följer terroristdramat via sina tv-apparater.

Kunskapskällan en satsning på kvalitet
och kompetens
För att främja den egna kompetensutvecklingen
och samtidigt få in externa kontakter, idéer och
influenser startade Blomsterfonden en utbildningsverksamhet under namnet ”Kunskapskällan”.
Verksamheten erbjöd högkvalitativ utbildning och
konferenslokaler-/paket internt men även till företag i och utanför vård- och omsorgområdet.
I mitten av 2000-talet påbörjades en ordentlig upprustning
av Lisebergsanläggningen som skulle ske i etapper och
generera nya moderna seniorlägenheter och moderniserade vårdavdelningar. Här fanns en renoveringsskuld
att ta tag i. Arbetet löpte under andra halvan av decenniet
och vidare in i nästa.

Folkmängd 2 000: 8 872 103 personer
Huvudkontor: Nybrogatan 12 t.o.m. 1993 / Sibyllegatan 7 t.o.m. 1998 / Svalnäs –

Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen, Liseberg, Svalnäs, Körsbärsvägen

2010-talet & 2020–2021

Kronprinsessan Victoria gifter sig med Daniel Westling,
Sveriges befolkning når tio miljoner, Loreen och Måns Zelmerlöw tar hem Eurovision Song Contest, Armand Duplantis slår världsrekord i stavhopp, terror på Drottninggatan
i Stockholm chockar medborgarna och Coronan drabbar
världen och Sverige. Blomsterfonden bygger nya seniorhus
i Liseberg och firar hundraårsjubileum 2021.
Föreningen renoverar och bygger nytt i Liseberg och planerar för
flera seniorlägenheter på Ringvägen i framtiden

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert,
VD Ulf Thörnevik och styrelseordförande
Lennart Francke tar det första spadtaget.

Blomsterfonden fortsätter sin ombyggnation av seniorlägenheterna på Liseberg och tilldelas Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014. Detta för sitt innovativa sätt att till rimliga kostnader skapa funktionsduglighet och trivsamhet
för de boende.
Den stora satsningen ligger dock i att planera och bygga fem nya punkthus i anslutning till de befintliga anläggningarna
vid Annebodavägen i Liseberg. Projektet genererar 140 nya lägenheter och är en viktig del i den långsiktiga satsningen
på att bygga fler bostäder anpassade för äldre att bo i genom seniorlivets olika skeden. Samtidigt pågår planeringen för
en ombyggnation av Ringvägens fastigheter som är nästa i turordningen.

Sverige i tiden: Statschef: Kung Carl XVI Gustaf Statsminister: Fredrik Reinfeldt till 2006 / Stefan Löfven –		
					
Blomsterfonden i tiden: Ordförande: Lennart Francke t.o.m. 2017 / Ewa Samuelsson – Verkställande direktör: Ulf Thörnevik –
			

Ett axplock av händelserna i världen
• Terrorvåldet härjar i Europa: Paris, Bryssel, Nice, München, Berlin, Manchester, London och Stockholm drabbas, på norska
Utøja dödas 77 personer• Världens högsta byggnadsverk, 828 meter invigs i Dubai • Kriget i Syrien utbryter • En kraftig
jordbävning lägger Haiti i ruiner, 150 000 människor omkommer • Stockholmsflickan Greta Thunberg blir känd över hela
världen för sin kamp mot miljöförstöringen. Hon uppmärksammas första gången när hon sitter utanför Sveriges riksdag med
ett plakat med texten ”Skolstrejk för klimatet”. Aktionen inspirerar ungdomar över hela världen som samlas och demonstrerar

Hyresgästerna på Liseberg: Kristina Karlström Degerlund och Birgitta Aichhorn visade sina lägenheter för juryn vilket resulerade i att de även fick visa
upp det vunna ROT-priset.

Blomsterfonden implementerar ett flertal nya koncept för
äldres bästa: ÄldrePower, ÄldreSupport, ÄldreJour, ÄldreBlomsterfonden går i täten för äldreträning,
utvecklar och inför ÄldrePower-gym på
samtliga anläggningar. ÄldrePower-konceptet har
tilldelats kvalitetspris för sin innovativa utformning.

Folkmängd 2020: 10 379 295 personer
Huvudkontor: Svalnäs t.o.m. 2015 / Ringvagen 105 –

Café, ÄldreKollo, ÄldreKunskap och ÄldreFamn. Koncepten
fungerar verksamhetsutvecklande och hålls ihop av en
genomgripande individanpassande trygghetstanke.

Anläggningar: Röda bergen, Ringvägen, Liseberg, Svalnäs, Körsbärsvägen

Alla fakta om Blomsterfonden, Sverige och världen kommer från Blomsterfondens eget arkiv, tidigare publicerade jubileumstidskrifter och böcker samt ur allmänt kända tryckta källor.

under namnet ”Fridays for Future”. Greta utsågs 2019 till ”Person of the Year” av Time Magazine

Kunglig glans
kring Blomsterfonden

Fru Sally Östlund överlämnar blommor till Drottning Louise från
hyresgästerna vid invigningen av Liseberg.
Drottning Louise samt inbjudna hedersgäster och arbetsutskottet
njuter av en testund i lilla salongen.

Fru Anna Olsson, hyresgäst hos Blomsterfonden, blir så glad att
hon både klappar och
kramar om Drottning
Louise.
Drottning Louise, som tagit sig an uppgiften som Blomsterfondens
beskyddare anländer till den stora invigningen av den nya
blomstergården i Liseberg i Älvsjö 1958. Det blir stor fest som pressen
dokumenterar och rapporterar om i sina tidningar.
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Gamle kungen, Gustaf V
inspekterar miniatyrstugor
utställda i Blå hallen under ”De
gamlas utställning” organiserad
av Alma Hedin 1937.
Utställningen skulle visa att
även äldre människor kan
sysselsätta sig med kreativa
saker och nå bra resultat.
Maria Lindblom från Danviken,
är den äldsta utställaren. 104
år gammal ställer hon ut två
mycket välgjorda grytlappar.
Hon är i fint sällskap. De kända
konstnärerna Bruno Liljefors
och Helmer Osslund bidrar
med sina senaste arbeten.
Kung Gustaf V ställer ut sina
broderier, prins Eugen sina
målningar och prins Oscar
sina alster inom mattknytning.

