
Vi bygger för framtiden 
och bättre äldreliv

ALMA 
En tidning för och om människorna i Blomsterfonden  Nr 3 september 2022

Läs om hur Blomsterfonden tänker, planerar och bygger för äldres bästa
Se sidorna 12–20! 
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Följ med oss till underbara Krakow!
Adventserbjudande till Blomsterfondens seniorer

1– 4 december 2022

Resefakta 

Flygresan direkt till Krakow med Norwegian Air från Stockholm Arlanda 

Flygtider 

01.12.2022 Stockholm Arlanda – Krakow 10:00 – 11:55

04.12.2022 Krakow – Stockholm Arlanda 10:50 – 12:45 

Boende  

Hotel Wyspianski i Krakow 3*. Ett av våra favorit hotell med fantastisk 
läge i Gamla Stan 

Paketpris: 3 595:- per person i dubbelrum 

Kära Blomsterfonden-medlemmar,   
efter en lång väntan på att Pandemin skulle förvinna, ser vi nu alla 
fram emot nya resor. Vi vill bjuda Er på en weekendresa till magiska 
Krakow under Adventstiden.

I priset ingår

• Flygbiljetter med Norwegian Air 
från Stockholm till Krakow t/r inkl. 
1 handbagage max 10 kg 

• Boenden på Hotell Wyspianski 3* 
i Krakow i 3 nätter 

• Transfer från flygplatsen i Krakow 
t/r med svensk guide vid ankomsten

• 3 frukostar 

Extra program i Krakow mot tillägg

• Stadsrundtur till fots inkl. Julmark-
naden i Gamla Stan med svensk-
talande guide.

 

Anmäl ditt intresse senast 31 oktober till Central Europe Travel, tel 08-441 71 90, mail info@cetravel.se
Minst 15 bokningar krävs för att resan ska bli av. 

Vill 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. Anmäl dig gärna på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Med septembersol i ansiktet och en god bok i hörlurarna ter sig livet riktigt skönt att leva. Christina, hyresgäst på Ringvägen 
njuter av tillvaron. ”Jag älskar att bo här mitt i smeten”, nära till allt och så har vi våra fina trädgårdar.



Livet efter hundra
Alla fester har ett slut. Vardagen står smått omtumlad och trampar bland serpentiner, tårtrester, bubbelslattar 
och gårdagens glitterlämningar. Det är dags att gå vidare, ta nya tag, göra upp hållbara planer och sätta nåbara 
mål för framtiden. Det finns ett liv även efter hundra.
Jag ser paralleller mellan Blomsterfondens jubileum och alla privata jämnårsfester jag upplevt genom livet. 
De är hållplatser som ger oss möjligheten att stanna en stund, andas in, andas ut, reflektera över det som 
varit, fortsätta framåt eller ta ut ny riktning. Vi gör nödvändiga justeringar av uppsatta mål, kompasskurser 
och färdmedel. 
Mina första vuxna födelsedagskalas vid tjugofem och trettio var bekymmersbefriade tillställningar. Jag visste 
inte mycket om framtiden, inget jag brydde min hjärna med. Det gällde att ta tillvara ungdomsåren på bästa 
sätt, leva i nuet, idrotta, festa och ha så kul som möjligt. En förberedande träningsrunda inför vuxenlivet med 
studier och stegrande krav.
Det går upp och ned i allas livskurvor, vilket gäller för oss människor likaväl som verksamheter och orga-
nisationer av olika slag. Vi har våra färdigheter, tidsandan och omvärldens föränderlighet att förhålla oss till 
på bästa sätt. För Blomsterfondens del var krigstiden och åren efter mycket svåra, men trots kraftig motvind 
kunde den stora nybyggda anläggningen i Liseberg stå klar för inflyttning i slutet av femtiotalet.
Med nybildad familj, småbarn och ett arbetsliv att sköta var livet inte lätt runt fyrtio. Inte roligt heller alla 
gånger. Det var ett jämt slit med dagishämtningar och lämningar och full galopp mellan tusen möten, mer 
eller mindre produktiva och nödvändiga. Stunderna för vila, samvaro och gemensam glädje fick fångas när 
och där de dök upp.
Inför femtioårsdagen var känslan en helt annan. Många av tillvarons pusselbitar hade hittat sina platser, det 
fanns med ens rum för ett mer växlingsrikt liv. Det fick bli ett ordentligt kalas med alla nära, kära, vänner och 
bekanta. Det var klackarna i taket, hejohå, en fest jag tänker tillbaka på med stor glädje.
Sedan dess har jag hunnit med att fylla även sextio, med ro i sinnet och stark framtidstro. Numera planerar 
jag dock på ett annat sätt. Både när det gäller privatlivet och i jobbet. Vägen framåt ter sig nu som tvåfilig. Jag 
planerar för allt jag vill hinna uppleva, men också för att inte vara med. Jag förbereder för andra så bra och 
noggrannt jag kan. 
På Blomsterfonden planerar och bygger vi på lång sikt, det kan ta femton tjugo år mellan första tanken och 
fullbordat projekt. Ombyggnationen på Ringvägen är ett sådant exempel. Läs mer om hur vi planerar, arbetar 
och bygger på sidorna 12–19. 
Livet efter hundra ser finfint ut.       

Ulfs

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

UNDRINGAR

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

Annonsfrågor: 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 55 925  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.

Följ med oss till underbara Krakow!
Adventserbjudande till Blomsterfondens seniorer

1– 4 december 2022
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De äldre behöver mer stöd i en orolig värld 
Sommaren är över och hösten är nu här. När detta nummer av Alma kommit ut i era brevlådor har vi fått ett 
fastställt resultat för valen till riksdag, regioner och kommuner. Det är många med mig som önskar sig ledare 
omkring oss som kan förmedla framtidstro trots allt negativt och skrämmande som händer runt om i världen 
just nu. 

Krig och inflation ger direkta konsekvenser för de äldre i samhället; ökade priser på varor och livsmedel, 
ränteökningar, elprishöjningar, längre vårdköer och allmän otrygghet. 

Att utveckla fler stödfunktioner för äldre i samtiden är något Blomsterfonden fortsätter att satsa på nu när vi 
lagt vårt hundraårsfirande bakom oss. Vi ser ett tydligt ökat behov hos de äldre som känner extra stor oro just 
nu. Våra värdinnor finns tillgängliga för samtal med hyresgästerna på föreningens olika seniorboenden. Vår 
stödlinje ÄldreSupport håller också öppen för alla som önskar fråga och samtala om äldrelivet i stort. Läs mer 
hur du kommer i kontakt med Äldresupport på hemsidan, www.blomsterfonden.se.

Skicka gärna in tips till oss på Almaredaktionen. Berätta för oss om hur du tror att vi kan minska den oro som 
läget i samhället just nu genererar, e-post: alma@blomsterfonden.se, eller per post, Att: Almaredaktionen, Box 
11091, 100 61 Stockholm. Ange ”Mitt tips på minskad oro”.

Under hösten skickar Blomsterfonden ett antal inbjudningar till er medlemmar, via våra olika kanaler. Vi vill 
få er med på aktiviteter som seminarier, stadsvandringar, mässor m.m. Ta vara på de möjligheter vi erbjuder för 
dig att träffa andra människor. Att få samtala och skratta en stund är bomull och balans för själen.

I DET HÄR NUMRET av Alma berättar vi vad som är på gång för framtiden inom Blomsterfonden efter 
101 år som förening, läs mer på sidor 12–20.  Läs om kommande Seniormässa på sista sidan. 

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
christel.jansson@blomsterfonden.se

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

KRÖNIKAChristels

Blomsterfonden 5

Blomsterfonden med Almaredaktionen 
önskar alla medlemmar en fin höst. 

Ta hand om er!
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Skicka din text per e-post till alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Max 1000 
tecken inklusive mellanslag, men 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. Redaktionen avgör alltid 
vilka insändare som publiceras.

Skriv till Alma! Vi vill gärna att du skriver några rader. Delar med dig av relevanta saker som har ett allmänintresse. Det kan handla om senior- och 
äldrelivet, men lika väl vara allt från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar. Så fatta pennan, skriv till oss !

