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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  
det friskå hös individen. Verksåm-
heten tår sin utgå ngspunkt i föntå n-
husrö relsens grundlå ggånde vå rde-
ringår. Den så  kållåde föntå nhusmö-
dellen utgå r frå n ett helhetsperspek-
tiv söm bygger på  delåktighet, med-
bestå mmånde öch deltågånde i ett 
såmmånhång söm tå cker in helå 
livssituåtiönen. Må let å r ått i stö rstå 
mö jligå utstrå ckning mö tå må nni-
skör frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 
Verksåmheten inrymmer tre ölikå 
årbetsenheter: köntörs-, kö ks- öch 
serviceenheten såmt studentenheten 
”En vå g fråmå t” , trå dgå rdsfö rening-
en ”Grö nå Fingrår” öch Kristållen-
pröjektet. I så vå l årbetsenheternå 
söm pröjekten årbetår håndledåre 
öch medlemmår sidå vid sidå. 
Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch  
årbetsglå dje. 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
mö jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hös Föntå nhusets spönsörer, 
stö dmedlemmår, medlemmår, hånd-
ledåre öch völöntå rer. 
Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 
www.lundsföntånhus.se 
 
Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 
 
OMSLAGET  
Omslågsbilden å r tågen åv Gunnår. 
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Redaktionen  
har ordet: 

Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li,  Lenå H, Cicky, Gunnår K, Lisbeth, Mått-

tiås B, Målöu, Målin, Måriå O,  Kårin, Kristöffer, Jöhån I,  Annå, Dånnå, Måt-

hildå, Mårkus, Alfred, Bengt, Jessicå , Nicki, Påul, Mårie, Kårl såmt enheter-

nå öch ållå ni underbårå vårelser söm på  erå egnå så tt bidrågit till dettå 

unikå nummer, söm fåktiskt tillsåmmåns med sinå fö regå ngåren håmnår i 

det svenskå Riksårkivet fö r ållå evighet.  

Gråttis, ni kömmer åldrig ått glö mmås. 

 

Trots att vi haft inbrott så 
kommer vi inte slås ner av 
detta. Vi är starkare än nå-

gonsin. Vi är starka tillsam-
mans. Sommaren går mot 
sitt slut.  

Och på tal om slut, så kom-
mer jag, Cicky att börja en 
treårig utbildning på Kul-

turcentrum.  

Redaktionen kör på i van-

lig anda. Med mycket 
värme tackar vi på redakt-
ionen er alla.  

Lycka till, kompis, 
önskar alla vi på red-
aktionen och i huset. 

OBS!  
SENASTE 
NYTT! 
Var med och 
spela musik i 
Fontänhusets 
husband!          
Vi kör igång med 
repetitioner tors-
dagar kl 13.30-
15.30 i Studie-
främjandets    
lokaler!           
Sedan har vi 
några tillfällen 
med öppen scen 
under hösten.              
Prata med Al-
fred eller Ma-
tilda så får du 
veta mer. 
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Osbylägret 
I mitten på  juni vår det dågs fö r 
å rets lå ger i Osby i dågårnå tre. 
Vi vår ett 25 – tål föntå nåre söm 
per buss öch tå g tög öss till vå rt 
mysigå böende stråx intill Os-
bysjö n. Vå dret vår vå l så då r men 
våd gjörde det nå r humö ret vår på  
töpp. Vi tilldelådes vå rå så ngplåt-
ser, ålternåtivt reste vå rå tå lt. Jåg 
öch Wiccy fick eget rum intill Gu-
nillå öch hennes hund, Venus. Fö r 
Wiccys del så  å r dettå lå ger ett 
rent pårådis, åv flerå ånledningår; 
Hön få r springå lö s öch hön hår 
hur må ngå fåmnår söm helst ått 
höppå upp i öch spridå sitt gös.  
Vå dret vå xlåde öm öch det blev 
söligt öch vårmt. En hel del pås-
såde på  ått bådå. Andrå tög en tur 
i bå ten eller påddlåde kånöt. 

Sjå lv så  tög jåg möd till mig öch döp-
påde mig håstigt i det kyligå våttnet. 
Vi vår uppdelåde i ölikå måtlåg öch 
grillåde vårje kvå ll. Då remellån så  blev 
vi bjudnå på  ållskö ns gödsåker så söm 
frukt, snåcks, gödis, glåss öch lå sk.  
Visså medlemmår köm på  besö k ö ver 
dågen eller stånnåde en eller två  nå t-
ter.  
En kvå ll nå r vi sått runt lå gerelden 
lekte vi ”sånning öch könsekvens”. Det 
vår jå tteröligt öch intressånt. Det blev 
så  ått vi stå llde frå gör till våråndrå öm 
så dånt söm vi vår nyfiknå på . Ett vå l-
digt brå så tt ått lå rå kå nnå våråndrå 
bå ttre. Höppås dettå blir en tråditiön 
fråmö ver på  lå gren! 
Såmmånfåttningsvis vår lå gret en rik-
tig hö jdåre öch å r så  glåd ått få  fö ljå 
med på  dettå vårje sömmår. Vå l mö tt 
nå stå sömmår! 

Vid dåtörn; Måriå O 

Kulturlägret i Ottarp 
 
Den 13:e till 16:e juni vår det å ter dågs fö r kulturlå -
ger, å ven dennå gå ng i 
Ottårp. 
A ven dennå gå ng med-
verkåde medlemmår frå n  
föntå nhusen i Målmö , 
Lund,  
Helsingbörg, Bå ståd öch 
Fålkenberg.  
 
Vi fick ihöp 23 fö rvå n-
tånsfullå deltågåre söm 
beslågtög Målmö  Söm-
mårgå rdårs  
sömmårköllö öch efter 
lite diskussiöner inkvår-
teråde vi öss i vå rå rum. 
Sedån å ts  
det en göd söppå söm Alf öch Gudrun frå n Skå debå-
nån håde fixåt. På  kvå llen hö ll  
jåg ett 80-tålskryss söm ållå tyckte vår trevligt. 
 
Nå stå dåg vår det teåter söm stöd på  prögråmmet, 
öch söm vånligt vår det Bö Jönssön söm hö ll i det. 
Dennå gå ng hån med sig en del åv en pjå s söm jåg ty-
vå rr inte kömmer ihå g nåmnet på . Det vår en pjå s 
med lå ngå repliker, så  det vår gånskå  svå rt ått 

kömmå ihå g, öch hå llå köncentråtiönen uppe. Men 
ållå gjörde så  gött de  kunde öch resultåtet blev vå l 
ökej. 

 
På  kvå llen håde jåg en ny grej 
söm jåg funderåde ut under 
dågen. En intrötå vling  
Söm blev mycket uppskåttåd. 
Den kömmer nög tillbåkå till 
nå stå gå ng.  
 
Tredje dågen vår det må lning 
med Lindå söm åktivitet. Hön 
lå rde ss en ny må lnings- 
teknik söm vi sedån fick prövå 
på . 
 
Under helå lå gret håde Evå 
Låchnit frå n Fålkenbergshuset 

en pysselhö rnå, då r ållå 
öm ville kunde sittå en stund öch sysslå med.  
 
På  fredågen vår det fruköst-lunch då  vi å t upp dettå 
söm fånns kvår efter de gå ngnå dågårnå. Efter stå d-
ningen håde vi sedån utvå rdering, då r vi gick igenöm 
det söm vår  
brå öch det söm  kunde bli bå ttre till nå stå lå ger. 

 
Bengt öch Töny 

Samlad styrka stärker banden hos oss alla. 

Lasse har antingen badat eller ångrat sig 
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Lena funderar 
på inbrott 

 och de känslor som väcks därav. 
 

 

Med obehag i kroppen går jag uppför entrétrappan och in genom porten till Lunds Fontänhus. 
Sist jag var här vad det spår av tjuvar på såväl övervåning som redaktion.  
Sist jag var här blev jag chockad och skakad. 
 
Minnet från en barndomshändelse gjorde sig starkt påmind. Då jag som 7-åring, tillsammans med en 
av fröknarna, kom till fritids tidigt en morgon. Fröken låste upp och när hon öppnade dörren möttes vi 
av en förskräcklig syn. Tjuvar och vandaler hade, på natten, brutit sig in på fritids och både stulit och 
vandaliserat. 
 
Det första jag och min fröken då kom in i var köket. Det såg helt fruktansvärt ut. Jag känner återigen 
det lilla barnets rädsla och chock när hon tittade runt omkring sig. Överallt låg det kastat porslin och 
glas i tusen bitar. Någon hade hällt ut mat och sedan klivit och kletat i det. De hade också sprutat ut 
och sedan smetat ut senap och ketchup på kökets alla väggar. Jag minns än idag hur otäckt det kän-
des. Att se allt detta. Och att känna lukten. 
 
Och även om det inte alls var så Fontänhuset såg ut efter inbrottet så kom känslorna tillbaka.  
Framförallt känslan av att den plats som stod för trygghet och glädje, under loppet av några sekunder 
blev en plats full av rädsla, otrygghet och ängslan. 
 
Så det var svårt att återvända till Fontän idag.  
Första vardagen efter inbrottet. 
 
Med en 7-årings känslor i kroppen på den 50-åring som försökte trösta den lilla flickan med allt hon 
förmådde. 
                                                                                                   
 

Lena H 
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Natten till den 21/7 inträffade en mycket tråkig hän-
delse. Ett inbrott gjordes i vårt fina Fontänhus.  
Handledarna och medlemmar kom som vanligt på fre-
dagsmorgonen och började med att göra frukost.  
Lena H som var tidigt på plats, gick sedan in på redakt-
ionen och upptäckte att alla datorerna var borta. Lena 
fick då en obehagskänsla om att något inte stämde. Hon 
informerade handledarna, och 
gick även upp på andar våningen. 
Även där såg hon att saker och 
ting inte stod rätt till.  
Det upptäcktes att alla bärbara 
datorer var stulna, de fyra station-
ära datorerna var som tur var 
kvar. Utöver detta var handkassan 
och en tavla som en av våra med-
lemmar målat stulen. Tavlan var 
en kopia på en Picasso, och 
kanske trodde tjuvarna att den var 
en äkta?!  
När det uppdagats att det rörde sig 
om ett inbrott, ringde handledarna 
till polisen. Polisen kom efter en 
stund, och kl 10.30 bestämdes det 
att huset skulle stängas så att de 
kunde jobba med att säkra bevis-
ning. En lista över saknade saker 
upprättades också. Sedan kontak-
tades en låssmed och låset på hu-
set byttes ut.  
Hur hade då tjuvarna gått tillväga? När polisen kom 
kunde de se att tjuvarna gått in genom fönstret till Irenes 
rum, via brandtrappan. Fönstret var utborrat med en  
metod som gjort att det inte gått sönder.  Polisen bedöm-
de därför att det var professionella tjuvar som gjort  
inbrottet.  
Fontänhusets buss flyttades samma dag och parkerades 
på ett hemligt ställe, eftersom nycklarna till den stulits.  
Både medlemmar och handledare som fanns på plats 
uträttade en fantastisk insats och gjorde vad som kräv-
des för att hantera situationen på bästa sätt! 

