
ALMA
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden  Nr 3 september 2021

Omslagsbilden med motiv från Ringvägen ingår i en serie jubileumsmålningar gjorda av konstnären Barbro Ingvaldsson

Jubileet fortsätter

Förr och nu på Ringvägen
Läs på sidorna 10–12



Röda bergen, Vasastan i Stockholm. Ringvägen, Södermalm i Stockholm.

Körsbärsvägen, Östermalm i Stockholm. Svalnäs, Djursholm.

Liseberg, Älvsjö.

Under produktion

Våra jubileumsmålningar med motiv från Blomster-
fondens alla egna anläggningar efterfrågas dagligen 
av hyresgäster och medlemmar som vill köpa en egen 
tavla att ha därhemma.
Därför undersöker vi möjligheten att trycka upp 
litografier i begränsad upplaga som numreras och 
signeras av konstnären Barbro Ingvaldsson. 
Är du intresserad av att köpa en litografi till förmån 
för Blomsterfondens verksamhet, anmäl ditt intresse 
till alma@blomsterfonden.se. Vänligen ange vilket/
vilka motiv du är intresserad av så sätter vi upp din 
önskan på en intresselista. När alla litografier är 
färdiga för försäljning kommer vi kontakta dig med 
information om prisuppgifter mm.

Populära och efterfrågade jubileumsmålningar 
gjorda av konstnären Barbro Ingvaldsson blir 
kanske litografier
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Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i 
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig 
rätten att redigera i insänt material samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Magnus Nordström - 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

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonser: magnus@kaptenmiki.se , 070-516 92 94.

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. 

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi över 55 601 medlemmar.

ALMA 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

Har du frågor om Blomster fonden? 
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.

En höst som delar känslorna
Hösten är här, min bästa tid på många sätt. Färgerna exploderar, det är lätt att andas, bröstkorgen är 
krispigt syrefylld och fötterna flyger fram i joggingspåret. Det känns fint att finnas till.

Jorden snurrar runt den sneda axeln och vandrar kring solen i sin omloppsbana. Den lutande jord-
axeln skänker oss våra fyra fantastiska årstider. Vintertid lutar Sverige och norra halvklotet bort från 
solen och under sommarhalvåret är det precis tvärtom. Jag skulle inte vilja vara utan en enda av dessa 
växlingar, varje tid har sin givna charm. Var och en efterlängtad på sitt sätt.

När juni-juli-augusti övergår i september har jag sedan länge blivit kvitt melankolin som kommer för 
de flesta när sommaren tonar ut. För mig uppstår den känslan redan veckan efter midsommar varje år. 
När jag ser vadarfåglarna skiljas och ta farväl när honorna flyger mot varmare länder. Fågelmammorna 
som njutit av den svenska sommaren har parat sig, ruvat och säkrat artens fortlevnad innan de ger 
sig av. Papporna blir kvar, fostrar ungarna och hjälper dem ur boet innan även de vänder näbbarna 
söderut. Att fåglarna känner av höstens ankomst och flyttar redan mitt i sommaren ger mig en stark 
vemodig känsla på samma sätt som jag är upplyftande glad när de kommer tillbaka varje vår. Då har 
en del av dem flugit över 40 000 kilometer under sin resa. 

Hösten innebär en återgång till arbetet med laddade batterier och nya mål att nå med allt vad det 
innebär. För de flesta betyder det att vara flitig och ansvarstagande i vardagen. Lägga sina små bitar till 
varandra, viktiga delar i en större helhet.

Just den här hösten är ingen vanlig höst, vi kommer att minnas den som tiden då många av oss 
återvände till våra arbetsplatser efter drygt tjugo månaders jobb hemifrån. Många jublar efter en 
lång längtan till gemenskapen på arbetsplatsen, medan andra hyser motsatta känslor. De vars livs-
pussel blivit lättare att lägga genom hemmaarbetet. Familjen har fått mer tid för varandra och 
arbetskvaliteten har ökat, restider har försvunnit och möten har effektiviserats tack vare digitala 
lösningar. Över alla inom Blomsterfonden som dagligen är nära de äldre och inte kunnat jobba 
hemifrån är vi mycket stolta. De har ständigt varit i hetluften och ersatt nya problem med nya 
lösningar utan att klaga.

Vi har många nya erfarenheter att ta till oss och utvärdera, det är viktigt att vi lär oss och tar tillvara på 
allt gott som trots allt kommit ur den här svåra tiden. Att vi går vidare som klokare människor. På ett 
personligt plan har jag blivit bättre på att glädjas åt det lilla. Att fira även små saker i livet.

Naturligtvis fortsätter vi också att högtidlighålla Blomsterfondens 100-årsjubileum på bästa sätt. Läs i 
Alma och våra nyhetsbrev om olika festaktiviteter som arrangeras under året.

Ulfs

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

UNDRINGAR
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Jubileumsåret fortsätter
Vi på Almaredaktionen vill tacka alla medlemmar som sänt oss så fina omdömen på vårt 
jubileumsnummer. Fortsätt gärna skicka in synpunkter och tips kopplade till våra 100 år till 
e-post: alma@blomsterfonden.se, eller per post, Att: Almaredaktionen, Box 11091, 100 61 Stockholm. 
Ange ”Tips 100 år”.

Blomsterfonden och Alma följer samhällsutvecklingen och fortsätter under hösten med corona-
anpassade aktiviteter som boktips, bokutlottningar, förslag på kreativa aktiviteter, digitala seminarier 
och utomhusaktiviteter att delta i. Inför 2022 planerar vi att bjuda in till mer öppna aktiviteter igen 
som jubileumsseminarier, stadsvandringar, vernissage och trädgårdsturer/trädgårdsresor. 

Du kanske har sett de fina jubileumsmotiven i våra nyhetsbrev och på hemsidan? Det är konstnären 
Barbro Ingvaldsson som har målat tavlorna med start på Röda bergen under våren. Barbro förevigar 
just nu Blomsterfondens övriga seniorboenden. Ni medlemmar kommer att få ta del av konstnärens 
fina motiv här i Alma under hela jubileumsåret samt via vår hemsida och våra nyhetsbrev. Läs mer och 
se de jubileumsmålningar som är klara på sidan 2 samt på Almas framsida.
Vill du följa vårt festår digitalt gör du det enklast via jubileumswebben där vi löpande lägger upp 
historiska inslag från Blomsterfondens hundra år, se länk här: https://blomsterfonden.se/100/

I DET HÄR NUMRET kan du bl.a. läsa om vad ni medlemmar tycker om Blomsterfonden, se sida 
22–23. Vi berättar också om engagerade och kreativa personer bland dem som bor och arbetar hos oss, 
se sidan 16–17.
Blomsterfonden med Almaredaktionen önskar alla medlemmar en fin höst, ta hand om er!

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

christel.jansson@blomsterfonden.se

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

KRÖNIKAChristels
Svar Ulfs fågelquiz : 1C, 2A, 3A, 4C, 5C, 6C, 7C, 8B, 9B, 10B, 11C, 12A, 13A(B), 14A, 15B, 16A, 17C, 18C, 19C, 20A, 21B, 22B, 23A, 24A.
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SENIORERNAS 
ÖPPNA MÖTESPLATS 

I NACKA FORUM ÄR NU INVIGD
Fredagen 17 september klipptes banden av Äldrenämndens ord-
förande Karin Teljstedt och Blomsterfondens stf.  VD Christel Haglund
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Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev 
till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. 
Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellanslag så vi förbehåller oss 
rätten  att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig ton. 
Inga  personliga påhopp, diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar 
till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak gäller för inlägg av rasistisk 
eller sexistisk natur.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma, att du debatterar och skriver till 
oss. Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det 
kan handla om Blomsterfonden men lika väl vara allt från samhällsfrågor till rena 
personliga betraktelser och funderingar kring det som är  viktigt för dig och ditt liv. 
Så fatta pennan, skriv nu till oss !