Nu startar vi våra populära Alzheimercaféer igen, i ny 
form efter ett långt uppehåll på grund av pandemiåren.  
Nytt för i år är att vi kommer att hålla två Alzheimercaféer per 
höst och vår. Programmet på våra caféer kommer också förenk-
las med att vi inleder med en föreläsning i Stora salongen, med 
en biosittning för att därefter förflytta oss till restaurangen för 
förtäring av kaffe/te med smörgås. På så sätt kan du själv välja 
om det passar att vara med på hela programmet eller endast 
vara med på föreläsningen eller fikastunden. Se mer om höstens 
program i annonsen till höger.

Kan man förebygga 
hjärt-kärlsjukdom och

demenssjukdomar?

Villa Svalnäs
Svalnäs Allé 4 B i Djursholm

Varmt välkomna!

3 november kl 18-20

Anmäl dig till: 
medlem@blomsterfonden.se 

eller ring 08-555 94 751

ALZHEIMER CAFÉ
HÖSTPROGRAM

Underhållning ”Fribergatjejerna” 
med gitarr & sång

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Karin Schenck-Gustafsson, professor i
hjärtsjukdomar vid Karolinska Institutet.

6 okt kl 18-20

Stockholmskor att minnas

Eva-Karin Gyllenberg, 
DN- journalist med Stockholm som

specialitet

Underhållning ”Duo Hjärtansfröjd” 
med Jannika Häggström & Sandra

Falkeborn.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

OSA senast 31/10 

OSA senast 3/10

1 9 / 1 1  K L .  1 0 - 1 4
C A F É  M E D  S M Ö R G Å S  &  F I K A

H Ö S T B A S A R
SVALNÄS

S V A L N Ä S  A L L É  1 2 A ,  D J U R S H O L M

V Ä L K O M N A !

2 9 / 1 0  K L  1 0 - 1 4
K A F F E S E R V E R I N G

V Ä L K O M N A !
 

H Ö S T B A S A R
RINGVÄGEN

I N G Å N G  V I A  1 0 7  &  1 0 1
C A F É  I  1 0 7

Nu kommer Blomsterfondens populära basarer 
igång igen! Se nedan alla tider och platser!
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Tänkte köpa ägg häromdagen men lät bli. Var rädd för att 
frukoststunderna skulle bli ett enda jagande och sånt har 
man ju inte riktigt tid med i dagens stressiga värld.
Jag är inte så snabb i vändningarna heller längre.

Kristin

Sett på stan

Traditionell rundtur på Blomsterfondens anläggningar i strålande höstväder

Från vänster: Eva Nordström, 
Pernilla Landin, Maria Fredriksson 

och Christel Haglund

Jubileumsplanteringarna i Liseberg tar sig

Med vård- och omsorgschefen, 
Christel Haglund, som van 
guide gör styrelseledamoten 
Eva Nordström, styrelsesupp-
leanten Pernilla Landin och 
ekonomichefen Maria Fredriks-
son en rundtur på föreningens 
anläggningar. Alla tre är nya 
inom Blomsterfonden. 

Till höger befinner de sig på 
Svalnäs i strålande höstsol och 
till vänster beöker de Tallgår-
dens äldreboende. Här träffar 
de och samtalar med en av 
hyresgästerna, Hans Larsson, 
som visar upp sina egenhändigt 
byggda miniatyrkopior med 
kända skepp som  förlagor.

Skeppen är små mästerverk och 
akvariet förstärker den marina 
känslan.

Det som under invigningen av Drottning Silvias jubileumstig i maj månad mest såg ut 
som en utkrattad jordhög har under sommaren mer och mer  tagit sig formen av en 
färgsprakande äng med blommor. Vi längtar redan till våren.



VAD BLIR DET när en språklärare och en språkvetare vässar 
pennorna och slår sina kloka huvuden ihop?

EN SPRÅKBOK?

NEJ, INTE ALLS. Fram växer en roman om livet och döden.
Två ytterligheter som drabbar oss alla på ett eller annat sätt. 
Döden som känsla, mollstämda ritualer men också roliga 
och dråpliga händelser trängs mellan pärmarna i ”Systrarna 
Nyströms begravningsbyrå”. Livet är sällan så levande som 
det ter sig i dödens sällskap.

Bokens författare är Eva Stilling och Ingrid M. Hallberg, båda 
medlemmar i Blomsterfonden. Ingrid dessutom boende på 
Ringvägen sedan fem år. Eva är hemma i Mariefred.

Eva och Ingrid träffades i jobbsammanhang, utbytte tankar 
och blev varandras bollplank i olika språkfrågor. De hade 
liknande skrivkompetenser, det var lätt att umgås runt detta. 
Vid ett seminarium kom därför tanken om att författa en bok 
tillsammans upp, frågan ställdes av Ingrid.

– Jag är en notorisk ja-sägare, förklarar Eva, och just då visste 
jag inte att detta var ett projekt som skulle ta så lång tid att 
göra. Men det blev en rejäl bit mellan ax och limpa.

Ingrid hade gått många år och burit på idén om den här 
boken, men vad den skulle innehålla och uttrycka hade hon 
inte helt klart för sig. Grundtanken fanns, och lockade, men 
inte så mycket mer.

– Det är svårt att veta när något egentligen börjar, säger 
Ingrid, men det hela fick nog sin start när min mamma gick 
bort vid millennieskiftet, efter ett långt och rikt liv. Min 
syster och jag ville ge henne en ljus och rolig begravning, 
med många runt henne som berättade och delade med sig 
av sina minnen. Det blev en fin stund tillsammans för oss 
alla. Vi fick höra att vi ordnat en så värdig och upplyftande 
minnesstund för mamma att vi borde ta det hela vidare och 
öppna begravningsbyrå. Min man tyckte det var en utmärkt 
idé, men menade att det troligen var enklare för mig att bli 
begravningsentreprenör i bokform än i levande livet.

8 Blomsterfonden

Systrarna Nyströms 
begravningsbyrå

Eva Stilling & Ingrid M Hallberg

Eva: 
Jag tänker sällan 

på döden. 
Mer på livet 

strax inför slutet

Text & Foto: Magnus Nordström



Eva och Ingrid fotograferade en varm sensommardag 

i en av de lummiga trädgårdar som finns mellan 

Blomsterfondens hus på Ringvägen på Söder i Stockholm
Eva Stilling & Ingrid M Hallberg

Eva: 
Jag tänker sällan 

på döden. 
Mer på livet 

strax inför slutet Ingrid: 
Döden är en förnimmelse 

jag bär med mig 
sedan barnsben. 
Men inte på ett 
otrevligt sätt
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Sagt och gjort, Ingrid hade en grundtanke och många ned-
tecknade lösa trådar, det var dags att sätta ett ramverk att 
bygga berättelsen i. Det behövdes framförallt ett ställe där 
allting skulle utspela sig. Jakten började.

– Vi var ute efter en småstad, berättar Eva, en idyll där alla 
känner alla, inbjudande och tydliga miljöer som alla kan ta 
till sig. Vi uteslöt Gotland på ett tidigt stadium, Ingrid hade 
bott på ön i trettio år och allt för många deckare utspelar sig 
just där. Vi gick vidare till Nynäshamn och Enköping, inget 
kändes bra, men sedan kom vi på Strängnäs.

Ingrid och Eva gjorde många gemensamma besök i staden 
för att leta platser, känna av stämningar och göra sig 
hemmastadda i de miljöer som bokens personer lever i.

– Vi rollspelade mycket, gick runt i butiker, pratade med 
människor, gjorde skrivövningar, satt på torget, tittade på 
folklivet och såg den mäktiga domkyrkan på Kyrkberget 
dominera stadsbilden.

Författarna kom fram till att deras bok skulle bli en roman 
i tolv kapitel, ett för varje månad under begravningsbyråns 
första år. Varje del en avslutad berättelse för sig. Allt försiggår 
inom en ramberättelse som spänner över begravningsbyråns 
hela verksamhet och huvudpersonernas liv och leverne.