Måndag morgon veckan därpå öppnades huset upp som 
vanligt. Utförlig information gavs om det som hade 
hänt, och möjlighet fanns till samtal för de som hade 
behov av att prata om det inträffade. Under morgonmö-
tet berättade Lena H om vad som hänt och sina känslor 
och reflektioner kring det. Det fanns också möjlighet att 
ställa frågor. Det lades även fram en bok, där de som 

ville kunde skriva ner tankar och 
känslor om det inträffade. I boken 
tackades det för modet och rådig-
heten som Lena H visat. Man 
tyckte även att informationen som 
givits varit bra. En tacksamhet för 
att Fontänhuset finns uttrycktes 
också.  
Inbrottet inträffade en fredag då 
det vanligtvis är After Work. Ef-
tersom huset stängts ner fick det 
dock ställas in. Istället bestämdes 
att en AW skulle hållas tisdag i 
veckan därpå. Denna blev mycket 
lyckad, olika medlemmar bidrog 
med sång, musik, diktläsning och 
sit-down comedy. Genom efter-
middagen vände vi det chockar-
tade till att tillsammans fokusera 
på den gemenskap och värme som 
finns i huset.   
Under veckan kontaktades Securi-
tas Direct, Magnus Andersson. Vi 

fick genom honom ett mycket förmånligt erbjudande om 
ett bra larmsystem. Magnus såg också till att installat-
ionen av larmet sattes igång direkt. Några dagar senare 
var allt installerat och klart. Stort TACK till Magnus 
Andersson på Securitas Direct, företagslarm.   
Inbrottet var en mycket tråkig händelse, men sättet vi 
tillsammans hanterade det på, visar vilken god gemen-
skap och samhörighet det finns i vårt fina Fontänhus!  
 

Eva Li  

KAN STJÄLA VÅR STARKA 
GEMENSKAP!!! 

INGEN 
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VÄLKOMMEN 
 

TILL  
CICKYS HÖRNA 
AKUT ÖPPET HUS 
Drog in till F-huset den 31 maj för det skulle vara Öppet Hus. 
Jag mådde inte så bra. Benzo demonen hade sitt grepp om 
min själ. Jag har inga planer på att förlora slaget. Nä nä! 
Vinna kommer jag att göra. Denna dag var jag så trött. Hade 
knappt sovit på grund av kramp i foten. Blåsigt var det idag 
också, men som det var i Moskva var det långt ifrån.  Där 
blåste en stor lyftkran bort vid en byggarbetsplats. Hupp. 
Inne på Fontänhuset var det lugnare.  Det planerades inför 
öppet hus denna eftermiddag.  Gick in till redaktionen och 
satte mig. Där inne var det fullt upp som vanligt. Pratade lite 
med Gunnar och Lasse som pratade med Gunnar. När klock-
an var ett vällde det in folk till huset. Ja det kom väl ett par 
tusen…öh… några hundra kanske. Maten som serverades var 
en stor favvo nämligen chili container carne. Jag smällde i 
mig tre portioner med riven morot. Att man serverar ris till 
har jag aldrig fattat. Bönorna är nog mättande tycker jag. 
Denna dag var det dessutom Open mike. Det var några som 
uppträdde. Vid halv fyra tiden var det MIN tur. Jippi! Det var 
ett bra tag sedan jag uppträdde till musik. Fontänhuset har 
fått en musik kunnig person. Han spelade till de låtar jag 
framförde. Dessutom hade Jonas Bredford kommit dit och 
han spelade och sjöng kör på Let it be. Jag sjöng även Sum-
mertime och I natt jag drömde med komp av 
dessa kunniga personer.  Så kul jag hade. Det 
var så länge sedan. Att sjunga i band är ju vad 
jag vill. Vid fyra tiden var det Jonas Bredford 
och bandet Sicked allo som uppträdde. Det är 
ös i deras låtar. Ja så vann jag en grej på lotte-
riet som hölls på F-huset också. Tröstegodis! 
Det var mycket god stämning på F-huset idag. 
Jag kände av min benzoabstinens men den hade 
dock blivit lättare. Gått ner i styrka som jag kallar det.  

Jag var tvungen att dra vidare till Hemgården för att med-
verka på Kreativa Akademins möte som skulle börja 18.00. 
Det var lättsamt som vanligt i teaterns anda. Det avslutades 
lite över åtta. Jag gick med snabba steg mot bussen som åkte 
precis när jag var framme. Jag blev skitförbannad och skrek 
högt. Sat-ns busschaufför osv. Satte mig på bänken och efter 
en stund flyttade jag mig i sidled för att sitta bättre. Känner 
då att det hugger i undersidan av låret. Jag hade lyckats att få 
in en sticka. Det gjorde ont så otroligt ont. Tänkte först att gå 
till akuten, men då hade jag nog fått sitta tills på morgonen. 
Jag åkte hem och snuttade med katterna. Nästa dag ringde jag 
till vårdcentralen där jag bor. Fick en tid till halv tre. De sade 
att de inte hade några läkare. En sköterska skulle titta på så-
ret. Kom in till ett rum och fick vänta där. Jag blev undersökt. 

En doktor som ”inte fanns” tillkallades. Han undersökte mig 
också. Det blev tal om operation. Fick två sprutor som gjorde 
skitont. Plötsligt efter detta när jag säger att stickan bör sitta 
fem mm. ner. Läkaren total vägrar plötsligt att operera bort 
stickan. Han tycker att jag istället ska till akutmottagningen 
och få ta ett ultraljudsundersökning som man därmed kan se 
var stickan sitter. Jag åker in till Lund och akutmottagningen. 
Får sitta och vänta många timmar. Sedan tas uppgifter och 
dylikt. Flyttas till akutmottagningen två där de har röntgen. 
Där fick jag också vänta ett bra tag. Blir slutligen inkallad. 
Väl där inne får jag också vänta. En läkare kommer och säger 
att ultraljudsundersökningar görs inte på kvällstid. Kom till-
baka i morgon förmiddag vid halv tio tiden. Klockan var nu 
nio på kvällen igen. Åkte hem. Katterna glada.  

Nästa dag var jag på plats vid halv tio tiden. Sade till i recept-
ionen. Han som satt där snäste åt mig att ta en kölapp. 
Samma sat-ns väntande igen. De tog mina uppgifter. Jag blev 
åter flyttad till akutmottagningen två. Det kom en person ut 
efter någon timme. De hade ringt upp till röntgen. Väntetid 
där med. Oboy!!! En timme till drog iväg. Upp till tredje vå-
ningen. Redovisa sin ankomst i deras reception. Skulle 
VÄNTA i det inglasade väntrummet. Det var både barn och 
vuxnas väntrum. Konstigt! Jag satt ensam när jag hör ett barn 

på ca fyra år skrika och gråta av smärta från 
rummet där ultraljudsundersökningar görs. Jag 
bröt ihop i väntrummet. Mina tårar rann. Jag 
blev så ledsen. Sände fluffiga och gulliga tankar 
till barnet som dessutom måste ha varit väldigt 
traumatiserad. Så kom det mammor med sina 
barn. Där satt jag och försökte spela oberörd. 
Det kom in en mamma med en flicka som plöts-
ligt rusade fram till mig och började pilla på 

min väska. Hon såg mig i ögonen och jag log tillbaka.  Mam-
man till flickan bad om ursäkt för att flickan var så framfusig. 
Det gjorde inget sade jag till henne och log. Flickan hade nå-
gon form av syndrom. Det var tid för mig att komma in till 
ultraljudsundersökningen. Det var lite svårt att finna den där 
nedrans stickan. Efter en halvtimme typ gjordes en markering 
vart den satt. Så då var jag klar där. Upp till akutmottagning-
en igen. Ta nummerlapp och vänta. Så kom jag in igen och 
hon sade att jag skulle direkt ha gått till akutmottagningen 
två. Oboy! Ännu mer väntan. Så kom jag in dit igen och 
skulle nu äntligen bli opererad. I väntan på läkaren igen. Blev 
undersökt. Blev bedövad gång nummer två. Sprutor som gör 
så ont. Blev flyttad till rummet med en mindre operations-
lampa. Ett snitt lades. Ingreppet tog ca tjugo minuter. Dok-
torn visade mig stickan som var två cm lång. Sedan blev 
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jag sydd med tre stygn. Drog lättad därifrån. Distriktsskö-
terska om tio dagar för att ta bort stygn. Jag gick vägen via 
Domkyrkoparken. Det stod två kanoner som avfyrades. Det 
small väldigt högt. Stackars fåglar! Gick till baksidan av kyr-
kan. Där hade det samlats massor av folk. En doktorspromot-
ion höll på. Oj! Jag som aldrig har fått bevittna detta. Allt har 
tydligen ett sammanhang. Stickan, akuten två ggr och väntan. 
Rätt tid och rätt dag. Jag var på plats! Tur i oturen! Det hände 
mycket dessa tre dagar.  
 
Idag söndagen den fjärde juni mår jag kroppsligt och psykiskt 
dåligt. Har drabbats av biverkningar av bedövningen jag fick. 
Doktorn sade att den innehöll adrenalin. Kollade upp detta i 
Fass. Det obehag jag känner av är på grund av bedövningen. 
Observera att jag fick dubbel dos över två 
dagar.            
 
Idag torsdag den 8 juni försökte jag 
komma upp tidigt, men nähä. Hörde inte 
mobilen. Vaknade till och såg att den var 
08.00. Herre… jag flög upp! Gav katterna 
mat och gjorde mig iordning. Gick sedan 
med snabba steg mot busstorget. Smällde 
i mig tre smarriga mackor på F-huset 
också. Jag skulle vara med på redaktions-
mötet denna dag. Det var tre månader 
sedan jag var på huset. Behövde en själs-
lig paus. Är på banan igen. Jag sökt till 
Kulturcentrum. En tre årig utbildning 
inom musik, konst, bild och teater. Blev 
antagen och ska börja i slutet på augusti. 
Så då blir det tre år utan Cicky på F-
huset. Så tre månader var ju inget pro-
blem väl? Åh vad jag ser fram emot att 
börja där. Så klart att det blir uppdatering-
ar angående det.  
 