Stöd de äldre, 
annonsera 
i ALMA

– Grattis till den postala resp. digitala utgåvan av det 
stora Jubileumsnumret av ALMA nr 2 juli 2021. Numret 
ifråga hade sammantaget ett mycket läsvärt innehåll allt-
ifrån Ulfs personliga undringar, Christel J:s krönika och 
Christel H:s lägesrapport till inte minst det välredigera-
de huvudinnehållet om hur såväl Blomsterfonden i stort 
som dess olika boendeanläggningar samt Sverige och 
världen i stort har utvecklats decennium för decennium 
från 1920-talet och fram till idag. 

 

Tack för alla mejl, brev och glada tillrop om vårt jubileumsnummer!

– Stort tack för ert instruktiva/informativa och proffsi-
ga upplägg av årtiondena. Alla dessa fina detaljer från 
tapeter till världshändelser, jättefint.

– Oerhört mycket intressant läsning i det stora jubileums-
numret! Jag läser gärna mer om Svenska kvinnliga pion-
järer!

– Tack för ert fina magasin jag fick i brevlådan! 

– Vilket fantastiskt Jubileumsnummer- ALMAS JUBI-
LEUMS NUMMER förtjänar ett bidrag TYCKER JAG.

– Vill bara tacka för ett fantastiskt jubileumsnummer, 
så bra och kul att läsa! 

– Jättefint jubileumsnummer av tidningen med anled-
ning av 100-årsfirandet.

– Brukar med stor glädje läsa tidningen. Men det här 
jubileumsnumret var så extra välgjort och intressant! 
Stort tack. Har visat hela familjen och bilduppslagen 
med händelser från varje årtionde gav upphov till så 
trevliga diskussioner. Dessutom blev man på köpet nyfi-
ken på Blomsterfondens historia och blev serverad den 
på ett lättsamt sätt.

– En så underbart fin jubileumstidning ni gjort. Rakt 
igenom intressant, jag har lånat ut den till min granne 
mot ett löfte att få igen den. Vill spara, den är som en 
historiebok. 

– Många ”javisst-så-var det-upplevelser” fick jag genom 
jubileumstidningen. Har varit med om nästan sex av de 
tio decennierna. Fint gjort.– Visste inte att kungafamiljen varit så involverad i 

Blomsterfonden. Härligt jubileumsmagasin.

– Tack för ett fantastiskt fint jubileumsnummer!! 

– Jag blev glad av er jubileumstidning. Så mycket att 
läsa, så mycket intressant, och så fint serverat! 

– Vill bara säga grattis, till de hundra åren och till en 
mycket trevlig tidning.

Vi på Almaredaktionen är överväldigade av alla fina omdömen vi fått för jubileumstidningen. Vi är glada och stolta, tack 
kära ni. Här nedan är ett axplock av all kärlek vi fått ta emot.



Smått & Gott

Christina Thor
Enskede

Vivi-Anne Fernler
Bromma

Anita Janeklew
Huddinge

Katarina Stocksén 
Stockholm

Kerstin Enocson
Stockholm

Medlemsresan till Gdansk, 
nu ger vi oss äntligen iväg!

Alzheimercaféer
Våra populära Alzheimer Caféer som vi arrangerar tillsammans med Alzheimerfonden och 
Röda Korset Djursholmskretsen, har varit inställda i över ett år på grund av pandemin. 
Vi är förstås sugna på att starta igen, men det osäkra läget gör att vi avvaktar ytterligare en 
tid.  Vår förhoppning är att bjuda in till fysiska caféer fr.o.m. februari 2022. 

Vi lovar att höra av oss med inbjudan till Alzheimer Café så fort det bara är möjligt!

Här är ni som vann en bok av Eva-Karin 
Gyllenberg i förra numret av Alma

Efter att ha skjutit på medlemsresan ett antal gånger på grund 
av pandemin har vi nu äntligen ett avresedatum under hösten. 
Resan genomförs ytterst Coronasäkert, i lite mindre grupp, med 
buss och båt. Med på färden finns en stödperson från Blomster-
fonden och en från researrangören.
Vi lovar att rapportera från vårt äventyr i kommande nummer 
av Alma i november. 

Vinnare är också

Eva Manhage
Nacka

och

Magnus Lönnstedt
Enebyberg

Här är vinnarna i tävlingen ”Vem ska bort” 
i senaste Alma

Nya intressanta böcker finns för 
utlottning på sidorna 26–27.

Ta chansen att vinna, skicka in 
ditt meddelande redan idag!
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Vi fick in många kreativa och roliga svar, men efter mo-
get övervägande står det klart att Maria Hjelmberg i 
Sundbyberg, är en värdig vinnare. Båda hennes bidrag 
håller mästarklass.

– Nr 1 ska bort, för att det är en man som pekar 
finger – damerna gör tvärtom.

– Nr 2 ska bort, fast egentligen vara kvar när de andra 
går bort. För att det är en levande person istället för 
döda statyer. 



Alma presenterar Claes Fellbom, mannen som grun-
dade Folkoperan i Stockholm, där han arbetade som 
teaterchef och senare operaregissör på en internationell 
arena. Fellbom, som är välkänd och hyllad för sina ny-
tolkningar av klassisk opera, ledde Folkoperan under 
dryga trettio år. Kärleken till operan som konstform 
och mötet med publiken var drivande för honom. Att 
hitta nya vägar för att nå ut och levandegöra de stora 
livsfrågorna för en ovan operabesökare var av största 
vikt för Fellbom. 

Under sin tid på Folkoperan skrev han libretti till nio 
helaftonsoperor, bland andra de mycket framgångsrika: 
”Marie Antoinette”, ”Jeppe” och ”Zarah”. 1989 inledde 
han en internationell resa som regissör med start i 
Europa. Fellbom utnämndes 2001 till professor i musik-
dramatisk gestaltning vid Operahögskolan i Stockholm. 
Han är en kulturpersonlighet med en mycket lång 
karriär bakom sig. Redan innan han fyllde tjugo år blev 
han flerfaldigt prisbelönt för sina filmer.

Idag är Claes Fellbom författare och konstnär på heltid. 
Bland hans böcker märks ”Född ur passion”, ”Maktens 
Demoner” och den rykande aktuella ”Ängel i min 
trädgård”. Yttreligare tre böcker kommer snart att 
presenteras för den breda publiken: ”Men flickan rymde”, 
”Ensamseglaren” och ”Cancerkriget”.

”Ängel i min trädgård” ger hopp och livsenergi för 
många. En berättelse om hur en intensiv kärlekspassion 
kan uppstå sent i livet, vid 75 års ålder. En kärlek som 
vände upp och ner på Claes Fellboms tillvaro. Kvinnan 
i boken är en ytterst begåvad och märklig präst, född i 
England. 

– Boken är en resa, en vandring mellan ett gudabenådat 
paradis och ett frustande helvete, säger Claes Fellbom. 
Både jag och min kärlek kämpade med varsina 
allvarliga diagnoser, som tvingade oss att avstå från 
varandra och som på sikt gjorde vår kärlek omöjlig.

”Ängel i min trädgård” finns som vanlig bok hos alla 
välsorterade bokhandlare och nu även som ljudbok 
inläst av författaren själv tillsammans med Sofie Kuchler 
Lundström.

– Jag vill kalla den här produktionen, som är inspelad 
och mastrad i Spanien, för en multiljudbok, gjord på 
ett banbrytande sätt. Ett spännande innehåll blandas 
med och stöds av olika sorters musik och ljudeffekter. 
Musiken är komponerad av Peter Frodin, Rachma-
ninov, Chopin med flera. Boken upplevs som en film 
utan bild.  

Operaprofessorn och för fattaren Claes Fellbom

Passionerad kärlek sent i livet. 
En vandring mellan himmel och helvete

8 Blomsterfonden

Var med om utlottningen 
av ”Ängel i min trädgård”

Mejla till alma@blomsterfonden.se. 
Märk ditt meddelande med ”Ängel” 
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 november 2021. 