– Vi hade inga som helst kunskaper om hur en begravnings-
byrå jobbar och fungerar i praktiken, säger Eva, vi förstod 
snart att vi hade ett digert jobb att göra. Vi fick hjälp av 
experter som svarade på våra frågor och granskade fakta i 
manuset.Vi besökte begravningar, bårhus, kyrkogårdar och 
ringde till begravningsbyråer av olika slag. De flesta vi hörde 
oss för hos var vänliga att hjälpa oss. 

I ”Systrarna Nyströms begravningsbyrå” får läsaren följa 
Meta som bestämmer sig för att ta kommando över sitt liv 
som pensionär. Hon startar en annorlunda begravningsbyrå 
i småstadsidyllen Strängnäs. I ett hus som lever sitt eget liv, 
ett ständigt närvarande vittne som ser och hör allt. Tanken är 
att forma en mötesplats med tid för samtal, om både ljus och 
mörker. 

Trots viljan att klara sig själv, inser Meta att hon behöver en 
partner. Med sig på resan tar hon därför Liz, en väninna sen 
tidigare i livet. Liz söker något nytt, en omstart i tillvaron 
efter en tärande skilsmässa. Snart tittar också poesinörden 
Amatus Fridell in, liksom den minst sagt ovanliga kyrko-
herden Riita Salisjärvi, tvärsövergatanbröderna Nesrim, 
Metas dominanta mamma Ada, och Eda Lien – granne och 
sprängämnesexpert.

Den nya begravningsbyrån tar sig an de mest konstiga upp-
drag, som inte bara ligger utanför deras kompetens utan 
också sätter hela tillvaron på prov. När pandemin drabbar 
Sverige förändras förutsättningarna, inte minst för hur 
begravningar ska och kan genomföras. Hur ska det gå med 
vänskapen, kärleken och ekonomin när det finns så många 
restriktioner och svårgenomförbara önskemål? Ingenting blir 
riktigt som de tänkt sig. Känslorna är många: nyfikenhet 
inför nya utmaningar, glädje och oro över relationer samt 
även kärleksbekymmer för de båda kvinnorna. 

Berättelsens allvar och humor växlar på samma sätt som den 
zebrarandiga sorgens rörelse mellan mörker och ljus. 
“Systrarna Nyströms begravningsbyrå” handlar om att våga 
ta ett språng för att förverkliga drömmar, men också om alla 
oväntade och omtumlande möten som uppstår runt våra 
frågor om livet och döden.

Arbetet med boken började innan coronapandemin drog in 
över Sverige och världen. Alla kontakter mellan skribenterna 
själva och arbetet med externa partner har efter den inledande 
fasen skett över möten per mejl och telefon.

Författarna skrev en lista på samtliga kapitel, inklusive tänkt 
innehåll. Sedan skrev de det första utkastet till sex kapitel var. 
Detta var utgångsläget. 

– När Ingrid hade skrivit sitt utkast på ett kapitel fick jag 
läsa och ge respons. Sedan bearbetade Ingrid kapitlet en gång, 
och skickade tillbaka det till mig. I det läget var det min tur 
att göra de ändringar jag själv ville. Sedan stämde vi av, och 
diskuterade vad som mer behövde göras. Ja, så där höll vi på! 
Vi har säkert skickat varje kapitel minst 50 gånger mellan 
oss.Vi är båda språkmänniskor och tränade i att alltid hålla 
texten i fokus, att skilja på det skrivna och skribenten. Detta 
har varit en förutsättning för att vårt arbetssätt ska fungera, 
förklarar Eva. Vi är rörande överens om att vänskapen är 
viktigare än att alltid få igenom sin egen formulering.

– Sedan får man också förstå, tillägger Ingrid, att våra texter 
gått via en lektör, flera varv, som kommit med sina synpunk-
ter och förslag. Vi har bearbetat och finslipat våra karaktärer 
under hela resans gång. Allting fick en snabbare puls efter 
hand som vi lärde känna varandra bättre, nu vet vi vad den 
andra reagerar på. Och inte. Vi hade också testat varandra i 
andra skrivsammanhang vilket underlättade, och så förhöll vi 
oss till projektet på lagom stort allvar. Det var som att äta en 
elefant, vi tog en liten bit i taget. 
Till slut enades vi om att vi var mätta och belåtna och skick-
ade iväg vårt manus till förlaget. Nu finns vår bok ute hos 
bokhandlarna, tillgänglig för alla som vill läsa om både liv 
och död, skratta och gråta och må bra av det.
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Du kan också köpa Systrarna Nyströms 
begravningsbyrå direkt från författarna på 
www.hallbergochstilling.com och få den 
signerad och hemskickad.

Romanen går förstås också att låna på 
bibliotek och köpa on line eller hos 
bokhandlare. Den kommer även som 
ljudbok och e-bok under hösten 2022.

Vill du delta i utlottningen, och kanske bli en 
av tre som vinner ett ex av ”Systrarna Nyströms 
Begravningsbyrå” ska du mejla till alma@
blomsterfonden.se. Märk ditt meddelande med 
”Nyströms” 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 2022. 

Vinn ett eget 
signerat exemplar 
av boken! 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

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.

INFOMedlems

uthyrning@blomsterfonden.se

08-555 94 527

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

Medlemsservice
Har du frågor om medlemsavgifter, autogiron och annat allmänt 
om Blomsterfonden 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/

Nu påminner vi om medlemsavgiften! Riskera 
inte att tappa ditt medlemskap och kötid.

Under september har vi skickat ut påminnelser om medlemsavgift 2022 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 08-555 94 751. 
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Alma träffar Blomsterfondens vd Ulf Thörnevik och fastig-
hetschefen Lisa Holmquist för ett samtal om föreningens 
pågående byggnadsprojekt och vad som ligger i tankarna 
för framtiden. 
Mest aktuellt är det stora ombyggnadsarbete som pågår för 
fullt på Ringvägen på Söder i Stockholm.

Ulf
– När de här sex husen stod klara för inflyttning 1932 var 
det små lägenheter med kokvrå och utedass över gården som 
gällde, sedan har de renoverats och ändrats efter tid, senast 
på 70-talet, och nu moderniseras och tillgänglighetsanpassas 
de efter dagens och morgondagens krav på funktionella och 
trivsamma seniorlägenheter. Det är ett omfattande projekt 
som tar åtta tio år i byggskedet och kostar runt en miljard att 
genomföra.

Lisa
– Som alltid, med så här stora ombyggnationer, dyker många 
oväntade saker och problem upp som kan påverka både kost-
nads- och tidsplan, men så här långt ser det första huset, 
Ringvägen 99, att hålla sin budget på ett bra sätt. Den satta 
inflyttningsplanen säger maj 2023 men det lutar åt september 
på grund av en del försenande omständigheter som vi inte 
kan skydda oss mot. Just nu är det en turbulens i omvärlden 
som påverkar även våra projekt och vår verksamhet. 

Vi bygger en hållbar framtid 
för våra boende och medlemmar

Under takåsarna växer nya 

funktionella lägenheter fram. 

För trivsamma och trygga 

seniorliv. Mitt i stadens bultande 

puls med närhet till natur, butiker, 

tunnelbana och annan service.

Ulf
– När 99:an står klar under nästa år har vi en bra måttstock 
på hur vår investering ser ut i verkliga livet. Det ger oss möj-
ligheten att anpassa och korrigera framåt i projektet. Även kon-
junkturer och omvärldskriser kommer att förändras under tiden 
som vi förverkligar detta, vi ser ljust på framtiden. Vi kommer 
att vara transparenta och informera boende och medlemmar 
efterhand som det hela rör sig över tid. Tills vidare har vi inga 
satta hyresnivåer för de ombyggda husen, dessa kommer under 
första kvartalet 2023. Jag kan dock vara tydlig med att de hyres-
gäster som tidigare bott i 99:an och flyttar tillbaka kommer att 
få hyresrabatt. All uthyrning kommer att förmedlas enligt kö via 
Blomsterfondens egen kanal ”SeniorboTorget” som man hittar 
på föreningens hemsida.  

Lisa
– Totalt räknat kommer ombyggnationen att generera ca 50 st 
helt nya seniorbostäder eftersom vi bygger lägenheter även på 
vindarna. Dessa lägenheter får egna takterrasser.