Den 10 juni var jag och min kontaktperson 
på en guidad bussresa där vi åkte till   historiska platser som 
handlade om Slaget i Lund. Så vackert landskap. Efter det 
buffé på Kulturkrogen. Sen insåg jag att Erikshjälpen var öp-
pet. Drog dit. Där fann jag många fina saker. Bl.a två konst-
böcker och en dvd jag blev ruskigt glad för, nämligen Cool 
runnings med 
John Candy. Så 
var det dags att 
dra mot Central-
stationen. Gick 
via Domkyrkan. 
Där var det fullt 
med folk. Det vi-
sade sig vara ett 
bröllop.   Satt en 
stund och kollade 
på avstånd.  De 
åtta blomsterflick-
orna var fina. Små 
töser på ca sex år. 
 
Söndagen den 11 
juni var jag på ett 
Medeltida event i 
Folkets Park. Jag 
gick dit från Cen-
tralen. Det spela-

des musik från den tiden och folk var klädda i medeltida klä-
der. Det fanns saker till försäljning. I övrigt hände inte myck-
et. Drog vidare till Lunds Fontänhus. Lasse jobbade. Han 
hade lagat en smarrig äggakaka som jag ivrigt smällde i mig. 
Tog av korv och bacon också. Stannade tills de stängde. Blev 
hembjuden till Lucia. Hon bjöd på hembakat bröd. Så goda 
mackor hon gjorde. Stannade typ en timme. Gick sedan en 
omväg från Klostergården till Dalbyvägen. Tog bussen där 
mot hemmet.      
 
Onsdagen den 14 juni åkte jag upp med Gunnar till Osby. 
Han körde som en galning på grusvägarna genom skogarna. 
Hö Hö! Gps:en visade vägen trodde vi. Märkliga omvägar 
valde den. Det var fin väg genom skogen. Det var som att åka 

genom ett sagoland. Plötsligt tappade 
Gunnar mobilen som gled mellan framsä-
tena. Han fick inte tag på den utan fick 
vräka upp bilen på en sidoväg. Han gick 
ur bilen och kröp ner på golvet i frampar-
tiet på bilen. Fick tag på mobilen som låg 
under sätet. När han reste sig slog han 
huvudet i grenen som stack fram ovanför 
biltaket när han reste sig upp. Det var 
ingen gren utan bilratten. Jösses alltså 
vilken färd. Slutligen kom vi fram till 
Osby.  
 
Söndagen den 18 juni var jag på Mossa-
festivalen. Mossagården ligger utanför 
Vebebröd. Det var Kristian Antilla som 
skulle uppträda. Fick reda på detta av en 
ren händelse. Kristian kom på scenen 
kvart  över fyra. Jag satt längst fram och 
var så lycklig. Fick ögonkontakt med 
honom då och då. Suck! Han sjöng typ 
en timme. Efteråt tog jag mod till mig 
och bad om hans autograf.  Bytte dessu-

tom  till mig hans cd mot en mjukis hund. 
Vid fem tiden skulle han hålla ett föredrag om dumpster 
diving. Sopcontainer dykning. Matbutiker slänger väldigt 
mycket mat. Efter föredraget tog jag mod till mig igen och 
frågade honom om det var ok att ta ett foto tillsammans. Det 
var ok. Vilken goding alltså! Maten på Mosafestivalen var 

god den med. Ja den 
som tog fotot var en 
tjej från F-huset. Vi 
stötte på varandra på 
festivalen. Hon hade 
en kompis med sig. 
Vi tre hängde ett tag 
tills de skulle stänga.          
 
Detta var lite av   
mina sommar-
upplevelser.         
Mer kommer i nästa 
tidning.        

                                            
Kramisar från 

Cicky 

Kristian Antilla och jag 

Gammal Mercedes 
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Så ! Då  vår det ö ver... 17 veckörs pråktik tår slut fö r min 

del. Men innån jåg berå ttår öm min upplevelse kånske å r 

det på  sin plåts med en liten intröduktiön åv mig sjå lv. 

 Mitt nåmn å r Jöhån Ingerby eller 

kånske ”Jöhån I” fö r de flestå på  huset. Jåg 

studerår till ått bli söciönöm öch hår i 

såmbånd med min pråktik stråx åvslutåt 

termin 5 på  Söciönömprögråmmet. 

 Under min tid på  Föntå nhuset hår 

jåg få tt se mycket åv verksåmheten. Frå n 

det ytterst vå lfungerånde ”Kö ket”, en 

blömstrånde trå dgå rdsenhet i ”Grö nå 

Fingrår”, studiehjå lp öch livsviktig möti-

våtiön i ”En vå g fråmå t” öch så klårt ånled-

ningen ått ni lå ser dennå text, den fåntås-

tiskå ”Redåktiönen”. Jåg hår håft fö r-

må nen ått trå ffå ötröligt må ngå hå rligå 

öch vårmå må nniskör på  Lunds Föntå n-

hus. Då rfö r höppås jåg ått verksåmheten förtså tter ått 

vå xå öch förtså tter hjå lpå må nniskör ått inse hur fåntås-

tiskå de å r öch vilken pötentiål söm finns inöm dem.  

 Söm må ngå studenter kån å ven jåg kå nnå ått det 

kån vårå rå tt skö nt ått åvslutå å nnu en termin, öch ått i 

öch med dettå tå ett steg nå rmåre mitt må l i förm åv en 

exåmen. Den kå nslån å r döck inte våd jåg huvudsåkligen 

fökuserår på  kring mitt åvslut på  Lunds Föntå nhus. Jåg 

kömmer ått kå nnå en stör sörg ö ver ått lå mnå vå rmen 

söm finns på  Lunds Föntå nhus öch må nniskörnå söm bi-

drår med dennå. Under min tid på  Lunds Föntå nhus hår 

jåg lå rt mig vå ldigt mycket öm må nniskör 

med psykisk öhå lså, myndigheters bemö -

tånde åv må nniskör med psykisk öhå lså öch 

kånske viktigåre å n nå göt ånnåt så  hår jåg 

lå rt mig vå ldigt mycket öm mig sjå lv öch min 

fråmtidå röll söm söciönöm. 

 Upplevelsernå på  Föntå nhuset hår 

vårit må ngå öch betydelsefullå. Då rfö r vill jåg 

hå r tå tillfå llet i åkt ått tåckå min håndledåre 

under min pråktikperiöd, Måtildå Espmår-

ker. Jåg hår lå rt mig mycket genöm uppgifter 

hön gett mig, mö ten jåg få tt fö ljå med på  öch 

genöm såmtålen söm vi håft tillsåmmåns.  

 Sjå lvklårt vill jåg skickå ett gigåntiskt 

tåck till ö vrigå håndledåre på  huset. Jåg trör 

inte ni fö rstå r helt vilken ötrölig röll ni spelår i må nni-

skörs liv öch vilkå hå rligå må nniskör ni å r! Sist öch vik-

tigåst åv ållt, medlemmårnå. Jåg hår få tt fö rmå nen ått lå rå 

kå nnå må ngå åv er öch jåg ö nskår er ållå ållt gött i vå rl-

den. 

 Tåck fö r dennå vå rtermin jåg få tt spenderå till-

såmmåns med er. På  å terseende!                                                                 

      Johan I 

PRAKTIKANTEN TACKAR FÖR SIG 

ÄNTLIGEN STARTAR 
POD-RADIO I HUSET!  
OCH VI BEHÖVER 
Häng med från början och lär dig podda från grunden.  

Där nu en ny del av vår verksamhet i huset och är till 

för alla medlemmar. 

Du kan bli programledare, musikvinjettskapare, nyhets-

uppläsare, lära dig sköta det tekniska, sjunga eller spela 

något instrument eller vara med och hitta på nya pro-

gramidéer. Vårt första projekt har tjuvstartat. Det rör sig 

om en programserie på ca 10 avsnitt som heter ”Min 

berättelse” där någon läser texter ur vårt första special-

nummer. Det handlar om bemötande inom psykvården, 

såväl positiva som negativa erfarenheter. Men vi kan 

tillsammans göra programformer kring humor, musik, 

intervjuer, teater. Ja, vi är helt fria att göra vad vi själva 

tycker verkar kul och intressant. 

Och vi lär oss gemensamt på resan. Hör av dig till oss 

 på… 

         Redaktionen 
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Karin 

jup svart sorg 

Gråter häftigt inombords 

På stolen ett stort vitt ark 

”Vi kommer aldrig mer att ses 

Älskar dig inte 

Ska söka den sanna kärleken” 

Den sanna kärleken, den trodde jag var vi 

 

Ett år har gått 

Har ett brev i handen 

”Kan Du förlåta mig 

Nu vet jag att den sanna kärleken är Du 

Jag älskar Dig! 

Möt mig på caféet klockan fem” 

 

Trots att tiden gått 

Vandrar jag sanslöst lycklig 

Till vår mötesplats 

Där står Du, orolig och förväntansfull 

Jag räcker Dig min hand 

”Du är förlåten 

Jag har bäddat sängen” 

u skriver 

Jag läser 

Jag älskar det du skriver 

För plötsligt så förstår jag 

Att det jag känner, 

Det som händer inom mig 

Är kärleken till Dig 

 

örde vid Dig 

Kunde inte stå emot 

Du såg förvånad ut 

Tittade på mig 

Mötte min blick och log 

Du smekte mig försiktigt 

Vill du följa med? 

Ja, det vill jag 

en kan inte styras 

Förälskelsen 

Plötsligt är den bara där 

Jag kan leva hela dan 

På en blick från Dig 

Även om jag inte ser Dig 

Finns känslan där ändå 

Jag kan titta på Dig länge, länge 

Utan att du ser mig 

Det blir viktigare än 

Allting annat 

itt hjärta gick sönder i natt 

Du viskade en kvinnas namn 

Du log i sömnen 

Mitt hjärta slutade slå 

Hur  kunde det hända 

Våra liv var som Ett 

Vet Du att jag väntar vårt barn 

Jag vill få Dig tillbaka 

Jag MÅSTE få dig tillbaka!! 

ag sprang ifrån Dig idag 

Jag är så förbannad 

Det är nog nu! 

Du lovade kärlek; 

Ett sånt svek 

 

Tänker på någon annan 

Det är så det blir 

Vet inte om han vet 

Men han kommer att förstå 

Han är vacker 

Kan inte livet bli så vackert 

Jag lämnar allt för kärleken... 

M 

D 
R 

D 

D 

J 
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Lena Bosund har jobbar sedan några år till-

baka som handledare inom kriminalvården 

och med Lunds Universitet ”Pedagogisk 

stöd”, hon har hjälpt många som drabbas 

av dyslexi. 