Alma träffar Marianne Loodin, hyresgäst hos Blomster-
fonden på Ringvägen, för en liten pratsund om förr och 
nu. Marianne berättar att hon upptäckte Blomsterfonden 
tidigt tack vare ett populärt bakverk.

– Min första bekantskap med Blomsterfonden är från 
de fyra år, 1956 - 1960, då jag gick på Stockholms stads 
Handelsrealskola, som fanns i den gula tegelbyggnaden 
intill Eriksdalshallen.
Veckopengen disponerades så att vi åtminstone, då och 
då, kunde unna oss Blomsterfondens konditoris i sär-
klass godaste vaniljmunkar. Döm om min besvikelse då 
jag flyttade in på Ringvägen, konditoriet var avvecklat - 
inga munkar.
Marianne bor sedan fyra år på Blomsterfondens 
seniorboende på Södermalm i Stockholm. För ett 
tjugotal år sedan flyttade en av Mariannes kamrater in 
på Körsbärsvägens seniorboende och det var då hon 

åter fick upp ögonen för Blomsterfonden. Kompisen 
trivdes jättebra med sitt nya boende. Marianne blev 
medlem, ställde sig i bokö och flyttade sedermera in på 
Ringvägen.
Som ensamstående tycker hon att det är perfekt att 
kunna hitta lite social samvaro, till och med på väg till 
soprummet. Hon upplever att det är enkelt att umgås 
med sina grannar, att det bara är att gå ut så träffar hon 
alltid på någon att prata med.
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Förr och nu på Ringvägen - Text och bilder    ingår i Blomsterfondens jubileumsberättelser 

Att vara hemma på Söder
Text: Charlotte Wallenholm
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– Alla vill träffas och alla vill prata och vi är bra på att 
hålla avstånd utan att göra affärer av det. Det är väldigt 
trevligt, och man kan få vara sur också ibland, tillägger 
Marianne och fortsätter:
– Jag jättetrivs, det är det bästa jag har gjort att flytta 
hit. Jag var först lite tveksam eftersom jag gick i skolan 
tvärs över gatan. Och Blomsterfonden för mig på den 
tiden var ju ett ålderdomshem, trots att de hade goda 
munkar. Och så var det ju alla tanterna som sprang 
framför spårvagnen för att stoppa den på Ringvägen 
vid hållplatsen. De trodde säkert att om de gjorde så, 
skulle vagnen sakta ned och de skulle kunna stiga på. 
Alla vagnar hade inte dörrar, utan man kunde hoppa 
på i farten. Mitt intryck är att det hände en del olyckor, 
men jag var ju så liten så jag vet inte om det stämmer. 
Det var två spårvagnslinjer som gick förbi på Ringvägen, 
nummer 4 och nummer 8. Vi åkte spårvagn till skolan, 
två hållplatser, för det ingick i busskortet.
Men åter till vaniljmunkarna, det var ju en liten besvik-
else för Marianne när hon upptäckte att Blomster-
fondens eget konditori inte fanns kvar, och att inga 
vaniljmunkar gick att köpa på nuvarande Wallins 
konditori. Men de sociala fördelarna med ett kondis på 
nära håll är ändå väldigt stora, tycker hon.
– Det är ju många av mina grannar som träffas där och 
tar en kopp kaffe och en bulle. Just för att det är så skönt 
att komma ut, i en annan miljö än hemma. De sitter på 
trottoarserveringen, och då har de bara gått några meter 
hemifrån. Men man behöver se folk och få en nypa frisk 
luft, det är jätteviktigt.
Men vaniljmunkarna från Mariannes barndom finns, 
som sagt, inte kvar i sortimentet, åtminstone inte just 
den speciella sorten. Hon har inte riktigt bilden klar för 
sig längre hur de verkligen såg ut, men säger att hon ska 
kolla med sina gamla klasskamrater.
– Ja, tack vare Facebook har jag kontakt med ganska 
många av mina klasskamrater från den tiden. De kanske 
kommer ihåg fler detaljer om våra besök på Blomster-
fondens konditori. De kanske minns hur munkarna såg 
ut och vad de kostade, jag hör av mig i så fall, avslutar 
Marianne. 

Det ser vi fram emot.

Mer om hur det var förr på Ringvägen på nästa sida
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Förr och nu på Ringvägen - Text och bilder    ingår i Blomsterfondens jubileumsberättelser 

Marianne Loodin trivs med närheten till pulsen på Söder och tycker om 

de gröna trädgårdarna mellan huskropparna där grannar möts och 

umgås på ett otvunget och trevligt sätt. Stolt bajare är hon också.



Förr och nu på Ringvägen - forts.

Under 1940-talet lyckades Blomsterfonden, 
trots sviktande ekonomi, färdigställa en vård-
avdelning på Ringvägen. På så sätt förverk-
ligades Almas dröm, att de äldre skulle kunna 
få hjälp i alla skeden av sin ålderdom.

Från starten fanns det både läkar- och sjuk-
sköterskemottagning på Ringvägen. Till vänster 
ger  föreningens förste läkare, Robert Hübinette, 
vård åt en boende som har problem med sitt ben. 
Till sin hjälp har han en sjuksköterska som ser till 
att benet blir omlagt med bandage. 

Doktor Hübinette blev senare även styrelse-
ordförande i Blomsterfonden.

Krigsåren var  mycket svåra tider för 
Blomsterfonden när inflödet av gåvor och 
donationer till stora delar avtog.  Detta till 
trots var föreningen en mycket aktiv insamlare 
av vänskapsgåvor till folket i det krigshärjade 
grannlandet Finland. Finlands sak var också 
Blomsterfondens. En strid ström av boende och 
medlemmar kom till insamlingsplatsen för att 
bidra med en gåva till broderfolket i öster.

I Finland mottogs de efterlängtade paketen 
med stor tacksamhet och många varma tankar 
sändes över havet till de rikssvenska vännerna.

När 1951-års föreningsstämma hölls, var 
det trångt om saligheten på Ringvägen. 
Alla rymdes dock in i samlingssalen. Under 
Blomsterfondens  senaste stämma, med fysiskt 
närvarande medlemmar, var biografen Rigoletto 
i Stockholm fullsatt och tilläggssal var reserverad. 

Om samtliga medlemmar skulle få för sig att 
besöka stämman skulle vi få hålla den under bar 
himmel, inte ens Sveriges Nationalarena i Solna 
skulle klara att hysa oss alla.

Blomsterfonden har blivit en folkrörelse av 
avsevärda mått. 

12 Blomsterfonden
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Vi söker alltid driftiga, kunniga medarbetare till vården
Är du sjuk- eller undersköterska med kunskap, stolthet och hjärta för ditt yrke är det kanske dig vi söker till 
något av våra vårdteam. Vi finns i Stockholm,  Djursholm och Älvsjö. Tveka inte att höra av dig till oss. Har du 
någon i din närhet du tror att skulle passa in hos Blomsterfonden, tipsa då henne eller honom, för vårt budskap 
vidare. Mejla till rekrytering@blomsterfonden.se så får du all information du vill ha och behöver. Välkommen!

Söker du äldreboende till dig själv eller en anhörig, men tycker allting är 
både krångligt och svårt att förstå. Ring oss på ÄldreSupport!

Vår ÄldreSupport-tjänst är till för att ge äldre och deras anhöriga 
information och kompetenta råd om hem och vård i äldrelivet. 
För den som inte är insatt i alla turer, regler och krav kan allt detta 
framstå som en djungel omöjlig att ta sig igenom.

Vår vård- och omsorgschef Christel Haglund tillsammans med 
Blomsterfondens ledare i etik och bemötande Annelie Svensson 
svarar på dina frågor och lotsar dig rätt.

Mejla aldresupport@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 888

Välkommen!

Christel Haglund tillsammans med Annelie Svensson 
svarar på dina frågor och ger dig vägledning och goda råd.