Ulf
– Vi hade gärna sett att vi kunnat bygga ett äldreboende i an-
slutning till våra hus på Ringvägen och få en koppling till vårt 
trygghetskoncept, men det var tyvärr inte möjligt. Vi skrev 
sedan avtal om den så kallade BP-tomten, snett över gatan, en 
plats som skulle passa ypperligt för ett äldreboende. Ett nytt 
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Vi bygger en hållbar framtid 
för våra boende och medlemmar

Ulf Thörnevik, VD Lisa Holmquist, fastighetschef
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politiskt beslut kom tyvärr i vägen för detta. Men vi har inte 
slutat hoppas på möjligheten att få bygga just där. Vi har 
också fått en markanvisning på närliggande Gräsgatan som är 
under utredning. Detta är dock en plats som lämpar sig mer 
för seniorbostäder än för äldreboende. Vi får se vad framtiden 
för med sig.

Lisa
– Vi strävar ständigt efter att utöka mängden funtionella 
senior- och äldreboenden för våra medlemmar. På våra bord 
har vi idéer och planer på att kunna skapa 90 äldreboende-
platser samt mellan 30 och 50 nya seniorlägenheter i Lise-
berg. Detta genom att riva uttjänta lägenheter och bygga ett 
nytt äldreboende i stället. Därefter är tanken att producera 
seniorlägenheter i de gamla vårdbyggnaderna. Vi utreder som 
bäst möjligheterna för detta. Även Röda bergens anläggning 
är i våra tankar, behovet av modernisering finns, men än 
så länge har vi inga konkreta planer för dessa fastigheter. 
Detta är dock ett mycket mindre omfattande projekt än på 
Ringvägen. Det är en annan typ av hus som inte tillåter stora 
ändringar i planritningar och annat. Däremot är det samma 
förfaringssätt vad gäller evakuering och logistik.

Ulf
– Blomsterfondens ekonomi är stabil och vi gör långtids-
prognoser över både verksamheter och satsningar för att 
inte i något skede riskera föreningens syfte och mål. Vår 
organisation tillåter inte heller för många parallella projekt 
samtidigt.

Så här ser projektet ut för Ringvägens del

Fastigheterna är byggda på 30-talet och Blomsterfonden 
gjorde den senaste större renoveringen på 70-talet. Husen är 
därför i behov av stambyte inklusive renovering och för-
bättring av tillgängligheten i bland annat entréer och lägen-
heter. En tillfällig flytt av hyresgäster görs för varje hus, och 
hösten 2021 satte arbetet igång med renoveringen av det 
första huset, Ringvägen 99. Arbetet fortsätter sedan etappvis 
med ett hus i taget.

Stammar samt rör till kök och badrum behöver bytas. Fler-
talet av entréerna och lägenheterna på Ringvägen är idag 
inte tillgänglighetsanpassade och behöver också anpassas till 
dagens krav och behov för ett seniorboende.

I samband med renoveringen förser vi samtliga lägenheter, 
utom de som ligger på bottenvåningen, med balkonger. 
Dessutom utökar vi antalet lägenheter i varje hus genom 
att bygga nya på vindarna. Planlösningar justeras och 
alla lägenheter tillgänglighetsanpassas för att leva upp till 

morgondagens krav på seniorbostäder.

Entréerna blir i ett plan, inte med trappa som idag. Hissarna 
blir större och går ända upp till taklägenheterna. Gården nås 
via en ramp och är fullt tillgänglighetsanpassad.

Blomsterfonden renoverar fastigheterna på Ringvägen med 
stor respekt för originalutförandet på 1930-talet. Därför 
kommer t.ex. partier i ek vid entréer sättas och originalkulör i 
rött behållas. Vi återinför även gavelmotiv med bågfönster på 
Ringvägen 99–107, liknande Ringvägen 109.

Fönster moderniseras och byts i sin helhet till nya 3-glas-
fönster i träaluminiumutförande med mellanliggande 
persienner och spröjs på yttersta glaset likt originalen.

Sedan hösten 2021 är det 99:an som renoveras för fullt, och 
arbetet beräknas preliminärt vara klart i maj 2023 med trolig 
inflyttning 1 september.

OBS! Hyresnivåer för Ringvägen 99 
meddelas under första kvartalet 2023
Återinflyttning för hyresgäster sker preliminärt i 
augusti/september 2023. 
Lägenheter som då inte tas i anspråk av åter-
flyttande hyresgäster eller behöver användas 
för evakuering förmedlas på SeniorboTorget 
efter kötid. Mer info om detta publiceras 
löpande på hemsidan www.blomsterfonden.se

Antal lägenheter på Ringvägen 99 efter 
renoveringen: 73 st

Lägenhetsfördelning
1 rok 18 st
2 rok 46 st
3 rok 9 st 

Storlekar
1 RoK: 32 – 39 kvm
2 RoK: 39 – 61 kvm
3 RoK: 60 – 78 kvm
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Blomsterfonden värnar om sin historia genom att lägga stor vikt 
vid hur husen ursprungligen såg ut när de byggdes i början av 
1930-talet. Originalkulörer och ursprungsdetaljer behandlas med 
stor respekt. Till detta adderas modern funktion och tillgänglighet 
som tillåter alla att njuta fullt ut i sitt hem. Genomtänkta 
planlösningar, smidiga entréer, stora hissar, balkonger, rymliga 
badrum och bra ljusinsläpp sätter guldkant på seniorlivet.

Har du frågor om lägenheterna på Ringvägen - mejla till uthyrning@blomsterfonden.se
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Tre mycket viktiga personer för alla som bor 
på Ringvägen är uthyraren Emelie Nybäck, 
värdinnan Jessica Sjöstedt och bovärden 
Tomas Onsbjer. Denna trio står bakom all 
praktisk logistik i samband med ombygg-
nationen av fastigheterna. De ser till att allt 
fungerar som det ska med evakueringar och 
flyttar mellan husen. De står för omtanke, 
trygghet och gör allt som står i deras makt 
för att varje enskild hyresgäst ska känna sig 
tillfreds med just sin omställning i vardagen.

Emelie
– Ingen ska behöva oroa sig över flytten, vår 
uppgift är att se till att allting löper utan pro-
blem, varenda liten detalj går vi igenom med 
hyresgästen som egentligen inte ska behöva 
göra något alls, om hen inte vill det. Inga 
kostnader för detta faller på den som evaku-
eras, föreningen står för varje krona.
Huset på Ringvägen 99 är tomt och ombygg-
nationen är i full gång, allt har gått mycket 
bra. Blomsterfonden har stor erfarenhet efter 
genomförda byggprojekt i både Liseberg och 
Svalnäs. Tillvägagångssättet är trimmat i min-
sta detalj. Långt innan första huset tömdes 
anordnades stormöten för hyresgästerna 
där fastighetschefen Lisa Holmquist och 
vård- och omsorgschefen Christel Haglund 
presenterade hela den kommande processen. 
Alla fick lämna in sina önskemål om vart, hur 
och när de ville flytta.
Emelie
– Efter hand som lägenheter blev lediga i 
övriga hus erbjöds dessa till och visades för 
hyresgästerna i 99:an, möjligheten att tacka 
nej och vänta på nästa kontakt har alltid 