Problemet är inte dyslexin,  
problemet är förtvivlan 

Pedagogiskt stöd är viktigt när det gäller att hjälpa studenter med dyslexi eller med någon 
typ av lärovariationer att klara sina studier. Språkpedagog Lena Bosund jobbar för att yt-
terligare förbättra möjligheterna för studenter att kunna hitta rätt studieteknik och an-
passning till sina behov.  

TEXT OCH FOTO Danna Villada med hjälp av Lena Bosund, Malou, Kr istoffer  och Tony på Lunds Fontänhus.  

När man själv har erfarenhet av inlärningssvårigheter, 

eller har någon släkting med det, är det kanske lättare att 
relatera till andras behov. Som jag berättade tidigare har 
jag själv haft läs och skrivsvårigheter under hela mitt 
liv. Problemet var kanske inte så tydligt i mitt hemland, 
Colombia. Men när jag kom till Sverige för att plugga 
till en Internationell Master som man får läsa på eng-
elska, visade det sig att jag behövde extrastöd med olika 
hjälpmedel, bland annat från ”Pedagogisk stöd” på 
Lunds Universitet och stöd från Lunds Fontänhus ”En 
väg framåt” enheten.  
 

När jag träffade Lena för att få veta mer om hennes ar-
bete och hur hon hjälper studenter som behöver extra-
stöd, sa hon att problemet inte är dyslexi, eftersom det 
alltid finns möjlighet att hitta andra vägar. Enligt henne, 
är det som är mest problematisk att studenter med inlär-

ningssvårigheter inte får den hjälp de behöver i tid. Då 
blir det svårt att klara skolan. En av konsekvenserna kan 
bli att dom får dåligt självtroende, vilket i sin tur gör att 
andra vägar verkar omöjliga i deras ögon. Jag håller helt 
med Lena. När jag tittar i retrospektiv, anser jag att det 
problem jag hade under min Master inte var så mycket 
att jag inte kunde läsa lika snabbt som mina klasskamra-
ter gjorde, eller att oavsett hur många gånger jag skriver 
så blir vissa ord ständigt felstavade (på alla språk jag 
kan, till och med på mitt modersmål spanska!). Dessa 
svårigheter är inte hindrande när där finns ett habilite-
rande system på plats, som den både Fontänhuset och på 
”Pedagogisk stöd” på Lunds Universitet hjälper skapa. 
Ett hinder för mig i den situationen var den stora för-
tvivlan jag kände och som gjorde att jag insåg att jag 
aldrig skulle klara mina studier på Mastersnivå. Jag 
hade tappat mitt självtroende helt. Goda nyheter är att, 
med Lenas egna ord:  
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STÖD OCH RESURSER 
 

Det var den 18de maj i år, på Lena Bosunds kontor på 
Lunds Universitet som hon berättade för mig om sin 
åsikt om dyslexi. På ”Pedagogisk stöd” har hon varit 
språkpedagog, och hon har även publicerat tre böcker: 
”Om Sverige på lätt svenska”, publicerad 2015; ”Läs 
in!: lässtrategier”, från 2009; och ”Lättlärt: en handbok 
i studieteknik”, som publicerades 2000. Hon jobbar nu 
på sin fjärde publikation. Alla hennes böcker finns på 
Lunds Universitetsbibliotek. Tiden som språk och studi-
ehandledare gav Lena viktig erfarenhet och kunskap för 
att utveckla studietekniker som alla studenter, oavsett 
om de lider av funktionsvariation eller inte, skulle kunna 
dra nytta av.  
 

ETT BRETT PERSPEKTIV  
 

-Dyslexi är otroligt brett för mig. Jag har träffat 
många dyslektiker, och där är inte många likheter. Det 
finns likheter också, men man löser det på olika sätt, och 
kommer vidare och runt det på olika sätt. 

Även om hon anser att hon under sin arbetstid har fått 
kontakt med många dyslektiker så finns där inte ett sätt 
att beskriva deras dyslexi som stämmer in på alla.  

Lenas intresse för att hjälpa de som har språkliga läs 
eller skrivsvårigheter är grundat i hennes egna erfaren-
heter.  

Det som är problematiskt är att föräldrar och läraren i 
skolan kanske inte förstår från början vilka svårigheter 
studenter har för att kunna läsa eller skriva, eftersom de 
kan ha väldigt olika typer av dyslexi manifestationer. 

 

 

OLIKA BEHOV 
 

Lena använder i sitt yrke olika typer av resurser för att 
kunna nå studentens behov. 

-Jag börjar alltid med en intervju så att jag förstår vad 
som är problemet, och vad det är som fungerar bra. Och 
jag har lärt mig att man inte kan göra mycket åt det som 
inte fungerar. Däremot, kan man också hitta andra 
vägar, det kan man alltid.  

I intervjun letar Lena efter saker som fungerar bra 
och det man kan bygga på.  

 

DU BORDE VETA 
 
Lena, tipsade om några Arkitekt skolor i USA som förr i 
tiden bara anställde dyslektiker, det för att dyslektiker är 
duktiga att hitta lösningar.  
-Dom dyslektiker som kommer in på utbildningar, de är 
duktiga på att hitta andra lösningar, och det är bra när 
man är arkitekt. 

Jag lyckades inte hitta information på nätet om 
nämnda skolor, eller om företagen som framförallt an-
ställer dyslektiker. Jag håller med om hennes åsikt att 
dyslektiker kan bli bra på att hitta andra vägar och lös-
ningar. Däremot finns också många myter kring dyslek-
tikers exceptionella egenskaper och inkludering på ar-
betsmarknad, exempelvis att där finns 50% anställda 
dyslektiker i NASA , USAs federala myndighet för luft 
och rymdfart. Denna information visade sig vara en myt 
när jag kollade på NASAs Twitter konto, där hade de 
svarat att den informationen är falsk. Där finns definitivt 
möjligheter att bemästra sina inlärningssvårigheter när 
man har dyslexi. Däremot är det också viktigt att komma 
ihåg att för att vända en besvärlig situation till ett fram-
gångsrikt resultat, som individ får man anstränga sig 
och, som Lena sa, hitta det som fungerar bra, och bygga 
vidare på.  

Samtidigt som myndigheter måste skaffa ett habilite-
rande system. Goda nyheter för svenska medborgare är 
att det finns bra stöd för studenter med dyslexi i Sverige. 

 

ORSAKERNA 
 

För att hitta orsakerna bakom dyslexi krävs det att stu-
dera hjärnan, vilket Lena har inte gjort. 

 Där finns kanske någonting gemensamt hos alla dys-
lektiker, men det yttrar sig oftast på olika sätt, Därför 
kan man inte behandla alla lika, utan det är väldigt olika, 
berättar Lena Bosund. 

“Där finns alltid 
andra vägar att 
använda för att 
ta sig fram” 

”Låt inte dyslexi 
stå i vägen för 
din kreativitet” 
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 En ånnån dåg drög vi till Alnårpspårken fö r en hålvdågstur 
 

Låddåde med fikå, en hel mörmörs rullvågn fylld, drår vi en efter-
middåg i juli till Alnårpspårken. Vi hår vå r Fölkåbuss öch friheten 
söm kömmer med den! Utgå ngspunkten å r Böbös hjå rtå, ett vå ldigt 
vitt hjå rtå klå tt med pråliner i ölikå få rger, utånfö r hö gskölåns        
entre .  I Alnårpspårken blömmår flå dern öch vi lå r öss våd ekslå k-
tet  heter på  låtin: Querqus. Nå gön blir åv med en möbil, vi hå lsår på  
en gullig hund, vi hittår möbilen öch efter prömenåden å r det å ntli-
gen fikå, fö rst på  nå grå uppstå lldå börd, då refter breder vi ut filtårnå 
öch sölår. 
                                                                                          Anna Espmarker igen 

PLIKT & ELÄNDE 
Vi utflyktåde till Ståtår-
museet vid Törups bök-
skög 
 

Och då r övånfö r en trå söffå 
med gulnånde låkån öch ylle-
filt hå ngde en bönåd med bud-
skåpet: Plikt och ela nde. I museibutiken så ljs den söm t-shirt fö r 299 
krönör.   
Att vå xå upp söm ståtåre i bö rjån åv 1900-tålet vår ingen dåns på  rö-
sör, det fick vi lå rå öss på  utflykten söm dennå tisdåg gick till Ståtår-
museet i ånslutning till Törups bökskög. Histörien köm ikåpp flerå åv 
öss söm kå nde igen fö remå l frå n fö rr. Nå grå prövåde å ven på  ått gå  på  
utedåss fö r ått få  helå ståtårupplevelsen med sig. Utflykten åvslutådes 
med tråditiönellt kåfferep i trå dgå rden.  

Anna Espmarker 

BOBOS HJÄRTA 

Möt Bötåniskå trå dgå rden öch Kårins bålköng 
 
Den 1/8 vår vi ett gå ng söm gjörde en utflykt till Bötå-
niskå trå dgå rden. Vi bö rjåd med ått å tå glåss i cåfe et, 
öch tög sedån en prömenåd i den våckrå pårken. Vi 
spenderåde en hel del tid i vå xthuset, då r det fånns 
må ngå våktlår (små  få glår). Vi fick lå rå öss ått våktlår-
nå å r brå på  ått hå llå undån skådedjur. Nå r vi kå nde öss 
nö jdå med Bötåniskå trå dgå rden, gick vi hem till Kårin 
S finå lå genhet, söm hår utsikt ö ver pårken. Då r bjö ds 
det på  kåffe öch te, såmt Föntå nhusets hemmåbåkåde 
muffins.  

Markus  

VI ÄLSKAR BOTAN  
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Det vår en åv de få  våckrå dågårnå dennå sömmår söm 
vi å kte med husets buss öch två  bilår till Bjå rred. Allå 
vår vå ldigt fö rvå ntånsfullå öch ingen blev besviken, fö r 
Bjå rred visåde sig frå n sin bå stå sidå. Vi bö rjåde med 
en skö n stråndprömenåd med åvslutning vid Lå ngå 
lå ngån. Då r vår en könstutstå llning söm vi gick in öch 
tittåde på . Könstnå ren vår på  plåts, så  det blev lite 
snåck med hönöm öckså . 
Sen åvslutåde vi hemmå hös Evå Li, då r hön dukåde 
upp ett fåntåstiskt börd med bå de kåkör, tå rtör öch 
kåffe. Med mågårnå fullå med ållt gött, lå mnåde vi ållå 
mycket nö jdå med dågen. 

Tony 

GOTT BESÖK I BJÄRRED  

Kristoffer hade glass på näsan, Maja Gräddnos 
för en dag i dessa genustider. Den smakade 
mums 

Tre jäntor glada i glass hade det rik-
tigt glassigt på stranden 

Gänget samlat kring EvaLis dignande terrassbord. Här bjöds 
det på flera tårtor, en marsipantårta med inskriptionen 
”Trevlig Sommar!” Det blev det. 