Drottning Louise återvänder till Liseberg
för att fira föreningens 40-årsjubileum med
påmpa och ståt. Samtidigt planterar hon ett
vårdträd som under de senaste sextio åren
gjort samma resa som Blomsterfonden och
växt sig större och starkare.

Prinsessan Sibylla, mor till Sveriges nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, besöker Blomsterfonden på Ringvägen i slutet av 1930-talet.
Alma Hedin visar runt i föreningens lokaler. Prinsessan får blommor av en hyresgäst och tackar med ett varmt leende.
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Eva-Karin Gyllenberg

Kvinnliga pionjärer som förtjänar
allt rampljus de kan få
Text: Charlotte Wallenholm Foto: Magnus Hallgren och Lena Djuphammar

I mars fick boken Svenska kvinnliga pionjärer ett varmt
mottagande av kritiker och läsare när den kom ut i
bokhandeln. Författaren Eva-Karin Gyllenberg, som
även är mångårig medarbetare på Dagens Nyheter, är
fortfarande alldeles tagen av den positiva responsen.
– Jag borde ju bara slicka i mig av alla positiva reaktioner, men jag är 50-talist och kvinna, inte alls van vid
att ta till mig, säger Eva-Karin när Almaredaktionen
kontaktar henne för en intervju.
Boken kom ut på internationella kvinnodagen,
100 år efter att allmän och kvinnlig rösträtt infördes i
Sverige 1921. Som av en händelse är en av de 40 driftiga kvinnorna som läsare kan inspireras av i boken,
Blomsterfondens Alma Hedin, grundaren av en förening
som också firar 100-årsjubileum i år.
Varför har du skrivit en bok om kvinnliga pionjärer?
– Det har tidigare skrivits en massa böcker om ett fåtal
kvinnor som fått stor uppmärksamhet. Kvinnor som
stått längst fram i rösträttskampen, kvinnliga konstnärer,
idrottskvinnor eller företagarkvinnor, men jag tänkte
att man kunde göra mer som ett smörgåsbord med lite
blandat och överraska lite.
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Det är så många som sagt ”du borde skriva en bok” till
mig de senaste åren, och jag har väl mer reagerat med
att fråga mig själv vad jag i så fall skulle skriva om. Jag
har sedan många år tillbaka en frågespalt om Stockholm
i DN. Folk kan höra av sig och fråga om allt mellan
himmel och jord, vilket de gör! Så tyckte flera att jag
skulle samla svaren på alla frågorna om Stockholm
i en bok, men det föll inte i god jord hos förlaget. I
stället bad de mig skriva om kvinnor som fått gator
uppkallade efter sig i Stockholms innerstad, men det
blev lite för smalt eftersom kvinnorna var alldeles för
få. Till slut hittade vi formen för en bok som plockade
fram speciella kvinnor från hela Sverige, vilket jag är
väldigt glad för. Det blir inte så Stockholmsfixerat och
en mycket större bredd över vad dessa kvinnor faktiskt
uträttade under sin tid, och som satt sina spår och
påverkar oss än idag.
Hur gick du tillväga när du letade fram alla dessa
kvinnor och deras historier?
– Jag har läst väldigt mycket, artiklar, biografier och
memoarer. DN har ett fantastiskt arkiv där jag fått

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

” Ja, Alma

Hedin hade jag
gärna velat träffa.
Hon hade skinn på
näsan ”

syster till den berömde Sven Hedin. Men det släktskapet
hade ingenting med det hon uträttade för de äldre under
sin livstid att göra.
– Min mamma brukade klaga över det där och säga ”Jag
är Maud och jag är jag. Jag är inte någons syster, fru eller
någonting annat.”.
– Men för att fortsätta med Alma så är ju en intressant
sak att hon mer eller mindre tvingades in i stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet (nuvarande
Moderaterna), innan kvinnor ens hade rösträtt. De såg
väl en driftig kvinna i henne, men hon tyckte att det
hände alldeles för lite där, och dessutom röstade hon ju
inte alls enligt partilinjen när det gällde sociala frågor.
Hon röstade efter sitt hjärta. Ja, henne hade jag gärna
velat träffa, hon hade skinn på näsan.
Det finns vissa kopplingar också mellan flera av
kvinnorna som är omskrivna i boken, vad tänker
du om det?

Fortsättning Eva-Karin Gyllenberg
många idéer och hittat intervjuer. Det är alltid mycket
roligare när man får en inblick i hur de uttrycker sig, i
text eller i intervjuer eller memoarer. Sen har personalen
på stadsbiblioteket också fått jobba ganska hårt
eftersom mycket av det som jag behövt läsa har varit
undanstoppat i magasinet längst bort. Det är många
guldkorn som har stått där och samlat damm, och dessa
kvinnor förtjänar verkligen mer uppmärksamhet än så.
Hur hamnade Alma Hedin bland kvinnoberättelserna i din bok?
– Alma Hedin är en av dem vars bok fanns att läsa på
stadsbiblioteket. Jag var faktiskt och höll ett föredrag på
Röda bergen en gång, det var några kvinnor som hade
bjudit in mig. En av dem berättade om boken om Alma,
och sa att hon skulle skicka den till mig. Jag fick den
aldrig, men när jag skulle börja skriva boken så tänkte
jag på Alma, och som tur var fanns hennes bok på
stadsbiblioteket.
– Det är så många av de här kvinnorna som jag hade
velat träffa och prata med, och Alma är verkligen en av
dem. Hon hade en stark drivkraft och uträttade viktiga
och bra saker, men ofta fokuseras det på att hon var
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– Ja, flera av dem är ju födda i mitten av 1800-talet
och bland de kopplingar som jag tycker är intressanta
är att Blomsterfondens Alma Hedin blev inspirerad
av Agnes Lagerstedt, som startade de allra första
sommarkolonierna för barn i Stockholm i slutet av
1800-talet. Det var efter en period av sjukdom som
Alma kom fram till att hon ville hjälpa dem som hade
det svårt, sjuka eller inte. Då kom hon genom familjens
sömmerska i kontakt med Agnes Lagerstedt som delade
med sig av sina erfarenheter från Londons East End och
Stockholms Arbetarehem på Östermalm, där hon var
vicevärd. Det inspirerade Alma som tog kontakt med
Govenii Minne, som skulle bygga bostäder åt behövande
stockholmare ur arbetarklassen. Där började Alma sedan
arbeta som vicevärd, inspirerad av Agnes Lagerstedt.
– En annan häftig koppling, även om Selma Lagerlöf
inte är en av de kvinnor jag skrivit om, är hur viktig
Sophie Adlersparre blev för kvinnors möjligheter att ta
plats i det offentliga rummet. Hon startade Nordens
äldsta feministiska tidskrift, Tidskrift för hemmet
1859. En ung Selma Lagerlöf skickade in ett kapitel
ur sin tilltänkta bok Gösta Berlings saga till Sophie
Adlersparres tidskrift. Året var 1889 och rådet Selma
Lagerlöf fick var:

” Stryk allt som inte är roligt, eller nödvändigt.” Sophie
kommenterade dessutom innehållet med ”Innehållet –
gudomligt! Stilen – avskyvärd!” Selma tog till sig råden
och skickade sedan in fem kapitel ur Gösta Berlings
saga till veckotidningen Iduns romantävling 1890. Hon
vann tävlingen och fick tack vare vinsten och Sophie
Adlersparres nätverk ekonomiska möjligheter att börja
arbeta som författare på heltid. Sophie gav även Ellen
Key en rejäl skjuts framåt i hennes skrivande på liknande
sätt.
Är det någon av kvinnorna i boken som du känner
lite extra för?
– Det är en jättesvår fråga. Precis när jag hade skrivit
klart första kapitlet i boken så dog min älskade man
Björn, som stöttat och trott på mig helhjärtat i närmare
37 år. Han var sportjournalist och behandlade alltid
kvinnor med respekt, så jag ville tillägna honom den
här boken. Efter hans död blev boken mitt sorgearbete.
Jag levde med alla dessa kvinnoöden i knät i ett drygt
halvår. Jag har läst massor av böcker och tidskrifter om
dem allihop. Men det är svårt att inte gripas av Amalia
Eriksson, det är hon med polkagrisen. Det är en så
sorglig historia, hon blir förmögen men inte lycklig.
Tänk dig själv att förlora hela sin familj när man är 10 år
gammal, sedan hitta lyckan, gifta sig och vänta tvillingar.
Så dör ena tvillingen och fyra dagar senare dör maken.
Hur sjutton reser man sig efter det?
– Den sista kvinnan i boken, Wilhelmina Skogh,
hennes öde är också tufft. Hon föddes på Gotland och
bestämde sig för att bli miljonär och se världen. Hon
blev inte miljonär utan en slags hotelldrottning kan man
säga. Hon blev chef för Grand Hôtel i Stockholm och
skapade vinterträdgården som sedan inte gick så bra,
vilket hon fick skulden för. Men Wilhelmina var otroligt
driftig och lät bygga hotell och drev dem. Hon hade, i
likhet med Amalia Eriksson, också en tuff start. Pappan
drunknade när Wilhelmina var 6 år gammal och hon
blev uppfostrad av sin mormor. Vid 12 års ålder ville
Wilhelmina ut och se världen och hon sattes på båten
till Stockholm, helt ensam. Mormodern hade sytt en
kappa åt henne och förmanat henne att hon skulle vara
väldigt rädd om kappan. Wilhelmina hade också en

kappsäck med sig med förnödenheter, en världsatlas och
sin älsklingsdocka.
En kvinnlig släkting skulle möta upp i Stockholm, men
Wilhelmina hittar henne inte på kajen. Istället kommer
det fram en man som säger att han kan hjälpa henne.
Wilhelmina har då tagit av sig kappan för att hon inte
ville smutsa ner den på båten. Mannen tar hand om
kappan och kappsäcken och försvinner. Vilket kräk!
Själv har du arbetat i en ganska hård bransch under
många år, hur var det när du började som journalist
och kvinna för 40 år sedan?
– Ja, jag känner kanske lite extra för idrottskvinnorna i
boken också, för jag började ju som sportreporter. Det
var ju en mansdominerad bransch på den tiden, för att
uttrycka det milt. Jag hade bara manliga arbetskamrater
och det var ett rätt hårt klimat. Jag kommer ihåg en av
mina kollegor som jag kallade för ”mullig mansgris” och
det tog han som en komplimang.
– Men det var ju inte honom som jag gifte mig med
sedan, tillägger Eva-Karin Gyllenberg med eftertryck.

Var med i utlottningen av
Eva-Karin Gyllenbergs bok
Svenska kvinnliga pionjärer, från Agnes till
Wilhelmina, av Eva-Karin Gyllenberg är en utlottningsbok i detta nummer, så om du vill läsa om kvinnor som
vågade och förtjänar att lyftas fram, skicka ett mejl till
Almaredaktionen på alma@blomsterfonden.se.
Du kan också skicka ett
vanligt brev till:
Blomsterfonden,
Box 110 91,
100 61 Stockholm.
Märk ditt meddelande
”Kvinnliga pionjärer”.
Lycka till!
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Blomsterfondens
ordförande Ewa
Samuelsson och VD
Ulf Thörnevik besökte
samtliga seniorboenden
för att fira 100-åringen. På
självaste födelsedagen den
27 maj fick Blomsterfondens allra första anläggning på Röda bergen
uppvaktande gäster.

F.v. Blomsterfondens
VD, ordförande,
Bo Almqvist, Kristina
Klang, Anita Wickman,
vård och omsorgschef
Christel Haglund,
kommunikationsoch insamlingschef
Christel Jansson.

Blomsterfonden förärades en fana på nationaldagen för sina insatser för äldre
i samhället. Normalt hade föreningen fått ta emot fanan ur Konungens hand
under nationaldagsfirandet den 6 juni på Skansen, men på grund av rådande pandemi var detta inte möjligt. Fanan levererades till Blomsterfonden där
ordförande och VD bestämde sig för att åka runt med den, en specialmålad
jubileumstavla av konstnären Barbro Ingvaldsson och tårta för att förmedla
lite feststämning via representanter för intresseföreningarna.
Nedan uppvaktas Ursula Hårleman, Gerd Klang och Ulf Paulin på Körsbärsvägens fantastiska takterass.

Röda bergens sångkör under ledning av
Bo Hülphers framför en rungande ”Ja må hon leva”
för Blomsterfonden och jubileumsfirarna.
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GRATTIS!
Blomsterfonden 100 år!