En trygg trio att luta sig mot i flyttider

funnits. När en boende bestämt sig, följer 
själva flyttplaneringen. En dag reserveras 
till förarbetet och nästa för själva flytten. 
Den som vill delta i packningsjobbet får 
naturligtvis göra det, den som inte vill 
behöver bara peka och informera. Ofta 
har en anhörig funnits med till hjälp och 
stöd. Flytten sker alltid på en vardag, 
på ett förbestämt klockslag infinner sig 
flyttfirman, som Blomsterfonden anlitar, 
för att packa och föra över bohaget till 
nästa lägenhet. Mellan husen finns en 
kulvert genom vilken allt transporteras på 
vagnar, inga andra transportmedel behövs, 
regn, snö och rusk spelar ingen roll. 
Föreningen ser också till att flytta över 
allt annat som hör personen till: 
telefon, larm, hemtjänst, information 
om bostadsbidrag, byte av låscylindrar, 
tidningsprenumerationer m.m. Till sist 
sköter vi även adressändringen. Allt ska 
fungera sömlöst. Blir något fel, rättar 
vi till det per omgående. Vi har kunnat 
konstatera att de allra flesta är väldigt 
nöjda med den lägenhet de fått, många har 
anmält att de vill bo kvar där när allt är 
klart.
Jessica
– Min roll är mycket den mjuka sidan. 
Alla vet var jag finns och att jag alltid 
svarar i telefon eller snabbt ringer tillbaka 
om jag är upptagen för stunden. Jag är en 
trygghetsfaktor och samtidigt ett språkrör 
i båda riktningarna. Under pandemin 
har många varit oroliga och inte velat 
närvara när flyttfirmans personal befunnit 

sig i deras lägenhet. Då har vi nyttjat de 
gästlägenheter som finns för tillfälligt 
boende under pack- och flyttdagarna. Det 
har också hänt att jag tagit med hyresgästen 
på en långlunch, ibland med glass som 
efterrätt, för att flyttfolket under tiden 
skulle hinna med sina arbetsuppgifter. Det 
är ett pågående pusselspel som kommer att 
ta många år att lägga. Jag ser det också som 
en möjlighet för oss att komma närmare 
de boende och tvärt om. En del hyresgäster 
kan vara ganska sköra, någon kanske 
dras med minnesproblematik eller saknar 
anhöriga helt och hållet. Styrkan i vårt 
trygghetskoncept bygger mycket på att vi 
tar på oss rollen som hjälpande vänner och 
medmänniskor när det behövs.
Tomas
– Jessica är det stora navet som mycket 
kretsar kring och jag är den som är på 
plats och hjälper med mer praktiska upp-
gifter i lägenheterna. Jag förevisar också 
bostäderna innan flytten och vi pratar om 
saker som behöver anpassas eller rättas 
till. Jag är också den som kommer in på 
nya stället och ser till att allt kommer på 
plats. Tvättmaskin kanske ska installeras, 
gardiner och lampor ska upp, tavlor, 
speglar och annat ska hängas (lite till höger, 
lite till vänster, bra så men den skulle suttit 
lite lägre). Om mera omfattande saker 
behöver åtgärdas, ett parkettgolv för att 
ersätta ett egetbekostat, en för hög tröskel, 
en fondvägg eller annat, tar jag med mig en 
hantverkare och ser till att allting åtgärdast 
snabbast möjligt. Jag tycker mycket om 
samspelet med hyresgäster, arbetskamrater 
och yttre krafter, det är givande och 
fungerar bra.
Jag har lärt mig något om flyttprocessen 
som verkar vara gemensamt för i stort sett 
alla. Det viktiga i att börja i rätt ände. 
De första sakerna som ska finnas på plats 
i det nya hemmet är: En inkopplad och 
fungerande TV-apparat, favoritfåtöljen, ett 
litet bord, kaffekokare och något gott till 
fikat. Runt detta kan sedan tillvaron byggas 
efter önskemål och överenskomna tider.

Emelie Nybäck - Lägenhetsuthyrare

Jessica Sjöstedt - Värdinna

Tomas Onsbjer - Bovärd
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Och hur gick det då, 
trivs du i ditt nya hem, 

tänker du flytta tillbaka?

Britt Mellström flyttade in hos Blomsterfonden på Ringvägen 
99 med sin man Birger för tio år sedan. Maken gick bort 2017 och 
2019 evakueringsflyttade Britt till 105:an där hon bor idag.

– Det här med ombyggnationen och flyttbestyren är det stora stän-
diga samtalsämnet bland hyresgästerna. Jag, som redan gjort en 
flytt, får ofta frågor kring detta. Hur gick det till, fungerade det bra, 
är du nöjd, tänker du flytta tillbaka? Vad jag sett och hört av andra 
tidiga flyttare är de flesta tillfreds med hur allting sköts, några små 
anmärkningar har jag noterat, men inte mer än så.

Jag trivs väldigt bra i den lägenhet jag har nu, men efter att ha sett 
ritningarna på 99:an tänker jag flytta tillbaka så snart det går, jag vill 
gärna njuta så länge som möjligt av det nya moderna. Jag vill helt 
enkelt få det gjort så länge jag mår bra. Dessutom hade jag fönster 
mot Ringvägen där, det var mera puls och hände saker när jag 
tittade ut. Hur ljuset faller betyder också mycket. Här bor jag mot 
trädgården, vilket är fint men i lugnaste laget.

Att flytta är i regel tungt, man måste ju ta i varenda grej, men det 
är också befriande att rensa och göra sig av med saker man inte 
behöver eller känner för längre.

Själva flytten var väldigt väl organiserad. Emelie kom med förslag, 
visade ritningar och bovärden guidade i lägenheterna. Flyttfirman 
fungerade bra, passade alla tider, var vänliga och noggranna. Allt 
som skulle borras och skruvas upp gick fint, en del åtgärdades 
medetsamma och en del tog lite tid. Allting har ordnat sig för min 
del, jag har fått det som jag vill. Tomas är hjälpsam och trevlig.

Att bo som vi gör på Ringvägen är att befinna sig mitt i smeten med 
många grannar nära inpå. Den som vill prata bort en stund behöver 
bara gå ut på gården eller besöka gymmet för att få kontakt med 
andra. Stadsmiljöer är speciella, jag tycker mycket om att bo såhär.
  

Ruth Larsson är en av de boende som evakuerats från 
Ringvägen 99 och nu bor i 107:an tillsammans med sin fyrbente 
vän Elvis Sigvard, i kompiskretsar även kallad Sigge.

– Jag är jättenöjd, med förändringen har jag fått en ännu trevligare 
lägenhet och kommit närmare både tunnelbana och Ringens 
köpcentrum. Själva flytten märkte jag knappt av, allt jag behövde 
göra var att sitta på en stol och peka. Flyttfolket var väldigt trevliga 
och hjälpsamma och höll alla tider och planer på ett perfekt sätt.
Jag fick titta på olika alternativa lägenheter innan men jag föll 
direkt för denna som jag tycker är väldigt fin, två stora garderober 
har jag, som jag kan gå in i, den gamla hade inte samma praktiska 
förvaringsutrymmen. Jag känner mig verkligen hemma och hoppas 
få stanna kvar även efter alla renoveringar.

Jag har bott på Ringvägen i sju år och känner mig dubbelt lyckligt 
lottad, sommartid tar jag tunnelbana och buss till Skarpnäck där jag 
har en liten kolonistuga och här har vi de fina trädgårdarna mellan 
husen. Jag är ensam bara när jag själv vill det.

Vi har det fint på alla sätt. Emelie, på uthyrningen, är jättebra och 
stöter jag på något problem springer jag ned till värdinnan Jessica 
eller ringer Tomas. Det är inte alla förunnat att ha en sådan trygghet 
och service där de bor.

Emelie Nybäck - Lägenhetsuthyrare

Jessica Sjöstedt - Värdinna

Tomas Onsbjer - Bovärd
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Efter etableringen av en mötesplats för 
seniorer i Nacka Forum går nu Blomster-
fonden vidare i sitt samarbete med 
Nacka kommun och planerar ett nytt 
äldreboende i Fisksätra. 

Detta är en plats där det bästa av flera 
världar möts. Fram till 2030 kommer 
kommunen att satsa på en omfattande 
renovering av hus och lägenheter, om-
byggnad av centrum samt nyproduktion 
av bostäder, förskola samt detta äldre-
boende som Blomsterfonden ska driva 
enligt vår värdegrund och vårt välfun-
gerande trygghetskoncept.

Äldreboendet kommer att erbjuda över 
80 bostäder med heldygnsomsorg och 
service för de äldre. Förutom trivsamma, 
funktionella lägenheter kommer de bo-
ende att ha tillgång till en härlig takterrass 
med gröna rum, stor och flexibel sam-
lingssal med möjligheter till olika aktivi-
teter, infrabastu, ljusterapi samt all 
modern trygghetsteknik som finns inom 
området. 

Blomsterfonden planerar nytt 
äldreboende i Nacka tillsam-
mans med Stena Fastigheter

– Ett givande samarbete med förskolan är något jag ser fram emot. Det är en tanke vi 
ofta diskuterat på Blomsterfonden men aldrig haft möjligheten att omsätta i praktiken 
på grund av praktiska omständigheter. Här finns planerna med från början och byggs 
in i själva huset för att fungera på bästa sätt. Om det är något vi behöver i dagens värld 
så är det mindre avstånd mellan generationerna. Alla åldrar har sin rikedom, det finns 
mycket vi har att ge varandra.  