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport
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Nu har vi hösten här efter en lång, fin sommar och Blomsterfondens planer på att lyfta våra anläggningars utemiljöer 
blir mer och mer konkreta. Att jubileumssatsa på det gröna och välgörande känns logiskt och naturligt. Ända från 
Blomsterfondens barndom har utelivet och gemenskapen i trädgårdarna varit en viktig hörnsten i föreningens 
grundidé.

I samarbete med landskapsarkitekt Mona Wembling och vår lokala trädgårdsmästare är ”höstbruket” med 
tillhörande anläggningsarbete nu i gång för att vi ska kunna skörda frukterna och se resultatet lagom till våren 2022.

Syftet med satsningen är att skapa miljöer som på olika 
sätt ökar välbefinnandet, glädjen och upptäckarlusten 
hos våra boende, anhöriga och besökare. I Liseberg 
kommer en jubileumsstig att anläggas och invigas i 
maj 2022. Vid våra boenden inne i centrala Stockholm 
jobbar vi med att anpassa lösningarna till de lokala 
förutsättningarna. Den gemensamma målbilden är att 
Blomsterfondens utemiljöer ska upplevas som lockande, 
tillgängliga, välgörande och inspirerande.

Under sommaren var vi på en trädgårdsinspirationstur 
i Skåne och besökte både SLU:s Alnarp och Sofiero 
Slottsträdgårdar för att få idéer till hur vi kan utforma 
våra egna olika utemiljöer. Här ser du några bilder på all 
trädgårdsprakt vi inspirerades av under vår trädgårdsresa.

Vår jubileumssatsning på 
trädgårdarna tar form Vill du stödja vårt arbete för 

välbefinnande och glädje. 
Läs mer på tidningens sista sida
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Vill du stödja vårt arbete för 
välbefinnande och glädje. 

Läs mer på tidningens sista sida



Kreativiteten flödar på Blomsterfonden
Runt om på Blomsterfonden bubblar det av skaparkraft, kreativitet och skicklighet bland de boende och i personalen. 
Här presenterar vi några som finner stor tillfredsställelse och glädje i skapandeprocessen, vare sig det gäller konst, 
hantverk, musik, teater eller litteratur och författarskap. 

Rödabergens Lust-och Lapp-Brodöser gör 

vackra, färgsprakande, fantasifulla och stora 

textiltavlor där man blandar applikationsteknik 

med broderi. De träffas varannan vecka i 

matsalen med Kristina ”Gingen” Klang som 

sammanhållande kraft. Bitarna är många och 

när det väl är dags för montering träffas man 

traditionsenligt en fin försommardag och slutför 

konstverket, alla i samklang.

När folkkära visartisten Jeja Sundström, boende på Ring-

vägen, fick sin sista inbokade turné stoppad av corona-

pandemin, hängde hon upp gitarren på väggen för gott.

– Det går inte, i min ålder, att hålla rösten och spelfingrarna 

i det skick som krävs om jag inte får vara ute och uppträda 

för publik, två år är alldeles för lång tid att pausa.

Men den kreativa ådran måste trots allt få sitt och då blev 

det små textilkonstverk i tovad ull för Jeja i stället.

– Jag hade aldrig gjort något sånt här förut, men när jag väl 

kommit igång njuter jag stort av att hålla på med detta.

Lena Stiessel, född och uppvuxen i Vasastan, utflyttad till Järvsö i Hälsingland 

och tillbakavändande till Stockholm och Svalnäs 2017, har gett ut sin 41:a bok i 

ordningen under denna sommar. ”Petur - Vikingapojken som seglade med Erik 

Röde”.

Lena är bibliotekarien som mer och mer blev författare, mest till Barn- och 

ungdomsböcker, faktalitteratur som ofta användes i skolorna.

Vi hoppas få återkomma med mer om Lena och hennes böcker i framtida 

nummer av Alma.

16 Blomsterfonden
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Kreativiteten flödar på Blomsterfonden

Thord Eriksson, boende i Liseberg, är trubaduren 

som återkommande underhåller sina seniorboende 

grannar och kompisar på Blomsterfonden i Älvsjö.

Han blandar allt från rock och pop till visor och 

populära ”allsånger”.  Beatles, Bellman och Bruce 

Springsteen går alla lika bra.

Här ses han spela på sin fina tolvsträngade gitarr, som 

ringer och klingar precis så sprött och vackert som 

den ska.

Sarmite Grandane är undersköterska på Tallgården och har en 

härlig konstnärlig ådra som utmynnat i en utställning på den egna 

arbetsplatsen.

Sarmite inspirerades starkt av Blomsterfondens hundraårsjubileum 

och gjorde ett antal konstverk med direkt koppling till detta. Den 

konstintresserade kan också se influenserna från kända konstnärer. 

Den fristående tavlorna här ovan har påverkan av Fabian Edelstam 

respektive Gustav Klimt. Över Sarmites vänstra axel kan den skarpsynte 

känna igen en variant av Fornasetti med Alma som modell. Till vänster 

ser du en vacker blomsterkrans, gjord av flaskkapsyler,  med inspiration 

från konstnären Chris Soal. En krans som fått uppmärksamhet och 

gillande från både besökare och konstkännare.

Små informationstavlor vid sidan av konstverken upplyser betraktaren 

om vilka förebilder Sarmite använt sig av. Detta är inte enbart en 

konstutställning, detta är folkbildning. Tack Sarmite!

Många är de fågel-

holkar och insektshotell 

som tillverkats 

av kunniga flinka 

seniorhänder 

i  Snickarboan på 

Ringvägen. Många 

är också de som köpt 

dessa skapelser på 

våra basarer och på 

så sätt bidragit till 

Blomsterfondens 

verksamhet, samtidigt 

som de värnat den 

biologiska mångfalden.

Bo Hülphers, musikern, kompositören och 

teatermannen, är en riktig eldsjäl som håller i 

Grannarnas kör på Röda bergen.

Kören samlas och övar stämmor och nya 

saker inför kommande uppträdanden till-

sammans. Under pandemin har detta varit 

komplicerat, men nu är alla vaccinerade och 

samlingarna har kommit igång igen.

Bosse och kören har också 

stått för välbesökta och 

mycket omtyckta revyer 

under årens lopp. Det är 

inte alla seniorboenden 

som kan bjuda på proffsig 

underhållning på den här 

nivån, med sångnummer, 

sketcher och humorinslag 

som man får söka sig ut på 

privatteatrarna för att hitta.
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Det har blivit rutin för Almaredaktionen att i pandemitider be om en lägesrapport från verksam-
heten av vård- och omsorgschefen Christel Haglund, så också i detta nummer.

         Sommaren har varit lugn, men ändå aktiv på våra seniorboenden. Utomhusaktiviteterna 
har fungerat bra på alla håll inom föreningen, de boende har följt de råd och riktlinjer som 
Folkhälsomyndigheten och Blomsterfonden gått ut med.

Blomsterfonden märker en stor efterfrågan på att få börja träffas inomhus i större grupper och 
planeringen pågår för fullt för att komma igång med gemensamma tillställningar som bygger 
på bokning och bestämt antal deltagare. Seniorernas egna privata sammankomster, i mindre 
grupper, pågår redan nu och har fungerat bra. Blomsterfonden arbetar enligt en eftersläpnings- och 
försiktighetsprincip som följer och förhåller sig till hur samhället svarar på Folkhälsomyndighetens 
tillbakadragning av restriktionerna vi levt med så länge. Vi är inte först med att kasta oss ut i det fria, 
men gör det så snart vi känner oss säkra.

Våra värdinnor stöttar hyresgästerna och hjälper till med inköp och annat som tidigare. Vi har också 
sett en klart större mängd inkommande samtal till vår Corona-jour och Äldresupport under det 
senaste halvåret, behovet av samtalsstöd har ökat markant. Så vi håller alla resurser alerta.