Upptill på sidan är det en blandning av besök och uppvaktning på Ringvägen och Liseberg. Ringvägens intresseförening (nedtill t.v.)
representerades av Tina Johansson och Pia Alnerius och Lisebergs av Helena Almér, Jonny Svensson och Ingrid Magnusson. Längst
ned på sidan är det Svalnäs äldreboende som jubileumsfestar, vilket det förövrigt gjordes på samtliga Blomsterfondens äldreboenden.

Jubileumsfirandet fortsätter på nästa sida
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Ulf Thörnevik och Ewa Samuelsson visar upp jubileumstavlan och nationaldagsfanan inför jubileumssittningen på Svalnäs i Djursholm.

Vård- och omsorgschefen Christel Haglund dukar upp för
jubileumsfirande på Svalnäs.

Ewa Samuelsson, Birgitta Gyllenstierna, Sören Olsson,
Poul Ströyer under gratulationsceremonin.

Svalnäs sångkör ”Svalorna” har samlats till repetition i Villa Svalnäs inför
stundande uppträdande på nationaldagen 6 juni.

Villa Svalnäs visar upp sig i sin fulla prakt och trädgården inbjuder till skön gemenskap i högsommarvädret.

Jubileumsfirandet fortsätter under hela feståret på Blomsterfondens olika anläggningar
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MedlemsINFORMATION
Hit ringer eller mejlar
du när du har frågor som rör våra
olika seniorboenden och uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
Måndag–Fredag: 09.00–16.00

uthyrning@blomsterfonden.se

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

08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden?
medlem@blomsterfonden.se

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
Uthyrning

Medlemsservice

Från 12 juli till 15 augusti har uthyrningen semesterstängt. Under denna period kommer det inte att
publiceras några lediga lägenheter på SeniorboTorget.

Under perioden 12 juli till den 15 augusti har vi lite
längre handläggningstider pga semestertider. Det gäller
framför allt frågor om medlemsavgifter, autogiron och
eventuella återbetalningar där svarstiderna kan bli något
längre. Du vet väl om att du hittar mycket information
på vår hemsida och forum, se länk här: https://forum.
blomsterfonden.se/org/blomsterfonden/

För övriga frågor vänligen kontakta vår växel på telefon
08-555 94 500.

Vill du du stödja Blomsterfondens verksamhet kan du swisha din gåva direkt till Blomsterfondens 90-konto: 9025305. Du kan
också göra det med ett medlemskap i föreningen. Använd gärna talongen nedan eller gå in på vår hemsida.

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.
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Premiär

för direktsänd föreningsstämma

Innan Coronapandemin drabbade Sverige och resten av världen
tyckte nog många av oss i Sverige att vi redan var ett
hyfsat digitalt samhälle. Vi har vant oss vid att inte längre
besöka vårt lokala bankkontor, Försäkringskassan, Skatteverket
och andra viktiga ställen rent fysiskt utan navigerar vant runt
på olika hemsidor och loggar in med bank-id för att göra våra
ärenden.

Ordet lämnades sedan över till ordförande Lotta Edholm
som tackade för förtroendet och gick vidare till punkt 2 i
dagordningen som handlade om upprättande av röstlängd.
Röstlängden bestod av alla medlemmar som anmält sig till
stämman, betalat medlemsavgiften och röstat. Den utgjordes av
257 medlemmar som anmält sig och röstat, varav 235 digitalt
och 22 postalt.

Men när det gäller att mötas, att verka i våra föreningar och gå
nya kurser och utbildningar så har vi det senaste 1,5 året lärt oss
att även dessa möten kan många gånger klaras av med hjälp av
fiffiga digitala verktyg.

Stämman godkände upprättandet av röstlängd,
föredragningslistan samt föreslagna justeringspersoner Eva
Lundström Ernehag och Anton Nilsson.

För större sammankomsterna har det varit lite svårare att nå fram
till fungerande lösningar. Att hitta en demokratisk och rättssäker
lösning för att hålla Blomsterfondens föreningsstämma utan
fysiskt närvarande medlemmar blev en viktig fråga för oss och
många andra föreningar redan förra året. Då löste vi det med
hjälp av regeringens tillfälliga lagstiftning för genomförande av
föreningsstämmor under rådande pandemi. Det blev en skriftlig
stämma där deltagarna fick rösta via en enkät som skickades ut
digitalt eller postalt, beroende på medlemmens önskemål. Allt
gick enligt plan, men många hörde av sig till oss efteråt och
uttryckte önskemål om att kunna följa stämman på internet.
2021 blev därför året då vi för första gången genomförde
stämman i direktsändning, fortfarande med hjälp av i förväg
inskickade röstningsenkäter från anmälda medlemmar, men nu
kunde alla som ville även följa stämman via Youtube.
Blomsterfondens föreningsstämma genomfördes den 31 maj
2021 och direktsändes från IVA:s konferenscenter på Grev
Turegatan 16 i Stockholm. Alla inskickade och registrerade
enkätsvar utgjorde röstlängden för stämman och de postala
rösterna granskades och kvalitetssäkrades av en oberoende
granskare (Notarius publicus).
De som var fysiskt närvarande på stämman var ordförande
för stämman Lotta Edholm, styrelsens ordförande Ewa
Samuelsson, vd Ulf Thörnevik, stämmans sekreterare Erika
Björk, valberedningens ordförande Björn Lind, revisor Ulrika
Granholm Dahl från PwC samt justeringspersonerna Eva
Lundström Ernehag och Anton Nilsson.
Blomsterfondens ordförande Ewa Samuelsson inledde stämman
och hälsade alla välkomna samt informerade om att alla som
anmält sig till årets stämma fått stämmounderlaget skickat till sig
tillsammans med en röstningsenkät där man haft möjlighet att
svara ja, nej eller avstår.
Den första frågan i röstningsenkäten handlade om val av
stämmans ordförande, där förslaget var Lotta Edholm. Förslaget
godkändes av stämman och Lotta Edholm blev därför vald
till ordförande för stämman 2021. Erika Björk blev vald till
sekreterare.
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Det konstateras sedan att stämman ansåg att kallelse till
årsstämman skickats ut enligt stadgarna och blivit behörigen
sammankallad.
Ordet lämnas sedan över till vd Ulf Thörnevik för en redogörelse
av vad som hänt under året.
Ulf Thörnevik berättar om hur 2020 blev ett annorlunda år på
många sätt, och om hur han tidigt började ana att Corona kunde
bli ett hot även för Sverige. Aktiv krisledning och säkrad tillgång
till skyddsutrustning var tidiga insatser i Blomsterfondens äldrevård och hemtjänst. Ulf redogjorde för hur proaktiva insatser,
för att hela tiden ligga steget före, underlättades tack vare tydlig
ansvarsfördelning där krisledningen sköttes av ställföreträdande
vd och vård- och omsorgschef Christel Haglund.
En jourtelefon öppnades dit boende och anhöriga kunde ringa
om de var oroliga. Tydlig och frekvent information till boenden
var också viktigt, och blev mycket uppskattat. Värdinnorna på
Blomsterfondens boenden fick nya uppgifter med att handla
mat och hämta mediciner. Aktiviteter styrdes om till att hållas
utomhus i så stor utsträckning som möjligt och Blomsterfonden
tog täten i vaccinationsprocessen både när det gällde de boende
och personal.
Därefter berättar Ulf Thörnevik lite mer om Blomsterfondens
trygghetskoncept, att antal medlemmar nu är över 55 000. Han
tackade därefter alla som stöttat Blomsterfonden under 2020,
när 17 miljoner kronor kommit in i form av medlemsavgifter,
gåvor och donationer. Pengar som möjliggjort en välfungerande
social verksamhet och nya utvecklande projekt.
Ulf Thörnevik lyfte fram att flera bra saker blev till trots pandemin under 2020. En renoverad takterass och nya boulebanan på
Körsbärsvägen, ny paviljong på Svalnäs, fortsatt planering för
renoveringen på Ringvägen med start under 2021 och ett stort
fokus på upprustning av utomhusmiljö.
Vidare i verksamheten så berättade vd Ulf Thörnevik att
Blomsterfondens äldreboenden hade fått arbeta annorlunda
under året som gått eftersom det under stora delar av året hade
varit besöks-förbud. Trots pandemin hade Blomsterfonden
fortfarande mycket nöjda kunder enligt Socialstyrelsens