I bottenplan kommer en förskola möjliggöra 
positiva möten mellan barn och vuxna. Något 
som på många andra håll varit berikande för 
såväl barnen som de vuxna. Inte alla barn har 
en farmor eller morfar i närheten och inte 
alla äldre har ett barnbarn att prata lite med, 
naturlig samvaro över generationsgränserna 
sätter guldkant på vardagen. 

Blomsterfondens äldreboende kommer att 
vara en viktig pusselbit för ett välmående och 
levande Fisksätra och samtidigt skapa ca 80 
nya arbetsplatser i kommunen.

Natur och skärgård finns runt knuten. Stor-
staden bara 20 minuter bort med Saltsjö-
banan. En mångfald av människor i olika 
åldrar, med olika bakgrunder och erfaren-
heter. I Fisksätra finns alla möjligheter och 
mycket att upptäcka. 

Blomsterfonden är en aktiv partner i ett 
samhällsbygge med omtanke och tillförsikt!

Christel Haglund
vård- och 
omsorgschef



Fisksätra - 
en satsning som ger 
80 nya äldrebostäder 
och lika många 
arbetstillfällen
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Har du frågor om detta, mejla till christel.haglund@blomsterfonden.se
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Blomsterfonden under-
söker ständigt nya sätt 
och möjligheter att ut-
veckla och bygga triv-
samma och funktionella 
bostäder för äldre. 
Vi har en kontinuerligt levande process i syfte att för-
verkliga visoner och mål för framtiden. Vi ser ett fler-
tal vita fläckar på vår etableringskarta som vi gärna 
skulle fylla med Blomsterfondenverksamhet och vårt 
trygghetskoncept för seniorer och äldre. 

Vi för pågående samtal och planer med våra sam-
arbetspartner, staden och kommunerna om framtida 
möjligheter. Det nya äldreboendet i Fisksätra, till-
sammans med Stena Fastigheter och Nacka kommun, 
är bara ett projekt på vårt bord. Våra ögon är öppna 
för nya platser och nytänk: Skarpnäck och Bromma/ 
Västerort är som exempel två områden som skulle 
passa våra medlemmar utmärkt eftersom väldigt 
många blomsterfondare är bosatta i just dessa 
stadsdelar.
Tipsa oss gärna om du har en idé för hur och var vi 
kan utveckla vår grundtanke om hem och vård för 
äldre på ett bra sätt.

Ulf Thörnevik, vd   



De litterära stadsvandringarna med journalisten och 
författaren Eva-Karin Gyllenberg som ciceron 
blev fulltecknade succéer.

Under september har Blomsterfondens hyresgäster och med-
lemmar haft möjligheten att följa Eva-Karin Gyllenberg på 
stadsvandringar i de stora författarnas fotspår. Vandringarna 
har följt två stråk, på söder med utgångspunkt Mosebacke 
”Med August, Slas och Klas på Söder” och i kvarteren runt 
Drottninggatan ”Strövtåg i det litterära Stockholm”. 

De litterära miljöerna är många. Hittills finns 18 skyltar 
om författare uppsatta på Södermalm. Från Odenplan till 
Kungsträdgården får vi möta ett tjugotal författare, från 

Astrid Lindgren till Nils Ferlin, Kristina Lugn och Hjalmar 
Söderberg. För att ta några exempel. 

Du som inte kunde vara med i september, håll utkik i 
Alma, på hemsidan och i våra nyhetsbrev, det planeras flera 
vandringar. Kanske redan senare i höst och under våren 2023. 
Håll dig också informerad om andra medlemsaktiviteter i 
Blomsterfondens regi: medlemsresor, förhandsvisningar på 
bio, seminarier, bokmarknad och annat. 
Häng gärna på låset, det blir snabbt fullbokat. 
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Blomsterfondens nya kvalitets-
ansvariga Maria Boman Trajer 
kommer närmast från tjänsten som 
kvalitets- och utvecklingsstrateg i 
Danderyds kommun.
Maria som är socionom i botten 
har en mycket bred bakgrund både 
från beställar- och utförarsidan. 
Hon har arbetat som verksamhets-
chef inom äldreomsorgen men 
också som biståndshandläggare. 
En masterexamen i socialt arbete är 
en uppsats borta.

– Det är mycket vi kan göra inom 
äldreomsorgen, vi är duktiga på att 
tänka och tycka, men vi behöver 
framförallt bli bättre på att veta. 
Vi måste komma närmare forskning 
och nya rön inom området och 
är allt för dåliga på att få med de 
äldre i utvecklingsprocessen. Det är 
faktiskt de som är specialisterna, de 
har livserfarenheten, de kan sätta 
fingret på behov och problem som 
vi tillsammans kan hitta fungerande 
lösningar på.
Genom mitt tidigare arbete inom 
socialförvaltningen i Danderyds 
kommun har jag varit delaktig i 
KPR:s (Kommunala pensionärs-
rådet) arbete.
Pensionärsrådet är ett samråds- 
och referensorgan som förmedlar 
kunskaper om äldres behov och 
pekar på särskilda förutsättningar 
att göra insatser på olika områden.
Danderyds kommun var tidiga 
med att skapa team kring sina 
hemtjänstkunder. I det arbetet är 
en fast omsorgskontakt en viktig 
samarbetspartner för äldre och deras 
anhöriga. 

Vi behöver få med de äldre, deras erfaren-
heter och kunskaper i utvecklingsarbetet

I teamet strävar vi efter att 
bygga stabila och fungerande 
samarbeten med primärvården 
i kommuner och regioner, inte 
minst pandemin har lärt oss 
vad detta betyder för de äldre 
i slutänden. Samma sak gäller 
kontakterna med staten och 
myndigheter, vi behöver förstå 
varandras regler och språk för 
att få ut maximala resultat.
Jag ser fram emot att få vara 
med och utarbeta visioner 
och strategier för att nå upp-
satta kvalitetsmål inom vår 
verksamhet. Blomsterfonden 
är på många områden redan 
föregångare, men även det som 
är bra kan bli ett snäpp bättre.

Maria Boman Trajer är ny 
kvalitetsansvarig på Blomsterfonden

Ann-Sofie Edin 
är ny verksamhetschef 
på Tallgårdens
äldreboende i Enebyberg
Ann-Sofie som arbetat som 
sjuksköterska och gruppchef i 
Blomsterfonden under sju år är 
väl förtrogen med verksamheten 
och välkänd för de boende och 
deras anhöriga. På bilden syns 
hon med terapikatten Tallis, 
alla boendes och medarbetares 
favoritcharmör.
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Blomsterfondens 
ekonomichef Erika Björk 
går i pension och 
lämnar över stafett-
pinnen till 
Maria Fredriksson

Efter 21 år i Blomsterfondens tjänst gick ekonomichefen 
Erika Björk i pension den 1 september. Många var med 
när hon avtackades med bubbel och tårta i festlokalen på 
Ringvägen. Det höjdes glas och hölls tal, alla vi som var 
där var eniga om att Erika inte endast varit en ovanligt 
duktig yrkesmänniska utan i lika hög grad en väldigt fin 
arbetskamrat. Personer med Erikas integritet, värme och 
sinne för humor växer inte på träd.

– Erika har varit en stor trygghet för mig i mitt arbete som 
VD, sade Ulf Thörnevik. Henne lugna raka sätt att vrida 
ratten rätt igen när mötesresonemang tenderat att hamna 
på villovägar har varit imponerande. 
– Erika är en person som jag har kunnat ställa samma fråga 
till, om och om igen, utan att någonsin känna mig dum 
eller okunnig, förklarade vård- och omsorgschefen Christel 
Haglund, jag tycker mycket om henne.
Alma ställer frågan: Hur känns det nu, vad ser du i 
kristallkulan?
– Jag trodde jag hade förberett mig mentalt för detta, men 
mest känner jag mig lite förvirrad, vet inte riktigt vad jag 
ska göra med mina dagar. Men det nya livet får nog sin 
form också så småningom. 
När jag började min anställning på Blomsterfonden fråga-
de jag min företrädare hur länge hon hade jobbat i före-
ningen. Tjugo år, svarade hon. Herregud, tänkte jag, så 
länge blir det nog inte för mig. Men jag hade turen att 
hamna i en mycket vänlig, mänsklig organisation där det 
varit lätt att trivas. Dagarna, veckorna och åren bara gick 
och idag står jag vid ett nytt vägskäl och hoppas att lyckan 
står mig bi även i fortsättningen. Men mest av allt känner 
jag stor glädje över åren som gått, Blomsterfonden är en 
förening att vara mycket stolt över.  

