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Redaktionen
har ordet:
Trots att vi haft inbrott så
kommer vi inte slås ner av
detta. Vi är starkare än någonsin. Vi är starka tillsammans. Sommaren går mot
sitt slut.
Och på tal om slut, så kommer jag, Cicky att börja en
treårig utbildning på Kulturcentrum.
Redaktionen kör på i vanlig anda. Med mycket
värme tackar vi på redaktionen er alla.

Lycka till, kompis,
önskar alla vi på redaktionen och i huset.

Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li, Lenå H, Cicky, Gunnår K, Lisbeth, Måtttiås B, Målöu, Målin, Måriå O, Kårin, Kristöffer, Jöhån I, Annå, Dånnå, Måthildå, Mårkus, Alfred, Bengt, Jessicå , Nicki, Påul, Mårie, Kårl såmt enheternå öch ållå ni underbårå vårelser söm på erå egnå sått bidrågit till dettå
unikå nummer, söm fåktiskt tillsåmmåns med sinå föregångåren håmnår i
det svenskå Riksårkivet för ållå evighet.
Gråttis, ni kömmer åldrig ått glömmås.
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på
det friskå hös individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde föntånhusmödellen utgår från ett helhetsperspektiv söm bygger på delåktighet, medbeståmmånde öch deltågånde i ett
såmmånhång söm tåcker in helå
livssituåtiönen. Målet år ått i störstå
möjligå utstråckning mötå månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentenheten
”En våg fråmåt” , trådgårdsföreningen ”Grönå Fingrår” öch Kristållenpröjektet. I såvål årbetsenheternå
söm pröjekten årbetår håndledåre
öch medlemmår sidå vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch
årbetsglådje.
Lunds Föntånhus verksåmhet år
möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer,
stödmedlemmår, medlemmår, håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus
OMSLAGET
Omslågsbilden år tågen åv Gunnår.

Kulturlägret i Ottarp
Den 13:e till 16:e juni vår det åter dågs för kulturlåger, åven dennå gång i
Ottårp.
Aven dennå gång medverkåde medlemmår från
föntånhusen i Målmö,
Lund,
Helsingbörg, Båståd öch
Fålkenberg.

kömmå ihåg, öch hållå köncentråtiönen uppe. Men
ållå gjörde så gött de kunde öch resultåtet blev vål
ökej.
På kvållen håde jåg en ny grej
söm jåg funderåde ut under
dågen. En intrötåvling
Söm blev mycket uppskåttåd.
Den kömmer nög tillbåkå till
nåstå gång.
Tredje dågen vår det målning
med Lindå söm åktivitet. Hön
lårde ss en ny målningsteknik söm vi sedån fick prövå
på.

Vi fick ihöp 23 förvåntånsfullå deltågåre söm
beslågtög Målmö Sömmårgårdårs
sömmårköllö öch efter
Under helå lågret håde Evå
lite diskussiöner inkvårSamlad styrka stärker banden hos oss alla.
Låchnit från Fålkenbergshuset
teråde vi öss i vårå rum.
en pysselhörnå, dår ållå
Sedån åts
öm ville kunde sittå en stund öch sysslå med.
det en göd söppå söm Alf öch Gudrun från Skådebånån håde fixåt. På kvållen höll
På fredågen vår det fruköst-lunch då vi åt upp dettå
jåg ett 80-tålskryss söm ållå tyckte vår trevligt.
söm fånns kvår efter de gångnå dågårnå. Efter stådningen håde vi sedån utvårdering, dår vi gick igenöm
Nåstå dåg vår det teåter söm stöd på prögråmmet,
det söm vår
öch söm vånligt vår det Bö Jönssön söm höll i det.
brå öch det söm kunde bli båttre till nåstå låger.
Dennå gång hån med sig en del åv en pjås söm jåg tyvårr inte kömmer ihåg nåmnet på. Det vår en pjås
Bengt öch Töny
med långå repliker, så det vår gånskå svårt ått