mätning för 2020. 91% av alla som bodde på Blomsterfondens
äldreboenden var mycket nöjda, vilket är väldigt bra.
Han fortsatte med några nyckeltal som visar att trots pandemin
har Blomsterfonden ett bra resultat för 2020. Resultatet uppgick till 28 miljoner, en låg belåningsgrad med låg ränta och
överskottsmarginalen för vård- och omsorg uppgick till 4
procent.

Stämmans
ordförande

Lotta Edholm

Tankar om framtiden bestod av planerna på att aktivt arbeta
för att skapa fler senior- och äldreboenden och att påbörja
ombyggnationen av fastigheterna på Ringvägen. Blomsterfonden
ska också fortsätta arbeta aktivt med att återskapa en positiv bild
av äldreomsorgen i samhället. Den rädsla som ibland finns för
att flytta till äldreboende idag kommer förhoppningsvis snart att
minska i takt med att allt fler i samhället blir vaccinerade.
Avslutningsvis tackade vd Ulf Thörnevik alla boende, anhöriga,
intresseföreningar, medlemmar och medarbetare för styrka och
tålmodighet under det annorlunda året 2020.

Blomsterfondens
ordförande

Ewa Samuelsson

Efter Ulf Thörneviks anförande framlades årsredovisning och
revisionsberättelse av revisor Ulrika Granholm Dahl från PwC.
Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade
ansvarsfrihet för styrelse och vd för verksamhetsåret 2020.
Därefter presenterade ordförande Björn Lind valberedningens
förslag till arvode för styrelsens medlemmar som var samma
belopp som tidigare år. Stämman godkände både detta förslag
samt det om att antalet medlemmar i styrelsen valda av
föreningsstämman skulle förbli oförändrat.

Blomsterfondens
VD

Ulf Thörnevik

En ny ordinarie styrelseledamot, Johanna Cerwall, valdes in
enligt valberedningens förslag, varpå stämman gick vidare till
suppleanter i styrelsen och omvalde Bo Hellström för två år och
Eva Fernvall som nyval på ett år.
Blomsterfonden gjorde en upphandling av revisionstjänster
vilket resulterade i att revisorer framöver är Jens Persson från
PwC (ordinarie genom nyval), Angelica Stööp, suppleant (PwC)
på tre år, samt Eva Stein (ordinarie omval) och Elias Haraldsson
(suppleant) för tre år, båda från Moore Allegretto AB.

Valberedningens
ordförande

Björn Lind

Revisor

Ulrika Granholm Dahl

Till valberedningen valdes Kajsa Hjelte-Terve (tidigare
adjungerad) till ordinarie ledamot på tre år och stämman
beslutade sedan att medlemsavgiften för 2021/2022 förblir
oförändrad med 350 kr för enskilt medlemskap och 500 kr per
år för familjemedlemskap.
Under övriga frågor togs det sedan ställning till inkomna
motioner där stämman beslutade enligt styrelsens förslag för
samtliga motioner. Ordförande Lotta Edholm tackade sedan för
förtroendet och förklarade stämman avslutad.
Mer detaljer finns att läsa i stämmoprotokollet på vår hemsida
där man även kan ta del av stämman i efterhand via Youtube.
https://www.blomsterfonden.se/om-oss/foreningen/
foreningsstamman/
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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.

samboskap eftersom tillgångar som fritidshus, bilar och aktier inte
beaktas som samboegendom. Det som man införskaffat innan man
blev sambo omfattas inte heller av bodelningen.
Arv