Erikas efterträdare finns på plats sedan 20 juni och heter 
Maria Fredriksson. Maria kommer närmast från SKR, 
Sveriges Kommuner och Regioner, där hon var ekonomi- 
och finanschef med ett tjugotal personer under sig. Maria 
har ett förflutet även i Stiftelsen Stora Sköndal och Capio 
geriatrik.
– Jag trivdes väldigt bra på SKR men när jag fick frågan 
från vd Ulf Thörnevik behövde jag inte tänka speciellt 
länge för att bestämma mig. Jag kände till Blomsterfonden 
som en ideell organisation det talas gott om i alla läger och 
verksamheten passar väldigt bra in i min egen profil. Nu 
kan jag kombinera ekonomi med ett innehåll som ger mig 
tillfredsställelse utöver det vanliga.

 
Det handlar om att maxa kronan, ta hand om pengarna. Så 
många medlemmar som möjligt ska få del av dem i form 
av hem och vård i slutänden. Blomsterfondens syfte, mål 
och värdegrund attraherar mig mycket.
Jag kan också säga att det första intrycket jag fått motsvarar 
mina förväntningar, jag är glad och stolt över att få ta över 
stafettpinnen från Erika i denna förening som så idogt 
arbetar för de äldres bästa.  



Hej!
Jag har en fråga om förvaring av ett testamente. Om jag ska upprätta 
ett testamente, har jag mitt testamente sen förvarat hemma hos mig 
eller ska det registreras någonstans? Är det till fördel att ha en kopia 
på annat ställe, exempelvis hos jurist eller i bankfack?

Tacksam för svar!

Christer

 

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 fram-
tidsfullmakter. 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 framti-
da 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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Hej Christer!

I Sverige finns det inte längre något register för testamenten. Det 
betyder att det är mycket viktigt att originaltestamentet förvaras på 
en säker plats. Ett testamente är en värdefull handling, och måste 
kunna visas upp i original för att vara giltigt. En kopia av testamentet 
saknar därför juridiskt värde och är alltså inte giltig. Att förvara ett 
testamente i hemmet är därför inte alltid en bra idé. Risken är att 
testamentet försvinner genom att det tappas bort, förstörs, glöms 
bort eller är åtkomligt för ”fel” personer. Traditionellt sett har bankfack 
varit bra alternativ för förvaring av testamenten, det är dock en tjänst 
som bankerna håller på att avveckla.

Om testamentet vid testatorns frånfälle inte kan hittas eller visas upp i 
originalform, kommer arvet i stället att fördelas enligt svensk lag i 
enlighet med den legala arvsordningen. Därför är det att rekommen-
dera att förvara sitt testamente hos en tredje part, exempelvis hos 
oss på Beckman Juridik, då förvaras ditt testamente i SBFs (Sveriges 
Begravningsbyråers Förbund) dokumentbevakningstjänst. Kostanden 
för medlemmar i Blomsterfonden är en engångsavgift om 950 k 
(ordinarie pris 1 350 kr), och varar så länge testamentet ligger för för-
varing. I din depå kan du lägga in totalt 10 dokument. Har du andra 
viktiga handlingar, exempelvis framtidsfullmakt, så kan dessa alltså 
också förvaras hos oss.  Genom att förvara ditt testamente i doku-
mentbevakningen så bär vi ett ansvar att se till att ditt testamente 
kommer fram i samband med ditt frånfälle.

För att boka tid hos oss och lämna in testamente eller andra viktiga 
handlingar, ring 08 640 48 40.

Allt gott!

ida.danielsson@afbeckman.com 

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



• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål

Fråga Anna Sievert, på 
Stockholms Auktionsverk. Hon 
är expert inom antikviteter, 
konst och design och 
värderingsman förordnad av 
Sveriges Handelskamrar.

Du som har en sak därhemma 
som du alltid funderat över. Hur 
gammal den är, varifrån den 
kommer, vem som gjort den 
eller vad den kan vara värd i 
reda pengar. Fråga Anna!

Skicka in bilder, beskrivningar och frågor som hjälper Anna att fylla i  
dina luckor. 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”. 
Välkommen!

ANTIKEXPERTENFråga
Hej Ebba,
Vilka trevliga bilder som du ärvt efter din gudmor.

Det är fyra fantastiskt delikata verk utförda av John Bauer. 

Det såldes två blad i december 2021 för 9 500:- stycket på 
Bukowskis, men prisbilden brukar varierar mellan 3-6 000:- per 
bild. Det finns 10 blad i denna trevliga serie av Johan Bauer. Just 
dina blad har nummer 1, 6, 8 och 10. 

Anna Sievert
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JOHN BAUER (1882-1918): (10) 
originallitografier, ur boken ”Troll”, 
Ernst Bauers förlag Göteborg, 
1915, varierande mått, 
10-12 x 9-14 cm, 

1. Julafton
2. Humpe
3. - God kväll, farbror! sa’ pojken
4. - Här har du allt, som återstår af 
mina kläder!
5. Två friare
6. Den lilla prinsessan och trollen
7. Trollhästen
8. - En sådan eländig liten bleknos! 
Sa’ trollet
9. Prinsessan och småtrollen
10. Trollens styfdotter

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

9.

10.



Ebba Stenbock. I maktspelets skugga

Det finns inte mycket skrivet om kärlek mellan kvinnor i ett historiskt perspektiv i 
vare sig Sverige eller Norden, även om intresset bland läsarna nog kan vara stort. 
Ämnet tas ibland upp i biografier om enskilda personer, men Den kvinnliga tvåsam-
hetens frirum tar ett större grepp om detta.

Boken är ett pionjärarbete där författarna lyfter fram en rad av den tidiga kvinnorörel-
sens kvinnor som levde i nära relationer med varandra. Många av dessa bodde dessutom 
tillsammans. Ibland handlade deras samboskap kanske i första hand om vänskap eller 
om praktiska och ekonomiska överväganden. Men andra gånger var det romantisk kärlek 
som band dem samman. Detta tycks för det mesta ha respekterats inom rörelsen, men 
det fanns såväl personliga som politiska skäl att vara diskret utåt. Homosexualitet var 
ett brott fram till 1944 och den antifeministiska propagandan smutskastade gärna både 
kvinnorörelsen och dess företrädare.

Initierat och medryckande levandegör bokens författare en dold del av historien och 
berättar om författaren Selma Lagerlöf, läkaren Karolina Widerström, kritikern Klara 
Johanson, historikern Lydia Wahlström och andra av tidens förgrundsgestalter.
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En sällsynt bok om kärlek mellan 
kvinnor i ett historiskt perspektiv

I den här biografin möter vi Ebba Stenbock som dotter, syster, maka 
och mor i en politiskt turbulent tid. Författaren Anu Lahtinen, biträ-
dande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors uni-
versitet, lägger ett omsorgsfullt pussel där källmaterialet ger inblickar i 
Ebba Stenbocks vardag och livet som adelskvinna på 1500-talet.

Maktkampen mellan kung Sigismund och hertig Karl ställdes på 
sin spets i september 1597, på Åbo slott. En väpnad sammandrabb-
ning mellan kungen och hertigen gick inte längre att undvika. Ebba 
Stenbock befann sig mitt i stormens öga. Hon var änka efter den 
nyligen avlidne Klas Fleming, ståthållare över Finland och trogen 
kung Sigismund. Hertig Karl var hennes kusin – men Ebba var lojal 
med sin man. Skulle kungens trupper hinna fram innan hertigens 
soldater stormade slottet? Eller kunde Ebbas inflytelserika syster, 
änkedrottning Katarina Stenbock, komma till undsättning? Ebba gick 
inte ostraffad ur kampen, men det hårdaste straffet tilldelades hennes 
unge son.
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Åbo slott hösten 1597. ”Hertig Karl, skymfande Klas Flemings lik” 
en målning av Albert Edelfeldt från 1878. 