När det gäller våra äldreboenden följer vi oförändrade rutiner, vi har således heller inte haft en 
enda smittad kund i vare sig något av våra äldreboenden eller i hemtjänsten under denna period. 
Vi fortsätter med provtagningar. Varje nyinflyttad eller boende som besökt sjukhus testas för covid 
och isoleras till att två negativa provsvar erhållits. Om en ovaccinerad person flyttar in, planeras 
vaccinering enligt gällande rutiner av läkare varje vecka. 

Samma typ av skyddsutrustning som vi använt under hela pandemin är fortsatt i bruk enligt 
vårt säkerhetstänk och hygienrutinerna följs noggrant. Varje medarbetare stannar hemma vid 
sjukdomssymtom och testas. Om en närstående till en av våra anställda är covidpositiv får 
medarbetaren återkomma i arbete först vid negativt testresultat. 

Vi gör allt för att de som bor hos oss ska ha en så meningsfylld och glädjerik dag som möjligt, varför 
vi håller oss nogsamt till de arbetsrutiner som vi vet skapar trygghet och mesta möjliga rörelsefrihet 
för de äldre. Alla besök förbokas både av anhöriga och eventuella konsulter. Det är något som på ett 
naturligt och smidigt sätt har accepterats av alla berörda parter. Det är vi mycket tacksamma för.

Trots pågående pandemi behöver verksamhetsutvecklingen gå vidare. Vi kan inte sätta oss och vänta 
ut pandemin, vi behöver vara aktiva. Strax innan sommaren startade vi en ny demensvåning på 
Tallgårdens äldreboende, vilket gått väldigt bra. Verksamhetsuppföljningar som kommunen gjort har 
blivit väl godkända. Ett helt nytt journalsystem ska tas i drift under oktober–november, utbildningen 
är fullt igång.

Obligatorisk IBIC-utbildning genomförs för alla inom vården. Individens behov i centrum, IBIC, är 
ett arbetssätt för alla som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen, SoL.

Ett nytt trygghetslarm tas i bruk på Svalnäs under hösten samtidigt som sängar, takliftar, rörelselarm 
och annat förnyas på samtliga Blomsterfondens äldreboenden. Parallellt med detta får alla våra chefer 
digital arbetsmiljöutbildning för att ständigt hålla jämna steg med utvecklingen.

Vi strävar alltid efter att gå i takt med vår samtid. 

Sommaren tar farväl och hösten hälsas välkommen
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Christel Haglund
vård- och omsorgschef, 

stf VD på Blomsterfonden

”



Intresseföreningens sommaravslutning på Liseberg samlade över sjuttio 
personer för en skön eftermiddag i grillhagen. Lisebergarnas egen 
populäre musikant och underhållare Thord Eriksson framförde bland 
annat en egen skapelse där han lyckades få med Blomsterfondens 
100-årsjubileum, Beatles ”When I’m Sixty Four” och komikern Ronny 
Erikssons ”Nere vid Piteälva” i en och samma låt, vilken uppskattades 
stort av publiken. Efter detta var det dags för både musikquiztävling 
och tipspromenad för att få igång både tanken och benen på ett 
trevligt sätt.
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Utomhusglad samvaro 
på Blomsterfonden

Dukade bord står klara och inväntar kräftskivegästerna på Svalnäs



Hit ringer eller mejlar 
du när du har frågor som rör våra 

olika seniorboenden och ut-
hyrning av lägenheter:

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 
om Blomsterfonden, ditt 

medlemskap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

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.

Uthyrning
Här svarar vi på alla dina undringar som rör kötider och 
uthyrning av  lägenheter. För övriga frågor kontakta vår 
medlemsservice eller vänligen ring vår växel på telefon 
08-555 94 500.

INFORMATIONMedlems

uthyrning@blomsterfonden.se

08-555 94 527

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

Medlemsservice
Har du frågor om medlemsavgifter, autogiron, eventuella 
återbetalningar och andra allmänna saker är det hit 
du ska vända dig. Du vet väl om att du hittar mycket 
information på vår hemsida och vårt forum, se länk här: 
https://forum.blomsterfonden.se/org/blomsterfonden/

Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

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

Medsökande:        Personnummer:

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.

20 Blomsterfonden



Blomsterfonden 21

Påminnelser om medlemsavgiften 2021
Under oktober skickar vi ut påminnelser på medlemsavgift 2021 för dig som har missat din betalning. Fram 
till den 31 december har du på dig att betala för att inte tappa ditt medlemskap och kötid. Alla obetalda 
medlemsavgifter sätts per den 1 januari som utträdda. Har du frågor om din medlemsfaktura kontakta gärna vår 
medlemsservice medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 751.

Stort tack för alla era tips om framtida medlemsaktiviteter!
Vi fick in massor av svar på vår enkät som gick ut med nyhetsbrevet i juli. Stort tack till dig som ägnat tid och 
tankekraft till att hjälpa oss bli bättre.

Nu vet vi t.ex. att längtan efter att träffas fysiskt på aktiviteter av olika slag är betydligt större bland kvinnor än bland 
män, som i högre utsträckning kan tänka sig digital medverkan.

Hela 68 % av de kvinnliga svarande ville helst träffas fysiskt, och 32 % digitalt. 52 % av männen som svarade 
föredrog fysiska träffar vid aktiviteter och 48 % föredrog det digitala alternativet.

Vi kunde också se att det fanns vissa skillnader i preferenser beroende på ålder, med mer digitala aktiviteter för de 
något yngre svarande, och sen en förkärlek för att träffas fysisk när man kommit högre upp i ålder.

Önskemål om gemensamma promenader, vandringsutflykter, mer sommarkollo och kulturella aktiviteter såsom 
bokcirklar, teaterbesök och diskussionsträffar om aktuella samhällsproblem är några av alla fina förslag som kommit 
in. Flera efterfrågar också föreläsningar och kurser digitalt, så att det blir enklare att vara med. Det var faktiskt också 
en något högre andel av 90-plussare som föredrog digitalt deltagande, vilket blev ett litet trendbrott bland alla svar.

Många av er som svarade tyckte att en kombination av både fysiska träffar och digitala skulle vara det allra bästa 
framöver, så att man har möjlighet att välja det som passar bäst för var och en.

Vi har tagit era tankar till oss, utvärderar och kommer efter hand att omsätta era idéer i verkligheten, vilket ni pö 
om pö kommer att lägga märke till. Tack än en gång!

Vad uppnådde vi i vår verksamhet under 2020?
Under 2020 drabbades världen och Sverige av en pandemi som påverkade oss alla, både mänskligt och ekono-
miskt. Effekterna av detta för Blomsterfondens verksamhet var svåra att förutse. Vi fick under året anpassa 
verksamheten efter samhällssituationen. Detsamma gällde för hur vi mäter måluppfyllnad och effekt.

Blomsterfonden arbetar ständigt för att boende, kunder, medlemmar, givare och anhöriga ska uppleva att vår 
verksamhet skapar ett tryggt och värdigt äldreliv. Vi bygger fortlöpande ut och vidareutvecklar trygghets-
konceptet för äldre i samhället. Blomsterfondens verksamhet erbjuder olika stödfunktioner för äldres välbe-
finnande i enlighet med vårt ändamål. Nedan några exempel på aktiviteter som genomförts under 2020:

• 1 225 personer har kontinuerligt tränat coronasäkert i våra ÄldrePower-gym.

• 325 personer har fått svar på sina frågor angående juridiska ärenden.

• 60 personer har deltagit i våra juridiska seminarier.

• 1 230 samtal har inkommit till  vår stöd- och rådlinje ÄldreSupport, som under året även fungerade som     
   Coronastöd- och informationslinje.

• 130 personliga möten har hållits inom ÄldreSupport.

Vill du ta del av den fullständiga effektrapporten, gå in på hemsida www.blomsterfonden.se.



          

Medlemsenkät
Vad betyder Blomsterfonden för dig?