Hej Ida!
Jag och min sambo har funderat på att gifta oss, jag har ett barn
från ett tidigare äktenskap och min sambo har två barn, vi har
inga gemensamma barn. Han bor hos mig, i min bostadsrätt
samtidigt som han hyr ut sin. Jag har ett landställe på Öland som
jag fått i gåva. Vad ska vi tänka på om vi gifter oss, vilka är för- och
nackdelarna med att vara gifta respektive sambo?
Trevlig sommar!
Ann och Hasse
Hej Ann och Hasse!
Vad händer vid separation eller dödsfall?
Gift
Är man gift bodelar man vid separation eller vid dödsfall, man
kan också bodela under pågående äktenskap. Vid en bodelning
delas tillgångarna lika efter att man gjort avdrag för skulder.
Alla tillgångar så som exempelvis; bostad, bohag, smycken,
värdepapper, bilar, sparanden, fritidshus, bankmedel och lösöre,
räknas in och värderas. Makarna får hälften vardera av det sammanlagda värdet efter avdrag för skulder. Endast egendom som
utgör enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord,
testamente eller gåvobrev undantas bodelningen och ingår inte i
hälftendelningen.
Sambo
Bodelning mellan sambor skiljer sig här åt. En bodelning kan vid
separation göras om någon av parterna påkallar det. Som sambo
äger var och en av er det ni själva köpt eller fått. Det som ingår
i bodelningen kallas samboegendom. Samboegendom är den
bostad och det bohag (möbler, husgeråd m.m.) som förvärvats
för gemensamt bruk. Här skiljer lagen mellan äktenskap och

En annan situation som skiljer sig mellan makar och sambos är
arvsrätten. Vad som avgör vem som ärver är antingen den legala
arvsordningen eller ett testamente. Sambor ärver inte varandra
i den legala arvsordningen, kvarlåtenskapen tillfaller istället den
avlidna sambons barn eller andra släktingar om ett testamente
inte har upprättats som säger annat. Är man istället gift ärver
den efterlevande maken före gemensamma barn men inte före
särkullbarn. I ert fall betyder det att ni inte ärver varandra oavsett
om ni är sambos eller makar eftersom ni båda har särkullbarn. För
att ni ska kunna ärva varandra krävs ett testamente.
Sammanfattningsvis kan sägas att samboskap och äktenskap skiljer
sig åt på flera punkter och vad som är mest fördelaktigt för just er
beror helt på hur ni vill att er egendom ska fördelas mellan er.
Det ni berättar är att ni har varsin bostadsrätt som införskaffats
innan samboskapet inleddes. Detta innebär, att om ni fortsättningsvis är sambos så har ni inte rätt till varandras bostadsrätter
vid en bodelning eftersom dessa inte är samboegendom. Skaffar
ni istället en ny bostad för gemensamt bruk blir denna bostad
samboegendom och bodelningsbar oavsett hur mycket respektive
sambo lägger in som kontantinsats. Om ni istället väljer att gifta er
så skulle all egendomen ingå i bodelningen, båda bostadsrätterna,
landstället på Öland, såtillvida det inte framgår att landstället är
enskild egendom i gåvobrevet.
Beroende på hur ni vill ha det så finns det fördelar respektive
nackdelar med både samboskapet och giftermålet. Vill ni ha större
rätt till varandras tidigare egendom är äktenskap att föredra. Viktigt
är dock att oavsett vad ni gör så finns det möjligheter att frångå
huvudreglerna genom att upprätta korrekta handlingar såsom
testamente, samboavtal eller äktenskapsförord.
I samboavtal kan ni begränsa vilken samboegendom som ska ingå
vid en eventuell bodelning.
I ett äktenskapsförord kan ni bestämma vilken egendom som ska
vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning.
I ett testamente kan ni oavsett om ni är sambor eller gifta förordna
om hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan er och era respektive
särkullbarn.
Ni är såklart jättevälkomna att kontakta mig för ytterligare
rådgivning gällande detta!
Önskar därmed alla en trygg och skön sommar!

ida.danielsson@afbeckman.com
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Hallå Christel, hur är läget?
Alma ringer upp vård- och omsorgschefen Christel Haglund för att få en bild av hur det ser ut
under sommaren på Blomsterfonden.
– Tack, vi är alla glada för att besöksförbudet är upphävt och de boende får träffa sina närstående
igen. Försiktighetsåtgärderna fortsätter naturligtvis. Vi använder munskydd och visir när situationen
kräver det, tvättar händerna noga och gör allt annat som vi nu är vana vid. Vi har aktiviteter i små
grupper inomhus och när vädret tillåter är vi utomhus. Olika körer och danslag besöker oss för att
uppträda, sång o musik uppskattas. Efter sommaren planerar vi att öppna för fler inomhusaktiviteter
både på äldreboenden och seniorboenden. Jag vill också passa på att önska alla en fin sommar och tacka
för förståelse och tålamod under året som gått.

Danderyd folkdanslag underhåller med musik, dans
och vackra dräkter på Tallgårdens äldreboende i
Enebyberg.

Frågesport och uteliv med körsång i skuggan under
träden i Svalnäs underbart lummiga park.

Populär sittgympa i trädgård på Ringvägens seniorboende.

BECKM A N

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.

Ivriga boulespelare i Liseberg trivs i gemenskapen på banan
mellan husen och trädens grönska.

Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem
som uppkommer vid dödsfall och begravning.
Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

• En personligt utformad begravning
• Hembesök då ni inte kan besöka oss
• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden
• Gravstenar efter önskemål
Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de
frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente
• Samboavtal
En nyckelperson och trotjänare, Annelie Svensson, uppvaktas
på 70-årsdagen. Annelie har arbetat i Blomsterfonden över 30
år och är den som byggt upp och implementerat verksamhetens
värdegrundsarbete. I hennes vardag ingår även att vara
ledningsstöd för Blomsterfondens chefer. Hipp Hurraa Annelie!

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

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

Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen

Terrängvägen 72, Västertorp

		www.beckmanbegravning.se

Längtar du efter att ge dig ut på upptäcktsresa igen.
Här hittar du inspiration från tiden innan massturismen

Med kamera och koffert – Resefotografier före massturismen
Sanna Jylhä & Marika Rosenström (red.)
Med kamera och koffert bjuder på resebilder från förr – en fascinerande upptäcktsfärd förmedlad genom tidiga utlandsresenärers fotografier. Nostalgiska ögonblicksbilder, tagna före 1960-talets mitt, visar vyer och miljöer som idag kan upplevas som
både bekanta och främmande på samma gång. Bokens tretton resenärer reste för att ta hand om sin hälsa eller sin egendom,
för att arbeta eller söka lyckan, men de vistades också utomlands för att få inspiration och rekreation.
Bilderna, men även deras anteckningar, blir till berättelser som för läsaren till franska rivieran kring sekelskiftet 1900 och fortsätter genom de följande årtiondena till Java och Transkaspien, via Kina och Japan 1914 till den amerikanska kontinenten 1927
och till Tyskland strax före andra världskrigets utbrott. Vi stannar också till i efterkrigstidens Indien och Afrika samt i shahens
Iran – för att sedan återvända till Medelhavet och den spirande massturismen i mitten av 1960-talet.
Samtliga resenärers arkiv och samlingar ingår i Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv. Laura Hollstens och Maria Åsviks
inledande artikel ringar in såväl resandets som fotograferandets historia.