Karl IX betraktades som hänsynslös av sin samtid, men detta 

anses vara en fiktiv händelse.



Ebba Stenbock. I maktspelets skugga

Rök från tusentals kolmilor svepte för hundra år sedan in skogsbyg-
derna runt järnbruken. Kolarna vaktade milorna dygnet runt – ett 
hårt, ofta farligt men också fritt arbete nära skogens väsen. Författare 
som Dan Andersson och Albert Viksten har givit uttryck åt dess 
myter och poesi.

      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 1 november 2022. 

Böckerna kan köpas direkt på förlagets hemsida appellforlag.se eller hos välsorterade bokhandlare

Grattis till alla er som vann böcker i senaste Alma!
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För mer info om böckerna gå in på: appellforlag.se

Magnus Roos
Glimåkra
Kerstin Enocson
Stockholm
Marie Björklund
Stockholm
Lennart Larsson
Gävle
Kristin Östholm
Bromma

Birgitta Ekskog
Stockholm
Tuula Laiho
Stockholm
Birgitta Dominius
Älvsjö
Lena Samuelsson
Segeltorp
Mariella Viström
Farsta

Jonas Persson
Vallentuna
Peter Lundqvist
Solna
Nils Wennlund
Stockholm
Rut Rodin
Sköndal
Eva Fägersten,
Ekerö

Många myter, dikter och sånger 
har fötts runt kolminorna

Kolning – Historier och hantverk berättar kolningens 

historia från forntidens kolningsgropar till dagens smut-

siga globala handel med grillkol. Författaren vill också 

inspirera till kolning såväl med traditionella kolmilor som 

med nya former för att göra biokol för det egna grön-

sakslandet. Här finns utförliga beskrivningar av arbetet 

steg för steg och av vilka redskap som behövs.

Utan träkol från alla kolmilor hade 
Sverige inte haft någon järn- och 
stålindustri. Under 1900-talet tog den 
fossila stenkolen över, och kolningen 
i milor upphörde. Men idag är träkol 
på väg tillbaka, både som ersättning 
för fossil energi och som biokol för 
jordförbättring. Den används också 
för att grilla under somrarna. Fo
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10. Hur många världsarv har Sverige    
        (enligt UNESCO)

15 st

17 st

21 st

A
B
C

Kära vänner, vi har precis haft val i Sverige. Så nu vill vi veta vad ni kan om vårt fina land. En del frågor är lätta, andra  kan vara knepiga, en del är svåra. 
Tävla gärna  mot frun, mannen eller barnen. Eller någon vän. Ingen blir populärare än en riktig allvetare. Svaren hittar du längst ned på sidan 4, om du mot 
all förmodan skulle behöva dem. 

1. Hur många invånare har Sverige?

Drygt 8 miljoner

Drygt 10 miljoner

Drygt15 miljoner

A
B
C

 21. Hur många allmänna flagg-
         dagar har vi under 2022?

12

18

32

A
B
C

3.  Hur många regioner finns det ?

11 st

16 st

21 st

A
B
C

4.  Hur många kommuner 
       finns det ?

230 st

250 st

290 st

A
B
C

24. Bo Jonsson (Grip) byggde Rase-
         borgs slott på 1370-talet. Var?

I Skåne

I Blekinge

I Finland

A
B
C

6. Hur ofta hålls riksdagsval ?

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

A
B
C

7.  Hur många ledamöter har 
       riksdagen?

349

359

459

A
B
C

8. Vem var Sveriges förste konung?

Olof Skötkonung

Torleif Skötkonung

Oscar Skötkonung

A
B
C

9. Vilket är Sveriges nationaldjur?

Björn

Ren

Älg

A
B
C

15. Hur många nationalparker 
        finns det i Sverige?

8 st

15 st

30 st

A
B
C

11. Vilket år blev Carl XVI Gustaf  kung?

1973

1977

1981

A
B
C

12. När grundades Stockholm?

1120

1252

1330

A
B
C

13. Vilket är Sveriges högsta berg?

Saarektjåkkå

Stortoppen

Kebnekaise

A
B
C

20. ”Din sol, Din himmel, Dina
        ( – ) gröna”. Vilket ord saknas?

ängar

ängder

skogar

A
B
C

17.  Vad heter landets sydligaste   
          punkt?

Ales stenar

Smygehuk

Haväng

A
B
C

2. Hur många landskap finns det?

15 st

25 st

35 stt

A
B
C

14. Vilken är Sveriges största sjö?

Vänern

Vättern

Torneträsk

A
B
C

18. Hur långt är Sverige från norr   
         till söder?

 2 001 km

1 572 km 

2 340 km

A
B
C

22. Sveriges nationaldag firas delvis   
         till minne av en regent. Vilken?

Kung Gustav II Adolf

Drottning Kristina

Kung Gustav I Vasa

A
B
C

23. Hur många procent ligger     
         riksdagsspärren på?

3

4

5

A
B
C

19. Vem skrev texten till 
         nationalsången?

Richard Dybeck

Richard Herrey

Keith Richards

A
B
C

16. Vad heter landets nordligaste        
         punkt?

Treriksstenen

Trerikskilen

Treriksröset

A
B
C

A
B
C

5. Vem är statschef ?

Statsministern

Talmannen

Kungen

Sverige Quizet
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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

Gitarrlegendaren Janne Schaffer spelade på Blomsterfondens föreningsstämma 2019.



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 2/2022

Följande två personer har vunnit var 
sin bok. 

Anna Asp, Stockholm

Christer Henriksson, Stockholm

Grattis!

Kryssa rätt och vinn en bok
Lös storkrysset på motstående sida och få chansen att vinna en bok. Bland alla 
rätta svar dras två vinnare som får var sin bok på posten. Vinnarna publiceras som 
vanligt i nästa nummer av Alma. Insändningsuppgifter hittar du längst ned på 
nästa sida. Lycka till!

Svenska kvinnliga pionjärer av Eva-Karin Gyllenberg

Kvinnor har ofta hamnat i skymundan i historien. Men det finns många som har satt 
spår och är värda att lyftas fram, kvinnor som har vågat gå egna vägar och visat vägen för 
efterföljande.
Eva-Karin Gyllenberg, välkänd profil på Dagens Nyheter, har gjort ett urval av personer 
som på olika sätt varit pionjärer. Kvinnor från hela Sverige finns representerade: företagare, 
idrottare, läkare, uppfinnare, välgörare, konstnärer ... Ta del av kvinnornas liv och kamp, 
få en inblick i tiden som de levde i och en förståelse för vad de gjorde. Både välkända och 
mindre kända kvinnor finns med i denna välskrivna bok.
”Jag tyckte jättemycket om den ... Gyllenberg skriver medryckande, hon är så att säga i 
steget hela tiden, entusiastisk. Jag blev uppiggad av att läsa det här!” Ebba Witt-Brattström
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Korsordstävling nr 3/2022: Lösningen  ska vara oss tillhanda senast den 1 november 2022. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras två vinnare som belönas med var sin bok.
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Denna medlemskupong berättigar till 40% rabatt 
när du betalar din entré på plats på Seniormässan 
Stockholm 2022, 4-6 oktober. Se seniormassan.se 
för vad som gäller. Max två personer per kupong. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

40% RABATT
MEDLEMSKUPONG MÄSSENTRÈ

BL
OM

20
22

För mer information, besök gärna vår hemsida:  

www.seniormassan.se
bjuder på garderoben

SENIORMÄSSAN 
 STOCKHOLMSMÄSSAN, 4-6 OKTOBER! 

Föreningen Blomsterfonden
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Posttidning
Ej retur

B

Planera för ett bra seniorliv och gör 
något gott för de som är äldre idag!

 
Besök oss i monter 

C10:58 
på Seniormässan

Stockholmsmässan 
4–6 oktober

Välkommen!