Eftersöm sölen sken i Låndskrönå styrdes få rden ditå t. Bilårnå pårke-
rådes vid Citådellet, då  håde vi prömenådåvstå nd runt helå ståden. I 
tur öch ördning besö kte vi museet på  kåserngå rden. Efterå t besö k på  
reståurång Båsilikå, dettå stå lle vår ötröligt prisvå rt öch gött, kån 
vårmt rekömmenderås. På  Båsilikå slö t den nyblivnå Låndskrönåbön 
Cåröline upp. Till föts tög vi öss vidåre till Citådellets kölöni ömrå de. 
Våckrå scenerier åvlö ste våråndrå, vi fick t.ö.m. besö kå en åv de våckr-
åste kölöniernå på  den s.k. "Grå ddhyllån". Med bil tög vi öss till 
Börståhusen. Resån åvslutådes med fikå hös Cåröline. Vilken trevlig 
lå genhet hön håde! Fullå åv minnesvå rdå intryck öch upplevelser styr-
des kösån hemå t.                                                    

Välkomnande port i Landskrona 
koloniområde. 

Kristoffer J 

En underbart solig dag, med frisk vind tog vi till Österlen med Folkabussen. 
Efter försnack i bussen om Ales Stenar tillblivelse och Dag Hammarskölds 
residens var vi framme. På piren nedanför fornminnet Ales Stenar laddade vi 
med wienerbröd och kaffe, innan vandringen uppför kullen tog vid. Väl uppe 
uppstod många fotomoments, några besteg stenarna och andra fördjupade sig 
monumentets historia. Innan dagen var slut hade vi hunnit med en ypperlig 
lunch på landet, ett stopp med bad vid Ystad sandskogs strand och nästan kört 
vilse på vägen hem. Tur att det finns GPS! 

ÖSTERLEN  
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VÅR STARKA RÖST  
I STYRELSEN 

Vem är du? 
 Bengt. 
 
När kom du till Fontänhuset 
första gången? 
 
I februari eller mars. Jag har med-
lemsnummer 15. 
 
Hur hittade du hit? 
Jag hade sett ett program för 
många år sedan om Fountain 
House i USA. Det kändes så bra. 
De tog hand om varandra kring 
boende och sådant. Jag slog num-
ret till Fontänhuset här. Det var 
nog efter andra gången jag var 
inlagd. Jag var så glad att det 
fanns här i Lund. Jag mådde så 
dåligt och kunde inte bara sitta 
hemma. Det handlade om den so-
ciala biten. Det 
var Irene som 
tyckte att jag 
skulle komma 
och se mig 

omkring. Det var också hon som 
visade mig runt. 
 
Vad har du för uppgifter här? 
Har varit mycket i köket, cirka två år, med Eva. Triv-
des, det var hemskt trevligt. Sedan kom jag in på kul-
turverksamheten, det har alltid varit mitt intresse. Jag 

har sjungit i kör, är bas som min 
pappa. Jag kommer från en musika-
lisk familj. Det har haft en helande 
effekt, det där med sjungandet. Nu 
är det kultur som gäller, jag skriver 
för tidningen och sitter dessutom i 
styrelsen sedan några år. 
 
Vad betyder Fontänhuset för dig? 
Väldigt mycket. Det betyder gemen-
skap, att träffa medlemmar och 
handledare. Det finns alltid någon att 
prata med. Har alltid velat ha en 
uppgift att sköta. Jag mår så mycket 

bättre numera. Klart att Fontänhuset spelat en roll. Att 
hitta mening spelar roll. 
 

Du sitter med i styrelsen. Tycker du 
att det gett dig större möjligheter att 
påverka det som händer här? I så fall- vad och 
hur? 
Mycket consensus. Alla ska vara bekväma. Vi strävar 
åt samma håll. 
 
Hur gam-
mal är du? 
61 år. Ibland 
känns det 
som om åren 
går, förhopp-
ningsvis har 
man lärt sig 
något. Tufft 
att vara ung 
idag, skulle 
inte vilja 
leva om mitt 
liv. 
 
Vilka världs-
händelser har påverkat dig starkast? 
Jag hörde de vuxna prata om morden på Kennedy och 
Martin Luther King. Minns månlandningen. Men jag 
hade nog en någorlunda lugn uppväxt egentligen.  
 
Är du från Lund 
eller var kommer 
du ifrån? 
Jag kommer ur-
sprungligen från 
Stockholm, är 
född där. Pappa 
jobbade på ett fö-
retag som hette 
Osby-pannan, fick 
en chefsposition 
på huvudkontoret i 
just Osby. Då var jag 
tonåring och gick i 
gymnasiet. 26 års 
gammal kom jag till Lund. Det är 35 år sedan, oj, vad 
tiden går! Här läste jag upp mina betyg på Komvux, 
det var ju mycket som drog i tonåren; tjejer fester och 
annat. 
 
Vad har du för utbildning? 
Jag är förskollärare, gillar att arbeta med barn. Har 

Bengt som väldigt liten 

”Nu är jag nästan 
mätt”, brukar Bengt 
säga efter maten. 

Bengt var snäll 
redan som barn, 
men hamnade 
tydligen tidigt 
bakom galler.  

Första skoldagen med förväntansfull 
Bengt i förgrunden och flankerande 
mammor. Papporna är nog på jobbet. 

Bengt fiskar efter mycket på en 
stillsam sjö i Dalarna. Pottfrisyr 
gällde då. Skrämde nog fisken. 
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inga egna, hade gärna 
haft. 
 
Var har du jobbat och 
med vad? 
Har jobbat på Röda 
Korset med klädin-
samling. Lite i skolans 
värld som resursperson, 
hade en lite busig klass. 
Jag försökte använda 
min pedagogiska ut-
bildning. Läste till un-
dersköterska i två ter-
miner, det var kul. Se-
dan har jag jobbat inom 
äldreomsorgen. Trivdes 
med att 

jobba med dem, man får så mycket tillbaka, 
det är tacksamt. Jag orkar inte arbeta i jäk-
tiga sjukvården. 
 
Vad vill du helst syssla med? 
Jag gillar att sjunga typ som Pavarotti, men 
vill väl inte stå där och gapa själv. Skulle 
helst jobba med människor, har en tanke på 
att även ha med djur i arbetet med äldre. 
 
Vet att du har en hund, men vad heter 
den? 
Cilla.CillaPilla.Namnet passade på henne. 
 Rasen är en Cavalier King Charles Spa-
niel. 
 
Man säger ofta: sådan herre, sådan 
hund. Stämmer det på dig och din hund? 
I så fall- hur liknar ni varandra? 
Vet inte. Hon är väldigt snäll och tillgiven. 
Även jag är väl en sådan som kan sträcka 
mig ganska långt för att hjälpa. Hon är ju 
inte hjälpsam precis, men snälla och tillgivna är vi båda 
två. Hon är sju år, ändå är det mycket fart på henne och 
hon är lekfull. Det är väl jag också. 
 
Vad har du för intressen? 
Hunden och kulturen. Sång är också ett intresse. Och 
människor.  Som liten samlade jag frimärken. 
 
Vilken typ av böcker läser du helst? 
I min ungdom läste jag deckare. Agatha Christie, Maria 
Lang, Per-Anders Fogelström. Men numera läser jag 
inte så mycket. 
 
Vilken typ av musik lyssnar du på? 
Mycket klassiskt. Bach har gjort en massa kör- och or-
kestermusik. Gillar Mozart också. Jag är inne mycket på 
Spotify, lyssnar på Beatles, Rolling Stones, min ung-
domsmusik. 
 
När var du på bio senast och vad såg du? 
De senaste var faktiskt ”en man som heter Ove” och 
”Grabben i graven bredvid”. Det blir väl något biobesök 
om året. 
 

Är du fackligt eller politiskt intresserad? I så fall 
varför? 
Jag har varit fackligt aktiv, ja. I Kommunalarbetarför-
bundet. Det var intressant 
och lärorikt, det handlade 
om arbetsrätt, arbetstidsla-
gar, semesterlagar och allt 
det där. Politiskt har jag va-
rit aktiv i SSU. Jag följer 
med vad som händer. Varför 
detta intresse? Jo, det låg i 
tiden vid slutat av 60-talet 
och början av 70-talet. Och 
allt i livet är ju faktiskt poli-
tiskt, och det var mer påtag-
ligt på den tiden. 
 

Vad gör dig 
riktigt arg? 
Orättvisor. 
Jag tror jag 
alltid känt så. Föräldrarna var höger och 
min syster var väldigt mycket vänster. Så 
det blev mycket diskussioner vid matbor-
det. Har jobbat mycket mot mobbing. Jag 
var själv utsatt för det under min tid i 
Stockholm och mått väldigt dåligt på 
grund av detta, men lärt mig ta tag i det. 
Men visst, det hänger i. 
 
Vad är det bästa som hänt dig? 
Dagens lunch var inte dum (skratt). Min 
hund har varit väldigt inkännande, kryper 
upp hos mig när jag mår dåligt. Tänk så 

mycket kärlek en hund kan ge. Min syster 
och jag umgås mycket. Hon är viktig 
också. 
 
Vad skulle du göra om du vann en mil-
jon? 

Jag hade köpt en lägenhet i Lund, det hade räckt till in-
satsen i alla fall. Det är för dyrt i min hyreslya. Något 
mer? Tja, resa kanske, fast ingen speciell stans. 
 
Har du något favorituttryck? 
Jag har nog flera. ”Lysande, Sickan”, ”Maten är mum-

sisch”,  
”Jag är näs-
tan mätt” 
och ”Det 
var nästan 
gott”. 
 

Intervjun 

är gjord av 

Malou 

Bengt var tidigt politiskt aktiv 
och demonstrerar här för högre 
veckopeng. (Undrar om någon 
såg honom på den där ödsliga 
vägen?) 

Rutig kavaj på studenten? 
Det måste vara 80-tal! 
Ser han inte ut som en sam-
tida politiker? 

Alla har vi varit finniga 
tonåringar. Men så snäll 
look har bara Bengt. 
Frisyren är kanske lite 
annorlunda idag. Men 
har är lika snäll. 

En någotsånär vuxen Bengt på en bänk 
med sin moster. Bengt har en stuga i 
Dalarna men det är inte den här intill. 
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Vi tycker att det är väldigt viktigt med motion och hälsa på Lunds fontänhus så därför erbjuder vi flera olika former till våra 
medlemmar. 