Oleg Penkovskij betraktade sig själv
som kalla krigets främste spion.
Oleg Penkovskij - Spion på avgrundens rand av Wilhelm Agrell är en bok i serien
True Spy. Oleg Penkovskij betraktade sig som kalla krigets främste spion. Hans uppdragsgivare i väst delade uppfattningen, men var han i själva verket tidens främste desinformatör?
Wilhelm Agrell har skrivit och medverkat i ett sextiotal böcker. Bland dem finns en rad
handböcker och historiska verk i ämnet, bland andra Det dunkla pusslet: spionagets historia,
Maskerad front – kalla krigets underrättelsehistoria och Tre spioner i kallt krig: Valter Krivitskij,
Gusti Stridsberg, Kim Philby.
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Modevetenskap - Perspektiv på mode, stil och estetik
Emma Severinsson och Philip Warkander (red.)
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Ta chansen att vinna en bok. Skicka in redan idag!
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 1 september 2021.
Böckerna är utgivna på Appell Förlag och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Här är de lyckosamma som vann böcker i vårens nummer av Alma
Ingalill Amarald
Vaxholm
Vivi-Anne Werner
Årsta
Karin Wiik
Enebyberg
Elisabeth Eifrém
Skövde
Siv Johansson
Stockholm

Anneli Lindholm
Johanneshov
Kerstin Woodcock
Djursholm
Ywonne Rosendahl
Stallarholmen
Stefan Dahlberg
Stockholm
Marianne Ernerfeldt
Saltsjö-Boo

Margareta Bodin
Västerhaninge
Aase Janerud Wallberg
Hägersten
Rose-Mari Sköld
Järfälla
Carola Jensen
Gävle
Magnus Roos
Glimåkra

För mer info om böckerna gå in på: appellforlag.se
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JubileumsQUIZ

Ibland behöver man lite avkoppling i sommarvärmen, därför har vi på redaktionen satt ihop ett jubileumsquiz som spänner över de
senaste hundra åren. Sjunk ned i soffan eller gå ut och sätt dig i skuggan under ett träd. 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!

1. Vad hette Blomsterfondens
grundare?

2. När infördes allmän rösträtt
för kvinnor i Sverige?

3. Vad hette Charles Lindberghs flygplan?

4. Vad hette Greta Garbo
egentligen?

A Alma Myrdal
B Alma Ledin
C Alma Hedin

A 1921
B 1931
C 1951

A Spirit of New York
B Spirit of St. Louis
C Spirit of Stockholm

A Greta Gardberg
B Greta Gustafsson
C Greta Boman

5. Vad blev Ivar Kreuger rik på?

6. Vad var Finlands sak under
vinterkriget?

7. Vad var Gunder Hägg?

8. Vad gjorde kampanjsvensken under krigsåren?

A Snus
B Surströmming
C Tändstickor

A Vår
B Svår
C Omöjlig

A Skidåkare
B Löpare
C Stavhoppare

A Neg
B Teg
C Led

9. Vem blev av med mästarbältet till Ingemar Johansson?

10. Hur dog James Dean?

11. Vem var förste man på
månen?

12. När övergick Sverige till
högertrafik?

A Floyd Mayweather
B Floyd Patterson
C Floyd Landis

A Han drunknade
B I bilolycka
C I flygolycka

A Neil Young
B Neil Armstrong
C Neil Sedaka

A 1964
B 1967
C 1969

13. Vad hette trummisen i
The Beatles?

14. Var mördades
John F. Kennedy?

15. Vad sa det för Kungen när
han blev förälskad i Silvia?

16. Vem var första svensk i
rymden?

A Bingo
B Ringo
C Dingo

A I Los Angeles
B I Bosten
C I Dallas

A Smack
B Klick
C Tjoff

A Christer Pettersson
B Christer Fuglesang
C Christer Sjögren

17. Vilken beteckning hade
den sovjetiska ubåten som gick
på grund utanför Karlskrona?

18. Vad blev det till kärnkraft
när svenskarna röstade?

19. Vem spred skräck i Stockholm under 90-talet?

20. Vilken musikstil representerade bandet Nirvana?

A S-197
B U-137
C B-167

A Ja
B Nej
C Kanske

A Spindelmannen
B Lasermannen
C Militärmannen

A Punk
B Progg
C Grunge

21. Var blev Nelson Mandela
President?

22. Vem bodde i Knutby?

23. Vilken serie tecknades av
Charles M. Schultz?

24. Var finns världens högsta
byggnadsverk?

A I Kenya
B I Etiopien
C I Sydafrika

A ”Kristi brud”
B Jungfru Maria
C Gudrun Schyman

A Fantomen
B Tin Tin
C Snobben

A I Shanghai
B I Dubai
C I Mekka
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FINN

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?

Bilden är tagen på 1930-talet i matvaruaffären som fanns i Blomsterfondens fastighet på Ringvägen
Blomsterfonden 45

Vem ska bort?

1

2

3

4

Skicka in ditt förslag och ge en motivering på max 15 ord. De tre bästa motiveringarna vinner en lott. Mejla eller skicka brev.
Adressen hittar du nedtill på motstående sida. Märk ditt meddelande med ”Vem ska bort” och bifoga dina kontaktuppgifter.
Lycka till!

Får det vara en liten sudokustund?
Så här gör man: Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät rad innehåller siffrorna 1–9.
Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) måste också innehålla siffrorna 1–9. Lycka till!
Lösningen på korsordet i Alma
nr 1/2021
Följande fyra har vunnit lotter
Margareta Sahlin - Ystad
Jan Krosse - Spånga
U-B Åleberg - Johanneshov
V Zetterberg - Upplands Väsby
Grattis!
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsordstävling nr2/2021: Lösningen på Blomsterfondens korsord nr 2/2021 ska vara oss tillhanda senast den 1 september 2021.
Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.