Hundra år har gått sedan Blomsterfonden startade med ett tydligt ändamål - att verka för hem och vård 
för äldre. Idag har vi över 55 000 medlemmar som stödjer vår verksamhet i en helt annan tid. Vi tyckte 
det var ett bra tillfälle att ställa några frågor om vad du och andra medlemmar tänker och tycker om 
Blomsterfonden idag, vad föreningen betyder för dig. Enkäten gick ut till alla som har en e-postadress 
registrerad hos oss. Vi  tackar samtliga nästan 600 personer som svarade och vet att ert engagemang 
hjälper oss vidare i planeringen inför de kommande hundra åren.

Vad betyder Blomsterfonden för dig?

1 / 27

F1 Är du
Svarade: 558 Hoppade över: 15

20.69%
12

79.31%
46

10.39%
58

23.40%
117

76.60%
383

89.61%
500

129 429 558

 

Q3: Ja (A) 0 0

Q3: Nej (B) 0 0

# Q3: JA DATE

 There are no responses.  

# Q3: NEJ DATE

1 ? 8/31/2021 11:20 AM

Man Kvinna

Q3: Ja

Q3: Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 MAN KVINNA TOTALT

Q3: Ja (A)

Q3: Nej (B)

Totalt antal svarade

ANNAT: TOTALT

Kön

77 % av svarande är kvinnor, 23 % män.

Ålder

1 % är under 49 år

10 % är 50–59 år

33 % är 60–69 år

42 % är 70–79 år

14 % är 80–100 år

Är du boende i något av 
Blomsterfondens seniorboende?

11 % Boende 

89 % Ej boende 

Hur länge har du känt till Blomsterfondens 
verksamhet?

6 % 0–5 år

10 % 6–10 år

20 % 11–15 år

19 % 16–20 år 

15 % 21–25 år

10 % 26–30 år

20 % 31 år eller mer



          

Hur ofta kommer du i kontakt med 
Blomsterfonden?

7 % Dagligen

5 % En gång i veckan 

44 % En gång per månad

24 % En gång per år

5 % Aldrig

15 % Ej aktuellt 

Har Blomsterfonden motsvarat dina 
förväntningar?

65 % Ja

8 %   Nej

27 % Vet ej

Vad är den viktigaste anledningen till att du 
blev medlem i Blomsterfonden?

49 % Viktigast att kunna planera för mitt 
seniorliv och samtidigt göra en god sak för 
äldre

36 % Viktigast att få en seniorbostad

14 % Viktigast att känna mig trygg som senior

1 % Viktigast att bidra till sociala aktiviteter 
        för äldre 

Vad som var viktigaste anledningen skiljer sig en 
hel del mellan ålder, kön och om medlemmen är 
boende eller ej boende inom Blomsterfonden.

Var Blomsterfonden ditt enda alternativ när 
du började planera för ditt seniorliv?

57 %  Ja

35 %   Nej

8 %   Vet ej

Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva Blomsterfonden?

Den oftast återkommande trion är:

Trygghet - Gemenskap - Glädje
– Omsorg, medmänsklighet, livskvalitet

– - Gammeldags värderingar, förnyelse

– Seriöst, hederligt, genomtänkt

– Månar  om ä ldre

– Mycket bra alternativ

- Trygghet, stabilitet, framtid

- Tradition, engagemang, vilja

- Tryggt, trevlig, trivsamt

– Omtanke, genuin kunskap

– Tryggt, komplett, trovärdigt

– Samhällsviktig, human, positiv

– Samhällsnytta, empati, framsynt



Hej Ida!
Min faster dog i våras och hon hade skrivit ett testamente. Enligt 
testamentet ska jag ärva 80 %, min pappa 10 % och min farbror 
10 %. Min faster har en jättefin sommarstuga i Småland och en 
bostadsrätt i Stockholm. Bostadsrätten är såld men jag skulle vilja 
ärva sommarstugan. Min faster har också sagt att jag skulle få ärva 
den. Nu har min farbror sagt att han vill att sommarstugan ska 
säljas och att jag får buda på den som alla andra om jag vill ha 
den. Vad är det som gäller, borde inte jag, som ärver mer, få 
bestämma mer, hur bestäms priset och kan han verkligen 
bestämma att den ska säljas fast jag inte vill det?

Med många tacksamma hälsningar

Katrin

Hej Katrin!

Jag förstår att du har hamnat i en väldigt knepig situation, det är 
aldrig trevligt när den här typen av problem uppstår. 

Till att börja med kan nämnas att ett dödsbo är en juridisk person, 
som drivs av dess delägare tillsammans och i samförstånd oav-
sett om en delägare ska ärva en större andel än andra delägare 
i boet. Kan dödsbodelägarna inte sköta dödsboet tillsammans 
och i samförstånd kan de antingen ta hjälp av jurist som 
förvaltar dödsboet, eller ansöka om att tingsrätten utser en 
boutredningsman som får ansvaret att ta hand om dödsboet fram 
till att det kan skiftas. 

Vi ser tyvärr detta allt för ofta; att en dödsbodelägare, å ena sidan, 
vill behålla egendomen och en annan delägare, å andra sidan, vill 
att egendomen ska säljas på öppna marknaden. I dagsläget när 
bostadsmarknaden är som den är, kan det vara svårt att hitta 
ett marknadsvärde som alla kan nöja sig med vilket gör att döds-
bodelägare ofta drar sig för att tillskifta annan delägare hela egen-
domen. Det är mer förmånligt att tillskiftas en fastighet genom ett 
arvskifte än att köpa den på öppna marknaden, detta eftersom man 
tar över den avlidnes skattemässiga situation. Om det exempelvis 
finns en latent kapitalvinstskatt på fastigheten om en miljon, så 
löser man ut fastigheten till en miljon mindre än marknadsvärdet 
eftersom detta är en skuld som man själv måste betala den dagen 
man säljer fastigheten i framtiden. 

För att undvika denna typ av situation kan man i sitt testamente 
lottlägga, d.v.s. tilldela, en arvinge en viss egendom. Står det inget 
om lottläggning av egendom i ett testamente och är dödsbo-
delägarna inte överens om vem som ska få egendomen är huvud-
regeln att alla delägare har rätt till en andel av varje egendomsslag 
som finns i dödsboet. Om din faster hade lottlagt sommarhuset 
på dig hade ni inte hamnat i diskussionen om huruvida huset ska 
säljas eller inte och du skulle aldrig kunna fråntas rätten att ärva 
hela sommarhuset. Det är också möjligt att i testamentet ange hur 
värderingen av viss egendom, såsom en fastighet, ska göras till 
arvskiftet. När det inte står i testamentet hur värderingen ska ske 
brukar det oftast gå till som så att man inhämtar två oberoende 
värderingar från två mäklarbyråer, sen möts man mellan dessa två 
värderingar. 

Ring oss gärna om du vill erhålla ytterligare konsultation gällande 
detta, och för er andra, tänk på att vara noggranna med att i ert 
testamente, om det är så att ni vill att viss egendom ska tillfalla en 
viss person, se då till att vara tydlig med detta i testamentet och hur 
denna egendom ska värderas.  

Med varma hälsningar

ida.danielsson@afbeckman.com 

JURISTENFråga
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.

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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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

B E G R AV N I N G S BY 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

• 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

• Gåvobrev

• Bouppteckning 
• Arvsskifte

 

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

Anna Sievert  är värderingsman på Stockholms Auktionsverk, 
förordnad av Sveriges Handelskamrar. 

ALMA startar frågespalt 
om antikviteter, konst 
och design 
På den här sidan i tidningen kommer du från nästa nummer att hitta 
en insändarspalt som besvarar läsarnas frågor om antikviteter, konst 
och design. 

Bringar klarhet i dina undringar gör Anna Sievert, på Stockholms 
Auktionsverk. Hon är expert inom området och värderingsman 
förordnad av Sveriges Handelskamrar.