 
Naturpromenad  

Tisdag förmiddag kl. 9:45–12:00 
Start vecka 45 2017 (7 november) 

Slut vecka 13 2018 (27 mars) 
 

Tisdagar 
Styrketräning, konditionsträning och motionssimning på Högevallsanläggningen 

kl. 14:00-15:30 
 

Torsdagar 
Styrketräning, konditionstträning och motionssimning på Högevallsanläggningen 

kl. 14:00-15:30 
 

Fredag 
Badminton på Victoriastadion kl. 15:00 

Acroyoga i Källaren kl. 14:00-15:00  
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS! 

Så blir du medlem: 

Vi finns i en stör, hå rlig påtriciervillå på  Kå vlingevå gen 15 öch å r ett åv Sveriges tölv Föntå nhus. 
Vå r örgånisåtiön å r religiö st öch pårtipölitiskt öbunden öch vå nder sig till må nniskör med psy-
kisk öhå lså. 
 

Det å r bårå ått tittå in på  Kå vlingevå gen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå så ker på  ått nå gön tår hånd öm dig 
öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå tid fö r besö k. Det gå r utmå rkt ått kömmå öch fikå eller lun-

chå med öss. Trivs du så  få r du gå rnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du å r så  vå lkömmen. 

Tillbåks på  plåts öch dågs ått instå llå sig i ledet igen. 
Efter fyrå må nåders sjukledighet (jån – åpr) såmt ett 
hå lsötillstå nd söm ett tåg vår vå ldigt prekå rt. 
 
Glåd å terkömst! 
Föntå nhuset i ny skepnåd hår blivit en succe '. Så söm 
det ser ut i såmhå llet ö.s.v. ett må ste ånser jåg. 
FH-Lund – huset å r en relåtivt stör villå/fåstighet, 
generö så årbetsytör med fin trå d-
gå rd. 
Med en ålltmer vå xånde pöpulåri-
tet blev det trå ngbött, upplevdes 
så kert öckså   så  åv må ngå. 
 
Må ngå söm behö ver såmsås i ett 
ållt trå ngre utrymme. Persöner 
vill deltå, tyckå till, berå ttå såker, 
små pråtå lite m.m. 
 
Av erfårenhet öch viss utbildning 
på  ömrå det, så  bö r dettå hånterås på  ett söfistikeråt 
så tt öch med finess, såmt ö dmjukt. 
 
En då mpåd tön öch viss respekt. Allå i huset hår nå -
göt visst, fö rtjå nster – brister - kvålite er. 
Iblånd gå r å sikter, syn på  ett öch ånnåt iså r. Tumre-
gel ått öm mö jligt jå mkå lite: ått mån fåktiskt inte 

ålltid hår rå tt. Kunnå båckå öch undvikå, drå resöne-
mången till det öå ndligå. 
Det finns ånnåt vettigt ått lå ggå energin på , å n ått gå  
ömkring öch vårå fö rbånnåd på  ållt öch ållå. 
 
Glå djens å terkömst. 
 
Då  tillbåkå i FH/Lund efter fyrå må nåders sjukledig-

het, mitten åv måj må nåd. 
 
Glå djebeskedet köm. 
 
Allt söm vårit ett pröblem det 
sistå kvårtålet 2016, hår nu 
med slit, hå rt årbete m.m. blivit 
brå. 
Med årbetsinsåts frå n chef – 
styrelse – ånstå lldå – medlem-
mår, så  blev det lyckåt öch 
bå ttre igen. 

Helt enkelt:  ö dmjuk, lå ttsåm, brå stil öch stå mning! 
 
I min å terkömst i FH, deltågånde, gemenskåp  m.m. 
håde jåg göd dråghjå lp åv gå nget i huset. 
 
                      Tåck.  

Jan skrev Aug-sep  -17 

EFTERLÄNGTAD ÅTERKOMST 
TILL LUNDS FONTÄNHUS 

Helt enkelt:   
ö dmjuk,   

lå ttsåm, brå stil 
öch stå mning! 
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Det var en dag då stjär-
norna stod i rättan läge. 
På himlapället för konst-
utställningen”Coniuncti 
Fortes”. Det betyder att 
tillsammans är vi starka. 
Mycket riktigt var det en 
stark uppsättning stjärnor 
på startfältet, som bestod 
av väggar och golv, där 
allehanda habil konst vi-
sades till överkomliga 
priser, och musik och po-
esi framfördes till folkets 
ståendes ovationer! 
Stämningen var hög när 
band klipptes och Paul 
Dahl invigningstalade. 
Därefter höjdes förvänt-
ningarna ytterligare suc-
cesivt när konsten bör-
jade byta ägare och kom-
mersen och spekulation-
en var ett faktum. 
 

Kristoffer 

V 
E 
R 
N 
I 
S 
S 
A 
G 
E 

Fr v: Lars-Erik, Alf, Tony, Kristoffer, Maria, Bengt, Cicky, Karin och Gudrun på  plats i Psy-
kiatrihuset på Baravägen. Utställningen hängde upp i tre veckor och förgyllde foajen. Tack, Paul, för skivan 

och all hjälp! We love 
you! 

Ett axplock ur den fina vandringsutställningen med 
verk av våra begåvade skånska Fontänhus-
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MISSA INTE! 

Nu å r det klårt! 
Vå rt nyå speciål-
nummer på  temåt: 
Vad är meningen 
med livet?  
Egnå tånkår kring 
å mnet? Då  kån dinå 
texter kömmå med 
i nå stå upplågå då  
vi uppdåterår  in-
nehå llet. Köm in på  
redåktiönen så  
hjå lper vi dig. 

MISSAT FÖRRA? 

Medlemmår i Fön-
tå nhuset skriver 
sinå berå ttelser 
kring vikten åv ett 
brå bemö tånde. 
Tidningen å r ett 
måste för männi-
skör söm på  ölikå 
så tt å r verksåmmå 
inöm psykvå rden.  
Skåffå genåst öm 
du inte lå st! 

”VARSÅGOD, EN VOVVE FRÅN MIG TILL DIG!” 

En gåva från Jessica 
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Törsdågen den 29 juni vår jåg i 
Bå ckåskögs slött öch så g Skå nskå 
Operåns versiön åv öperån Må-
dåme Butterfly. Den å r skriven åv 
itålienåren Giåcömö Puccini 1904 
öch bygger på  en növell åv Jöhn 
Luther Löng. På  en kulle övånfö r 
Någåsåkis håmn stå r den åmeri-
kånske mårinlö jtnånten Benjåmin 
Frånklin Pinkertön öch inspekte-
rår det hus hån hyrt åv å kten-
skåpsmå klåren Görö. Pinkertön 
åvser nå mligen giftå sig ”på  jå-
pånskå” med den femtönå rigå 
geishån Ciö-Ciö Sån, å ven kållåd 
fö r Mådåme Butterfly. A kten-
skåpsköntråktet å r på  999 å r, 
men kån åv månnen så gås upp 
vårje må nåd. Den åmerikånske 
könsuln Shårpless, söm skå vårå 
med på  vigselceremönin, vårnår 
Pinkertön fö r ått lekå med Må-
dåme Butterflys kå nslör. Pinker-
tön struntår i vårningen öch skå -
lår fö r den dåg hån skå giftå sig ”på  riktigt” med en å ktå 
åmerikånskå. 
   Butterfly kömmer tillsåmmåns med sinå vå nin-
nör. Hön berå ttår fö r Pinkertön öch Shårpless ått hön 
hår lå mnåt sin fåmilj öch ått hön må ste fö rsö rjå sig söm 
geishå, en jåpånsk vå rdinnå söm underhå ller gå sternå på  
tehus med merå. Pinkertön å r Butterflys störå kå rlek. 
Det å r med hönöm hön vill levå. I huset visår hön nå grå 
minnessåker söm hön hår tågit med sig, bl å ett lå ngt, 
smålt påket söm hön inte vill viså fö r ållå i huset.   
 Görö berå ttår fö r Pinkertön ått det å r en dölk, 
söm Mikådön hår skickåt till Butterflys påppå med upp-
måning ått begå  sjå lvmörd. Butterfly berå ttår fö r Pinker-
tön ått hön hår könverteråt till kristendömen. Görö hö r 
dettå öch infö r ållå brö llöpsgå sternå uttålår hån, i hen-
nes slå kts nåmn, en fö rbånnelse ö ver henne. Pinkertön 
kö r i vå g hönöm öch ållå gå sternå. Nå r hån å r ensåm med 
Butterfly berå ttår hån hur mycket hån å lskår henne öch 
hön fåller i håns årmår. Butterfly hår få tt det hön ville.  

   Under tre å r hår 
inte Butterfly hö rt nå göt 
ifrå n Pinkertön, tröts det 
hår hön en fö rtrö stån öm 
ått hån skå kömmå tillbåkå. 
Shårpless hår få tt ett brev 
frå n Pinkertön, då r hån ber 
hönöm ått tålå öm fö r But-
terfly ått hån hår gift sig 
med en åmerikånskå öch 
ått de å r på  vå g till Jåpån. 

Hån trå ffår Butterfly fö r ått berå ttå öm innehå llet i bre-
vet. Det gå r inte ålls, hån blir helå tiden åvbruten. Görö 
berå ttår fö r Butterfly ått den rike prins Yåmådöri vill 

giftå sig med henne. Hön tåckår nej, 
med mötiveringen ått hön redån å r 
gift med Pinkertön. Ingen ånnån trör 
på  dettå. Hön berå ttår fö r en ånings-
lö s Shårpless ått hön hår en sön. Nå r 
Shårpless lå mnår Butterfly lövår hån 
ått meddelå Pinkertön ått hån hår en 
sön.  
   Nå r Butterfly söm vånligt stå r 
öch blickår ut ö ver håvet, hö r hön en 
sålut. Såmtidigt söm hön hö r såluten 
ser hön Pinkertöns krigsfårtyg. But-
terfly skyndår sig hem, pyntår huset 
öch vå ntår på  ått hennes kå råste skå 
kömmå hem. I gryningen kömmer 
Shårpless tillsåmmåns med Pinker-
tön öch håns åmerikånskå fru Kåte. 
De ber Suzuki öm hjå lp ått ö vertygå 
Butterfly öm ått lå mnå ö ver sönen 
till Pinkertön. Hån fö rstå r sitt svek 
öch lå mnår huset innån Butterfly 
våknår. 
    Nå r Butterfly våknår öch 
kömmer i rummet finner hön Shår-

pless öch Kåte då r. Hön gå r med på  ått lå mnå sönen till 
Pinkertön, bårå öm hån kömmer 
öch hå mtår sönen. Butterfly vill 
hå en hålvtimme ått tå åvsked 
frå n hönöm. 
   Ensåm i rummet tår hön 

fråm dölken. Fö r henne  å terstå r 

ingenting ånnåt å n dö den. 