Blomsterfonden 47

Läsarna skriver
SVEN ERIK PETERSON 1941–2021

Medarbetarnas utveckling främjade han på flera sätt. Ett
exempel: tack vare en generös donator kunde den gamla
fastigheten på Svalnäs genomgripande renoveras. Då kunde
Sven Erik förverkliga planerna att skapa lokaler för utbildning
av medarbetarna. Den verksamheten bedrevs inom ramen för
Sven Erik växte upp i Ånge i Medelpad. En trakt han kände
Blomsterfondens eget utbildningscentrum, Kunskapskällan. En
sig hemma i hela livet och ofta återvände till. Hans yrkesliv
framsynt satsning som ännu tydligare framgår nu i ansträngbörjade i Skandinaviska Banken (SEB), först i Sverige, senare
utomlands. Bankvärlden lämnade han 1988, då han den 1 juni ningarna att rusta upp äldrevården.
tillträdde som vd för Blomsterfonden i Stockholm. Det var där För att visa hur styrelsen uppskattade hans arbete på detta
område, skapade styrelsen Sven Erik Petersons Kompetensvi lärde känna honom.
fond, där medarbetarna kunde söka medel för yrkesmässig
Blomsterfonden startades av Alma Hedin 1921 – alltså för
100 år sedan – med stöd av bland andra Hjalmar Branting och utbildning.
Vi påminns alltför ofta om att vi lever i corona-tider. Vår vän
Sven Erik Peterson, drabbad av covid-19, avled den 28 februari, vid en ålder av 80 år. De närmast sörjande är sonen
Lasse med familj samt systrarna Berit och Sara med familjer.

Nathan Söderblom. Hon hade under socialt arbete konstaterat
att det fanns ett stort behov av billiga bostäder för äldre människor. I den verksamhet hon startade skulle minst 80 % vara
behövande ålderstigna.

Under de avslutande åren som vd arbetade Sven Erik intensivt
med det utvecklingsprojekt som möjliggjorts genom att två
systrar testamenterat en mycket värdefull, välbelägen fastighet
i Djursholm. Detta projekt skulle ge Blomsterfonden ett
glädjande tillskott av bostäder.

Sven Erik var den rätte att föra Alma Hedins visioner vidare.
Han var ekonom, men viktigare ändå var att han var en
empatisk person som kunde – med Erik Axel Karlfeldt – tala
med bönder på bönders sätt, men med lärde på latin. Han
skapade alltid en positiv dialog. Därmed vann han stor, uppriktig uppskattning bland hyresgäster, medarbetare, styrelseledamöter, donatorer och myndighetspersoner.

Lennart Ericson, Sven Åkerstrand, Karl Erik Åman

Jag hade lyckan att få jobba nära Sven Erik Peterson varje
dag och ta del av hans kunskap, vänlighet, humor och
klokhet. Han har lärt mig så oerhört mycket och jag blir
alltid varm i hjärtat när jag tänker på honom.

Jag minns Sven Erik Peterson som en vänlig jordnära person
som gärna berättade om sina möten med både människor och
djur. På sin gård hade han många djur som ofta var samtalsämnen vid fikastunderna på jobbet. Han är saknad, av många.

Måniqua Lindsjö Lövegard
IT- och Ledningsassistent Blomsterfonden

Päivi Mäkinen
Löneadministratör Blomsterfonden
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Vi, som hade glädjen att arbeta tillsammans med Sven Erik
i styrelsens arbetsutskott fram till hans pensionering 2006,
känner stor tacksamhet för hans artonåriga, framgångsrika
arbete som Blomsterfondens ledare.

Över femtio framgångsrika år
i Blomsterfondens tjänst

På Villa Svalnäs, i stora salongen, hänger en oljemålning
som drar till sig blickarna. Många besökare stannar till
och undrar vem den stilige mannen på tavlan är.
Porträttet föreställer Louis d´Otrante, den person som
med stor sannolikhet varit allra längst i Blomsterfondens
tjänst. Han tjänade Blomsterfonden i över 50 år.
Han var medlem i styrelsen med start 1973 och var
ordförande mellan 1981 och 1996. Louis var också med
i arbetsutskottet, som arbetade med och förberedde de
ärenden som styrelsen ska behandla.
dÓtrante var advokatsamfundets representant i Blomsterfondens styrelse. Redan som nyutexaminerad advokat på
40-talet kom han i kontakt med Blomsterfonden. Han
tog sin jur kand 1944 och efter att ha kompletterat sin
juridiska kompetens med studier på Handelshögskolan
började han hos hovauditör Birger Barre på hans advokatkontor och sedermera på Kleve Hultins advokatkontor.
Birger Barre, var då ordförande i Blomsterfonden. På så
sätt kom han i kontakt med organisationen och började

arbeta med olika juridiska ärenden, i huvudsak med
skatterelaterade frågor.
Louis dÓtrante arbetade under hela sin tid som advokat
med personlig rådgivning, att hjälpa enskilda. Det engagerade honom stort och han var mycket stolt över att ha
fått arbeta inomBlomsterfonden under så många år.
I Blomsterfondens tidskrift Blomstergårdar nr 13, 2004
uttrycker dÓtrante följande:
– Idag är Blomsterfonden en modern och stabil organisation. Det som gjort att jag stannat kvar så länge är att
Blomsterfondens grundtankar är de samma idag som
på Alma Hedins tid. Det handlar om att ge omsorg och
omvårdnad till dem som behöver det. Det har alltid
legat mig varmt om hjärtat; att kunna hjälpa en enskild
människa. Det är ju det Blomsterfonden handlar om och
det ger en stor personlig tillfredsställelse.
En av de stora frågorna inför framtiden är onekligen sjukhemsvården och våra möjligheter att bedriva en sådan med
god kvalitet.
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EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Hjälp oss skapa blomsterprakt

Vi planterar nya blomsterrabatter på våra
anläggningar för de äldres glädje och trivsel
Stöd vårt arbete. Swisha 100 kronor till 9025305
Under jubileumsåret planerar och planterar vi nya blomsterrabatter som ska hålla och utvecklas långt
in i framtiden till glädje och mening för alla som bor på eller besöker Blomsterfondens anläggningar.
Swisha 100 kronor till Blomsterfondens 90-konto 9025305. Märk din gåva med ”Blomsterprakt”.
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!