För att komma igång och få en intressant spalt för alla våra med-
lemmar behöver vi ditt engagemang. Du som har en sak därhemma 
som du alltid funderat över. Hur gammal den är, varifrån den kom-
mer, vem som gjort den eller vad den kan vara värd i reda pengar.

 

Vi vill att du skickar in bilder, beskrivningar och frågor som hjälper Anna att fylla i alla luckor du har. Tveka inte, det kan röra sig om 
arvegods eller loppisfynd - allt från konst, möbler, lampor, speglar, porslin till smycken och textilier.

Mejla till alma@blomsterfonden.se eller skicka brev till Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk ditt meddelande med ”Antikt”. 
Skicka redan idag, nästa nummer av Alma utkommer redan i slutet av november. Välkommen!

Låt en liten del av 
ditt testamente göra 
nytta för framtidens 
äldre med hjälp av 
Blomsterfonden

Blomsterfonden skulle inte existera idag om det inte vore 

för alla godhjärtade människor som testamenterat medel 

till vår verksamhets utveckling de senaste 100 åren.

Låt en del av ditt testamente gå till Blomsterfonden 

genom att skänka några procent av det du har till förmån 

för framtidens äldre.

Vill du veta mer om hur det går till, kontakta gärna vår 

jurist Ida Danielsson, ida.danielsson@afbeckman.com 

eller Christel Jansson på Blomsterfonden, 

christel.jansson@blomsterfonden.se. Välkommen!



Lena Kåreland berättar om romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in 
röster. Hon lyfter också fram författarnas egna relationer till sin stad, skildrar plat-
ser som deras liv kretsat kring och ger ledtrådar till deras vandringar och vattenhål.

Franska flanörer handlar främst om 1800-talets Paris, århundradet då den franska 
huvudstaden blev en modern världsmetropol. Staden representerade framsteg 
och förfining men också fattigdom och prostitution. Här kastade sig Victor Hugos 
ringare Quasimodo mellan Notre-Dames avsatser, här vandrade Charles Baudelai-
res dandy under gatlyktornas sken och här lät Émile Zola varuhusens skyltfönster 
glittra i kapp.

Följ även Honoré de Balzac som kallade flanerandet för en vetenskap och ögats 
gastronomi, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, bröderna de Goncourt – samt 
två författare från senare tid: Georges Simenon och Patrick Modiano.

Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen

Valter Krivitskij var en gåtfull sovjetisk underrättelseofficer som hoppade av 1938. 
Författarinnan Gusti Stridsberg var, under täcknamnet Klara, sovjetiska NKVD:s 
skickligaste agent i Stockholm under krigsåren. Kim Philby har blivit symbolen 
för spionen som kom undan, och hans dramatiska historia är uppmärksam-
mad men knappast färdigskriven.

De tre agenternas livsberättelser bjuder på spänning, överraskningar och ger 
nya ingångar till en politisk och ideologisk brytningstid. Porträtten ger också 
en bild av spioneriets kärna, den konspirativa metoden, dubbelspelet och 
det ständigt närvarande hot som utgör dess lockelse, men samtidigt kräver 
sin tribut.

Wilhelm Agrell är Sveriges förste och ende professor i underrättelseanalys. 
Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har skrivit 
och medverkat i ett sextiotal böcker. 
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Tre agenter som verkade i ett Europa där spanska inbördeskriget utgjorde en 
gemensam arena och där de passerade metropolerna 
Wien, Berlin, Moskva och Paris. 

Lena Kåreland är professor em. i litteraturvetenskap och kritiker i 
Svenska Dagbladet. Hennes senaste arbeten är Älska, det är allt! 
George Sand i liv och dikt (2014), Skönlitteratur för barn och unga 
(2015) och Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt (2018).



Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen

Karolina Widerström (1856–1949) var Sveriges första legitimera-
de kvinnliga läkare, den första kvinnan som avlade läkarexamen 
i vårt land, året var 1888. Följande år startade hon egen praktik, 
med inriktning på kvinnomedicin och gynekologi, eftersom kvin-
nor under denna tid i Sverige inte fick utöva läkaryrket i statlig 
tjänst. 

Hennes mottagning i Stockholms Klarakvarter blev en stor fram-
gång och hon arbetade oavbrutet för kvinnors hälsa och rättig-
heter. 

Widerström var även aktiv i politiska och sociala sammanhang, 
kämpade för kvinnlig rösträtt och arbetade med sexualupp-
lysning. Hon skrev flera böcker inom sitt område, hennes mest 
kända bok är ”Kvinnohygien” som återkommande trycktes i stora 
upplagor mellan 1899 och 1932.

I denna bok ger sex författare en unik inblick i hennes liv, gärning, 
relationer och roll i samhällsdebatten. Eva Blomberg är redaktör.

Perspektiv på mode, stil och estetik

Emma Severinsson & Philip Warkander (red.)

vetenskap

Appell Förlag

Mode kan ta sig olika och mångsidiga uttryck 
– som plagg, accessoar, bild, system och kulturellt 
fenomen – vilket ger modeforskaren stor valfrihet 
gällande metod och teoretiska referenser. Sedan 
mode vetenskap formerades som vetenskaplig disci
plin 2006 har ämnets karaktär som brett och tvär
vetenskapligt forskningsfält blivit allt tydligare.
 
I Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik 
presenterar en rad forskare med olika inriktning ett 
utsnitt ur den svenska modevetenskapliga forskning
en. Fjorton kapitel innefattar historiska studier om 
korsetter, hattar och hovdräkter, men också analyser 
av arbetsförhållanden i den svenska mode branschen, 
av dagens njutningskultur och av nya konsumtions
mönster på internet och sociala medier. Här åter
finns även ett avsnitt om modets klimat påverkan. 

Bokens tre tematiska delar ringar in den samtida  
modevetenskapens mest centrala områden:

S modevetenskapens hi storiska perspektiv
S mode, marknad och marknads föring
S mode som industri, arbetsplats och produkt. 

isbn 978-91-985485-6-3

9 789198 548563
Appell Förlag
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Författarna:

Peter K. Andersson är docent i historia 
och universitetslektor vid institutionen 
för humaniora, utbildnings- och samhälls-
vetenskap, Örebro universitet.

Henric Bagerius är docent och universitets-
lektor i historia samt excellent lärare vid  
institutionen för humaniora, utbildnings- 
och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Cecilia Fredriksson är professor i etnologi 
och konsumtionskultur vid institutionen för 
service management och tjänstevetenskap, 
Lunds universitet.

Emma Hilborn är fil.dr i historia och  
forskare vid historiska institutionen,  
Lunds universitet.

Ulrika Kyaga är fil.dr i modevetenskap  
och affilierad forskare på avdelningen för 
modevetenskap vid institutionen för kultur-
vetenskaper, Lunds universitet.

Marie Ledendal är fil.dr i textildesign och 
biträdande universitetslektor i strategisk 
kommunikation med fokus på visuell kom-
munikation vid institutionen för strategisk 
kommunikation, Lunds universitet.

Pernilla Rasmussen är fil.dr i textilveten-
skap och universitetslektor i modevetenskap 
vid institutionen för kulturvetenskaper, 
Lunds universitet.

Se fortsättning på bakre fliken S

Sandra Roos är fil.dr i miljösystemanalys 
och har varit forskare på forskningsinstitutet 
RISE.  

Emma Severinsson är fil.dr i historia  
och universitetslektor i modevetenskap  
vid institutionen för kulturvetenskaper, 
Lunds universitet.

Gunilla Törnvall är fil.dr och forskare  
i bokhistoria vid institutionen för kultur-
vetenskaper, Lunds universitet.

Paula von Wachenfeldt är fil.dr i fransk  
litteratur och lektor i modevetenskap  
vid institutionen för mediestudier,  
Stockholms universitet.

Philip Warkander är fil.dr och universitets-
lektor i modevetenskap samt avdelnings-
ansvarig för ämnet vid institutionen för 
kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Ida de Wit Sandström är fil.dr i tjänste-
vetenskap och verksam vid institutionen för 
service management och tjänstevetenskap, 
Lunds universitet.