Giacomo Puccini, född 1858 i 

Lucca i Toscana, död 1924 i Brys-

sel, var en italiensk kompositör, som 

främst blivit berömd för sina operor. 

Flera av Puccinis operor tillhör de mest 

spelade över hela världen, däribland La 

Bohème, Turandot och Tosca. Den 

kända arian Nessum dorma från operan 

Turandot är en av de oftast framförda 

ariorna för tenorer. 

Skånska Operan har gjort Madame Butterfly till ett kammarspel. 

Kammarspel är ett litet teaterstycke med få roller, avsett att spelas 

i en liten lokal. När man ser Skånska Operans föreställningar sit-

ter man mycket nära scenen. Det ger en väldigt intim känsla. Med 

den enkla scenografins hjälp förflyttas publiken till Japan. Ma-

dame Butterfly går att tolka på flera olika sätt. Det går dels att se 

den som en opera om olycklig och försmådd kärlek. En annan 

möjlighet är den om kolonialism. Madame Butterfly är en vacker 

opera.  Den har en brist, det var svårt att höra vad sångarna sjöng. 

Intimiteten gör det möjligt att kunna se sångarnas ansiktsuttryck. 

Det kompenserar att det var svårt att höra texten.      

Gunnar K 

MADAME BUTTERFLY 

Puccini var bara 17 år 
när han bestämde sig 
för att bli kompositör 

Puccini hade en fäbless för 
tragiska livsöden och omöj-
lig kärlek. 
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Jåg å r sjukskriven 100 pröcent öch hår vårit sedån 
hö sten 2014. Så  söm det ser ut nu så  kömmer jåg 
vårå sjukskriven fråm till jånuåri 2019. Jåg böllåde 
fråm öch tillbåkå öm våd jåg skulle gö rå fö r ått få  då-
gårnå ått gå  lite lå ttåre. Jåg håde teståt ett pår såker 
på  psykiåtrin, men jåg kå nde ått det inte påssåde mig. 
 Egentligen hår jåg hö rt öm Föntå nhuset redån 
2012, men då  vår det inte åktuellt. Jåg pråtåde med 
min bipölå rsjukskö terskå 
öm ölikå förmer åv 
sysselså ttning söm kunde 
påsså mig till. Fö rst pråtå-
des det öm åkådemiskå 
teåtergruppen i Lund. Det 
lå t röligt, men nå r jåg 
lå ste öm vårfö r mån å r 
då r öch våd det å r mån 
skå gö rå så  blev det lite 
söm en press. Så  jåg bö r-
jåde gööglå Föntå nhuset 
öch tittåde öckså  ifåll det 
fånns en Fåcebööksidå. 
Jåg gick in öch gillåde sidån öch pråtåde med mitt bö-
endestö d öm ått kånske gö rå ett studiebesö k då r. 
Ringde dit tillsåmmåns med en åv minå böendestö d-
jåre öch bökåde in ett studiebesö k. Fö rst trödde jåg 
ått jåg håde kömmit fel då  en å ldre mån svåråde öch 
höståde vå ldigt mycket. Jåg frå gåde öm jåg kömmit 
till Föntå nhuset, öch jå, det håde jåg. Kunde knåppt 
fö rå en brå könversåtiön ångå ende 
bökningen åv studiebesö ket. Kå n-
des lite knå ppt eftersöm vi inte 
uppfåttåde våd hån så, så  istå llet 
fö r ått bökå in mitt nåmn så  skrev 
hån in mitt böendestö ds nåmn. 
Men det gjörde inte så  mycket, vi 
dubbelköllåde öm dåtumet öch ti-
den fö r studiebesö ket.  
 Nå r dågen köm fö r besö ket 
så  vår jåg fåktiskt lite fö rhöpp-
ningsfull öch glåd. Jåg håde en 
kå nslå åv ått det kunde gå  brå. Jåg 
håde med mig min fåvörit söm böendestö djåre så  vi 
å kte dit med bil. Nå r jåg köm fråm blev jåg lite ner-
vö s, öch visste inte riktigt vem jåg skulle frå gå efter. 
Men vi mö tte en kvinnå öch frå gåde henne, öch då  
vår det ördnåt öch kvinnån söm skulle hå llå studie-
besö ket köm fråm öch skåkåde hånd öch presente-
råde sig. Vi såtte öss öch pråtåde, öch då  berå ttåde 
hön fåktå öm Föntå nhuset. Det jåg fåstnåde fö r åbsö-
lut mest vår ått nå r mån vå l å r medlem så  kån mån 

ördnå ett kört på  ACTIC/Hö gevållsbådet öch bå de 
trå nå öch simmå fö r endåst 100 kr/må nåden. Då r 
fick jåg en WOW-kå nslå öch så g pösitivt på  Föntå n-
huset å nnu mer. Blev å ven glåd ö ver ått det fånns ett 
fik då r mån kån håndlå bå de ölikå kåkör öch drycker. 
Det finns å ven lunch öm mån vill å tå. Veckåns meny 
finns på  Fåcebööksidån. Jåg fick gödå intryck öch 
ville bli medlem på  en gå ng. Det å r rå tt vånligt nå r 

det gå ller mig. Så  fört ållt 
lå ter brå öch jåg å r på  
brå humö r så  höppår jåg 
på  såker.   
 Jåg hår vårit på  
Föntå nhuset nå grå 
gå nger nu. Fö rst vår jåg 
nervö s ö ver våd jåg 
skulle gö rå hå r, vår lite 
kå nslig ö ver vem söm 
skulle pråtå med mig. 
Men grejen med Föntå n-
huset å r ått mån kömmer 
in i gemenskåpen mer 

öch mer fö r vårje gå ng mån  å r hå r. Fölk hå lsår, fölk 
ler, fölk å r intresseråde åv våd mån heter öch frå går 
öm mån å r ny. Jåg hår vårit hå r cirkå sex gå nger å n så  
lå nge öch jåg trivs. Hå r å r mycket blåndåde å ldrår 
öch må nniskör, men i det helå så  kå nns det bå st ått 
ållå söm kömmer hit hår mer eller mindre psykisk 
öhå lså, vilket resulterår ått fölk hå r inte dö mer 

våråndrå på  det så ttet söm mån 
kån kå nnå åv i den riktigå vå rlden. 
Det finns ölikå såker ått gö rå hå r. 
Mån kån vårå med i ölikå grupper, 
jåg hår vålt det de kållår redåkt-
iönen, vilket innebå r ått sittå vid 
dåtörernå öch skrivå till Föntå nhu-
sets tidningår. A n så  lå nge kå nner 
jåg ått jåg kån vårå mig sjå lv. Döck 
hår jåg klåråt öch kömmå hit de 
gå nger jåg hår lite bå ttre dågår, 
kå mpår förtfårånde fö r ått klårå 
kömmå upp ur så ngen dågår då  

det mestå å r svårt. Jåg vill fö rsö kå ått få  Föntå nhuset 
söm en rutin. Jåg vill bli hundrå pröcent i gemenskåp-
en. Fö r ått jåg vet ått nå r jåg hår vårit hå r, så  kån jåg 
klåppå mig sjå lv på  åxlårnå öch sömnå gött på  kvå l-
lårnå. 
 Nu hår jåg inte tid öch skrivå mer, fö r nu blir 
vi ållå bjudnå på  fikå då  det hår vårit ett fö redråg öm 
”åttråktiön”  

Niki Salonen 

MIN BÖRJAN PÅ FONTÄNHUSET 

...nå r jåg hår vårit 
hå r, så  kån jåg 
klåppå mig sjå lv 
på  åxlårnå öch 
sömnå gött på  
kvå llårnå. 
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Ola  text om träning 

Nja, det är kanske ingen garanti, men nog mår vi 
alla en smula bättre av musik, litteratur, dans, 
konst, lyssna på intressanta personer och besöka 
vackra, inspirerande miljöer.  

 
Kultur och socialt program under hösten  
Vå rå Nyfiken På -besö k hår redån bö rjåt. Fö rst ut 
vår i september Jenny Hultqvist söm å r årbetsterå-
peut öch döktörånd. Hön berå ttåde öm sin försk-
ning kring Föntå nhus söm rehåbiliteringsmödell. 
Jennys förskning 
visår på  ått Fön-
tå nhusmödellen 
ger mycket gödå 
resultåt, öch 
sticker ut i jå mfö -
relse med må ngå 
åndrå rehåbilite-
ringsförmer.   
Ylvå Stenssön å r 
nå stå på  tur. Hön 
å r en åv Föntå n-
husets medlem-
mår öch kömmer 
ått ge öss en fö r-
djupåd kunskåp 
öm humlör öch 
bin.  
Föntå nhusets Jö-
hånnå Levin 
Bröck kömmer ått 
pråtå öm 
”Fandom”. Fån-
döm kömmer frå n 
engelskåns ”fan” öch håndlår öm ått mån å r myck-
et hå ngiven ett speciellt kulturellt fenömen. Jö-
hånnå kömmer ått berå ttå mer fö r öss öm våd 
dettå innebå r!  
Sist ut å r Tömås Olöfssön, fåmiljebehåndlåre, söm 
kömmer ått berå ttå fö r öss öm hur mån hånterår 
svå righeter i livet. 
 
Utflykt till Ystad 
Om inte den 27/9  redån påsseråt vid presslå gg-
ningen kån du slå  fö lje på  en gemensåm utflykt till-
såmmåns med Målmö  Föntå nhus. Vi kömmer då  

ått besö kå klöstret i Yståd söm firår 750 å rs-
jubileum. Vi kömmer ått få  en guidåd visning, efter 
det å ter vi lunch öch tittår på  stån.  
 
Bokcirkel med Zoran  
Fö rstå trå ffen med Zöråns bökcirkel drår igå ng 
sö ndågen den 1/10 kl 12.30 på  Föntå nhuset. 
Bökcirkeln lå ser Erlend Löes bök ”Doppler”. Vi dis-
kuterår böken öch hår det trevligt tillsåmmåns.   
 

Pysselgruppen 
med Johanna 
Gruppen fortsät-
ter onsdagar kl 
14 i höst. Här 
finns det mycket 
kunskap om hu-
vudet och han-
dens kreativa 
skapelser!  
 
Målning 
Målningen med 
Lucy fortsätter på 
onsdagskvällar kl 
17-18.30. Prova 
på olika tekniker 
och låt fantasin 
få fritt spelrum. 
Allt material 
finns!  
 
Irenes disco och 
danskvällar 
Håll utkik efter 
dessa uppskat-

tade kvällar under hösten, kontaktperson Irene.  
 
Prisma Lunds Fontänhus HBTQA +grupp  
Möte en gång i månaden. Olika teman tas upp på träf-
farna. För mer info, mejla oss på: prismagrup-
pen@gmail.com.  
 
Sångworkshop med Bredford! 
Kom och sjung med Jonas Bredford tisdagar kl 13.30-
15.30.  Inga förkunskaper behövs, bara kom och 
sjung, skrik och gapa för glatta livet! 

Saknar du något? Kom och hitta på något med 

oss!                                                                                          

JU KULTURELLARE,  
DESTO SNÄLLARE? 

mailto:prismagruppen@gmail.com
mailto:prismagruppen@gmail.com
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EN VÄG FRAMÅT PRESENTERAR: 

DET HÄR HÄNDER I HÖST! 

Exa(k)t 

                    OKTOBER:  
3 Sharing is Caring! - Studieenheten. 
Känsloskolan Del 1: Relationer och kommunikation. 

10 Speaker of the Month– Karin Perry, leg terapeut. 
Känsloskolan del 2: Hur fungerar känslor? 

17 Walk and Talk Vandr ing i Torups Bokskog. 

24 Feelings Workshop– Hampus Lundin, leg psyko-
log. In English! Känsloskolan del 3: Självmedkänsla/ 

 

                    NOVEMBER: 
7 Sharing is Caring! Maria Ovesson, leg sjuk-
gymnast. Om kroppen som verktyg för bättre hälsa 
och studiero. 

14 Walk and Talk – Studieenheten Vandring i 
Dalby Söderskog. 

21 Speaker of the Month—Lasse Lindhagen, uni-
versitetsadjunkt Språkstudier. 
Lärandet och minnet—minnesövningar. 

28 Sports Workshop— Studieenheten. 
Vi provar en sportaktivitet tillsammans! 

                     DECEMBER: 
5 Speakers Corner– Studieenheten. Akademisk 
kultur och normkritik—Vi tar på oss talarhatten 
och diskuterar Lovise Haj Brades doktorsav-
handling om ”akademisk försthet”. 

12 Sharing is Caring Avslut—Studieenheten. 
Fika på stan! Dags att utvärdera höstterminen.  
 

Besök vår webbplats för mer info, 

ANDRA AKTIVITETER: 
 
Ta en fika, spela spel, sy! Varje onsdag kl 16-19. 
 
Art Workshop var je onsdag kl 17. 
 
Klubbmöte första onsdagen i var je månad! Kl 14. 
 
Söndagsbrunch! Serveras kl 12 (öppet 11-14) 
 
Bästa Fredags ”After Work” kl 14 Missa inte! 

En arbetsplats som  hyllar mångfald blir ofta bättre, kre-
ativare och roligare! Vi vill göra det lättare att bli en 
sådan arbetsplats samtidigt som vi öppnar upp dörrar för 
utbildade unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa 
som behöver rätt stöd. 

EN TORSDAG I MÅNADEN: 

LIV OCH KARRIÄRTRÄFFAR 
 
19 oktober, kl 15-17: Samspel och behov inom arbetslivet. 
Sociala koder - att smälta in? Att vara sig själv? Relation och  
och kommunikation mellan chef och medarbetare. 
(Gruppövningar och samtal på Fontänhuset) 
 
16 november, kl 14-16: Att göra sig anställningsbar!           
Vi ser närmare på vad som är viktigt för den som anställer.    
(En presentation och samtal på AXIS) 
 
14 december, kl 13-15:Struktur och hållbarhet i arbetslivet. 
Hur hantera stress och förväntningar på jobbet? Hur skapa en 
hållbar arbetsdag och ett fungerande arbetsliv?    
(Gruppövningar och samtal på Arbetsförmedlingen) 
 
Vår projektkalender uppdateras, så kolla vår webbplats.  

SHARING 
IS CARING! 

Två måndagar i månaden (alltid kl 14-16) har vi 
”Sharing is Caring!”. Vi tar chansen att lära 

känna varandra bättre och arbeta praktiskt och 
kreativt ihop med arbetssökande. Kom gärna 

även om dagens tema inte är högaktuellt för dig, 
just därför har du kanske extra mycket att bidra 

med. Ibland bjuder vi även in kunniga gäster som 
bidrar i samtalet.  

2 oktober- Hur kan jag tala om psykisk 

ohälsa på min arbetsplats? 

23 oktober - Vilka kognitiva hjälpmedel 

finns tillgängliga för mig i arbetslivet? Appar? 
Timstock? 

6 november - Linked in? Facebook? Hur 

kan jag använda sociala medier i mitt arbets-
sökande? Hur kan jag nätverka digitalt och 
IRL? 

20 november – Vad kan jag tänka på 

under första arbetsveckan? 

4 december-Sharing is caring. Öppet för 

flera olika teman och personligt delande. 

HÄR ÄR SCHEMAT: 
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GRÖN SOMMAR 

VÅRT ÄLSKADE KÖK & CAFÉ! 

Lunchgäster på fontänhuset under sommaren 
har fått smaka en del egenodlat, bland annat po-
tatis, kål, sallad, gurka och lök. Nu har vi skör-
dat mycket och Gröna fingrar arbetar för fullt i 
källarköket med att koka marmelad, syra grön-
saker och göra inläggningar. Som tidigare år  

 
vill vi sälja produkter på skördemarknaden i 
Stadsparken och på skördefesten i huset.  
 
Det har varit bra uppslutning under sommaren. 
Lisa, Raad och Markus har försökt täcka hand-
ledaransvaret trots semestertider. Vi fick också 
förstärkning av Alexandra och Jenny, två träd-
gårdsstudenter som har gjort praktik hos oss. 
Matilda och Sofia från projektet med Arbetsför-
medlingen arbetstränade i Gröna fingrar och 
fick därmed större ansvar. 
För att effektivisera arbetet och göra det mer 
förutsägbart har vi börjat med Pomodorometo-
den när vi arbetar på kolonin. Trevliga fikastun-
der i solen då arbetsprat undanbetts har varvats 
med trist snigelbekämpning och bitvis krävande 
vattning men också med glädje över arbetet.   

Nu när skördetiden är här, är det härligt att 
smaka på bär, frukt och grönsaker. I år hade vi 
försått särskilt mycket kål och det var svårt att 
ta hand om alla plantor. 

Karl 

Årets egenodlade på burk: Kimchi, Morotsmarmelad, 
Inlagda Rödbetor, Squashmarmelad, Syrad Gurka, 
Äppelchutney, Plommonchutney med Chili, Syrad 
Kål, Äppelgelé med Mynta, Syrad Rödkål med Sting 
och Rabarbersmarmelad med Ingefära & Vanilj. 

Kö ket hå lsår ållå vå lkömnå in i hö stens menyer. 
 Vi tölkår det störå åntålet måtgå ster (uppemöt 50 
persöner visså dågår!) söm ått ni verkligen gillår det vi ser-
verår.  
 Men vi efterlyser tips på  nyå, spå nnånde måtrå tter. 
Hö r åv er öm ni hår nå grå fö rslåg.  
 Vi vill gå rnå uppmuntrå fler ått höppå in i kö ksgå nget, 
stå mningen å r minst likå göd söm måten. Du behö ver inte 
hå nå grå fö rkunskåper öch bidrår med våd du kå nner ått du 
örkår. Skålå hundrå mörö tter eller bårå en.   
 Såmmå åmbitiönsnivå  gå ller i vå rt mysigå cåfe . Då r 
kån du så ljå fikåbrö d, glåss öch ånnåt (kåffet öch te et å r ju 
gråtis), skö tå receptiönen, svårå i telefön, tå emöt besö kåre, 
törkå rent på  börden eller bårå sittå öch hå llå nå gön ånnån 
så llskåp.  
 Köm öch bli en i gå nget! 

Malin och Johan, handle-
darna i matavdelningarna. 
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Nu är jag 

 

återigen 

                                      

 

Jåg å r fö rbånnåd på  ått jåg inte kån gå  nå gönståns i Lund utån ått de hår grå vt upp vårendå j*vlå gåtå öch 
tröttöår. De hå ller på  ått fö rdå rvå vå rt finå Lund. GRRRR!!! 
 

Jåg å r fö rbånnåd på  Skå netråfiken. Det gå r knåppt en dåg utån ått jåg lå ser öm tå g söm blivit fö rsenåde 
eller instå lldå. Nå stån vår endå gå ng jåg skå reså så  tår resån en hel j*vlå timme lå ngre. 
 

Jåg å r fö rbånnåd på  dågens skö nhetsideål söm hår sitt ursprung i Höllywööd. J*vlå plåstmå nniskör. 
 

Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  desså fö rbånnåde tjyvår söm inte kån lå tå fölk hå sinå såker i fred. 
 

Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  så dånå söm kö r låstbilår in i en fölksåmling. Söm det å r nu kömmer jåg på  mig 
sjå lv ått jåg håjår till nå stån vårje gå ng jåg ser en låstbil. 
 

Jåg å r fö rbånnåd pölitiker söm inte inser ått skölå, sjukvå rd öch å ldrevå rd köstår pengår. 
Sveriges ekönömi hår åldrig vårit bå ttre, så  se fö r f*n till ått fö rdelå pengårnå bå ttre. 
 

Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  ållå sömmårkåttå gåre söm vårje sömmår lå mnår kåtternå vind fö r vå g. J*vlå 
idiöter. 
 

Jåg å r fö rbånnåd på  mitt minne. Jåg kömmer inte ihå g våd f*n jåg vår fö rbånnåd på  igå r. 
 

Jåg å r fö rbånnåd på  ått dennå j*vlå depressiönen inte slå pper tåget öm ållå öss  söm dråbbåts åv den. 
 

Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  ått ållå å r så  j*vlå fö rbånnåde helå tiden. Lugnå ner er fö r 

h*lv*te. 

MED VA NLIG HA LSNING/TONY  
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Se där! Förra korsordslösningen! 
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Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg öch törsdåg 9-16, 
önsdåg 9-19, fredåg 9-15. öch sö ndåg 11-14. Lö rdåg stå ngt.   
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    
Tel: 046-12 01 95                         
E-post: infö@lundsföntånhus.se      
Hemsida: www.lundsföntånhus.se    
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus  
i Sverige: 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs      Arne Böjessön (ördf.)     Kerstin Hedelin     Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)     Måritå Swå rd    Gert Birgersby 
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SPONSORER 
Craafordska stiftelsen 

Johanniterorden i Sverige 

Råby Räddningsinstitut 
Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls  
Rotary 
Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Emmaus Lund 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  Gunnel 
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita   
Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    

Föntå nhusets verksåmhet genöm  

ått bli stö dmedlem i Föntå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fö retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 

nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

Illustrationen på baksidan: Paul  
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