Hanna Wittrock är fil.dr i socialantropologi  
och lektor vid sektionen för företags-
ekonomi och textilt management, Akademin 
för textil, teknik och ekonomi (inklusive 
Textilhögskolan).

Sveriges första kvinnliga läkare, Doktor 
Karolina Widerström, öppnade egen 
praktik för rätten att få utöva sitt yrke

      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 november 2021. 

Böckerna är utgivna på Appell Förlag och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Är just du med bland de lyckosamma som vann böcker i jubileumsnumret av Alma?
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För mer info om böckerna gå in på: appellforlag.se

Britt Marie Nordström
Tyresö

Elisabeth Sokolowski
Stockholm

Elisabet Flintzberg
Danderyd

Måns Månsson
Hägersten

Margareta Ohlsson
Östersund

Lars Strinnholm
Skövde

Olena Visotski
Hägersten

Ove Dunell
Älvsjö

Beryl Melander
Stockholm

Peter Hagman
Hässelby

Ingrid Blomquist
Stockholm

Judit Dagvall
Stockholm

Peter Vesterlund
Rönninge

Marianne Ernerfeldt
Saltsjö-Boo

Sven Axelsson
Stockholm



10. Vilken fågel var nyfiken och 
hette Knut enligt Eva Rydberg?

Skatan

Bofinken

Kråkan

A
B
C

Hösten är här och vi behöver lite tidsfördriv i soffhörnet eller vid köksbordet. Därför har Blomsterfondens 
VD Ulf Thörnevik, fågelskådare på fritiden, satt ihop ett batteri frågor om just fåglar. Du får googla och 
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, flyg högt!

1. Vem är fågelskådare?

Iktyologen

Entomologen

Ornitologen

A
B
C

2. Vad betyder kryss (X) för 
mig som fågelskådare?

Sett en för mig ny fågelart

Sett en ovanlig fågel

Sett en ringmärkt fågel

A
B
C

3. Vilken fågelfamilj tillhör 
kornknarren?

Rallarna

Knarrarna

Trallarna

A
B
C

4. Vad är ”Grus grus”?

En strandskata

En bohåla för svalor

En trana

A
B
C

5. Vilken fågel är inte akut ho-
tad att dö ut som art i Sverige?

Tornuggla

Vitryggig hackspett

Pilgrimsfalk

A
B
C

6. Vilken är Sveriges 
vanligaste fågel?

Talgoxe

Gråsparv

Lövsångare

A
B
C

7. Hur många hackspettsarter 
finn det i svenska skogar?

3

5

7

A
B
C

8. Vilken andfågel är en så 
kallad simand?

Knipan

Krickan

Brunanden

A
B
C

9. Hur många fågelarter har 
Ulf sett eller hört?

178

207

304

A
B
C

23. Vad är en svanesång?

En knölsvan som levt ett 
tyst liv sjunger en vacker 
sång innan den dör
Knölsvanhanen sjunger så 
att honan vill para sig
Knölsvanarna sjunger 
tillsammans innan flytten 
söderut

A

B

C

11. Skatan är tjuvaktig, men 
vilken fågel kan man lita på

Kråkan

Göken

Trasten

A
B
C

12. Vilken fågel räknar till sju 
när den sjunger?

Gulsparven

Grönfinken

Blåmesen

A
B
C

13. Vad är en järpe?

En skogsfågel

En maträtt

En havsfågel

A
B
C

20. Vilken av följande 
är en fågel?

Steglitsen

Ekoxen

Gräsulven

A
B
C

17. Hur lång väg kan en silver-
tärna flytta tur och retur Sverige?

10 000 km

20 000 km

40 000 km

A
B
C

22. Vilken fågels läte beskrivs 
med ramsan ”Sill salt salta 
salta sill salt”?

Lövsångarens

Gransångarens

Grönsångarens

A
B
C

14. Hur låter en rördrom?

Som när du blåser över 
mynningen på en tom-
flaska
Som när du slår två järnrör 
mot varandra
Rördrommen saknar läte

A

B

C

18. Vilken fågel sägs vara 
skapad av djävulen?

Tranan

Hägern

Storlommen

A
B
C

21. Vilken fågel liknar en 
flygande dörr långt upp i 
luften i Stockholms skärgård?

Gåsgamen

Havsörnen

Fiskgjusen

A
B
C

15. Vad är en tars?

En fågelsjukdom

Fågelns mellanfotsben

Fågelns matsmältnings-
system

A
B
C

19. Vilket svenskt ishockeylag 
i SHL har en fågel i sitt märke?

Färjestad

Luleå

Malmö

A
B
C

24. Vad är en Helgolandsfälla?

Ett fångstredskap för ring-
märkning
Extrema vindar som avbry-
ter flytten söderut
När människor matar fåg-
lar som stannar kvar över 
vintern och fryser ihjäl

A

B

C
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16. Vad är en rackelhane?

En hybrid mellan orrtupp 
och tjäderhöna
En fågelart som försvann 
vid jordbrukets automati-
sering
En stråtrövare

A

B

C

Örnkoll Ulfs fågelquiz



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? FINN5FEL

Bilden är tagen på 1930-talet  i bageriet som fanns i Blomsterfondens fastighet på Ringvägen
Blomsterfonden 29
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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 2 2021

Följande fyra har vunnit lotter  

Leena Sirve Ögren - Tyresö

Håkan (Ewa) Olander - Stockholm

Ann-Sofie Bengtsson - Ingelstad

Mona Söderström - Alnö

Grattis!

Kryssa rätt och vinn en bok
Lös storkrysset på motstående sida och ha chansen att vinna en bok. Bland 
alla rätta svar dras fem vinnare som får en bok på posten. Vinnarna public-
eras som vanligt i nästa nummer av Alma. Insändningsuppgifter hittar du 
längst ned på nästa sida. Lycka till!

Min stickbok av Stina Tiselius är det här numrets vinstbok

En härlig fylla-i-bok för alla dina stickrecept! Var hittade jag stickbeskrivningen? 
Vilket garn använde jag? Hur roligt tyckte jag det var och blev jag nöjd? Vad hette 
den där boken jag ville ha? Här är platsen att anteckna allt detta viktiga!

Min stickbok är en bok för alla som vill utveckla sina kunskaper och som vill hålla 
ordning på garner, verktyg och stickade projekt. 

I boken finns dessutom materiallära, stickvärldens förkortningar, stickfasthet, 
skötsel och tvättråd. Även några lättare stickbeskrivningar ingår. Allt varvat med 
mysiga och inspirerande bilder.
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STINA TISELIUS arbetar som grafisk formgivare. Hon har ett brinnande intresse för handarbete och har tidigare gett ut böcker som 
Sticka småvarmt och Sticka enkelt till barn. Boken är illustrerad av INGRID AF SANDEBERG som har gjort bilderna till en lång rad 
böcker, bland annat Vår kokbok och senast med akvareller och teckningar i Trädgårdskalender för flera år.
Boken är utgiven på Ordalaget, för mer info se ordalaget .se.



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!
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Korsordstävling nr 3/2021: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 3/2021 ska vara oss tillhanda senast den 1 november  2021. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med böcker.
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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

Skänk en blomma till glädje 
för äldre

För att fira att Blomsterfonden fyller 100 år arbetar vi med att lyfta utemiljön vid Blomsterfondens anläggningar, 
bland annat genom att plantera jubileumsrabatter. Vi vill skapa ännu mer levande och prunkande blomster-
gårdar som på olika sätt ökar välbefinnandet, glädjen och upptäckarlusten.

Swisha 100 kronor till Blomsterfondens 90-konto 9025305. Märk din gåva med ”Jubileumsblomma”. 

Stort tack för ditt stöd.

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

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921

Var med och bidra med blomsterlökar till 
Blomsterfondens jubileumsrabatter

 
Swisha 100 kronor till 9025305

-