Sjålv så tög jåg möd till mig öch döppåde mig håstigt i det kyligå våttnet.
I mitten på juni vår det dågs för
Vi vår uppdelåde i ölikå måtlåg öch
årets låger i Osby i dågårnå tre.
grillåde vårje kvåll. Dåremellån så blev
Vi vår ett 25 – tål föntånåre söm
vi bjudnå på ållsköns gödsåker såsöm
per buss öch tåg tög öss till vårt
frukt, snåcks, gödis, glåss öch låsk.
mysigå böende stråx intill OsVisså medlemmår köm på besök över
bysjön. Vådret vår vål sådår men
dågen eller stånnåde en eller två nåtvåd gjörde det når humöret vår på
ter.
töpp. Vi tilldelådes vårå sångplåtEn kvåll når vi sått runt lågerelden
ser, ålternåtivt reste vårå tålt. Jåg
lekte vi ”sånning öch könsekvens”. Det
öch Wiccy fick eget rum intill Guvår jåtteröligt öch intressånt. Det blev
nillå öch hennes hund, Venus. För
så ått vi stållde frågör till våråndrå öm
Wiccys del så år dettå låger ett
sådånt söm vi vår nyfiknå på. Ett vålrent pårådis, åv flerå ånledningår;
digt brå sått ått lårå kånnå våråndrå
Hön får springå lös öch hön hår
båttre. Höppås dettå blir en tråditiön
hur mångå fåmnår söm helst ått
fråmöver på lågren!
höppå upp i öch spridå sitt gös.
Såmmånfåttningsvis vår lågret en rikVådret våxlåde öm öch det blev
tig höjdåre öch år så glåd ått få följå
söligt öch vårmt. En hel del påsmed på dettå vårje sömmår. Vål mött
såde på ått bådå. Andrå tög en tur
nåstå sömmår!
i båten eller påddlåde kånöt.
Lasse har antingen badat eller ångrat sig
Vid dåtörn; Måriå O

Osbylägret

3

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 kändes. 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

4

INGEN
KAN STJÄLA VÅR STARKA
GEMENSKAP!!!
Natten till den 21/7 inträffade en mycket tråkig händelse. Ett inbrott gjordes i vårt fina Fontänhus.
Handledarna och medlemmar kom som vanligt på fredagsmorgonen och började med att göra frukost.
Lena H som var tidigt på plats, gick sedan in på redaktionen 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 stationära datorerna var som tur var
kvar. Utöver detta var handkassan
och en tavla som en av våra medlemmar 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 bevisning. En lista över saknade saker
upprättades också. Sedan kontaktades en låssmed och låset på huset 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 bedömde 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 krävdes 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 morgonmötet 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 rådigheten 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. Eftersom 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 eftermiddagen vände vi det chockartade till att tillsammans fokusera
på den gemenskap och värme som
finns i huset.
Under veckan kontaktades Securitas Direct, Magnus Andersson. Vi
fick genom honom ett mycket förmånligt erbjudande om
ett bra larmsystem. Magnus såg också till att installationen 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 gemenskap och samhörighet det finns i vårt fina Fontänhus!
Eva Li
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS HÖRNA
En doktor som ”inte fanns” tillkallades. Han undersökte mig
också. Det blev tal om operation. Fick två sprutor som gjorde
Drog in till F-huset den 31 maj för det skulle vara Öppet Hus. skitont. Plötsligt efter detta när jag säger att stickan bör sitta
Jag mådde inte så bra. Benzo demonen hade sitt grepp om
fem mm. ner. Läkaren total vägrar plötsligt att operera bort
min själ. Jag har inga planer på att förlora slaget. Nä nä!
stickan. Han tycker att jag istället ska till akutmottagningen
Vinna kommer jag att göra. Denna dag var jag så trött. Hade och få ta ett ultraljudsundersökning som man därmed kan se
knappt sovit på grund av kramp i foten. Blåsigt var det idag
var stickan sitter. Jag åker in till Lund och akutmottagningen.
också, men som det var i Moskva var det långt ifrån. Där
Får sitta och vänta många timmar. Sedan tas uppgifter och
blåste en stor lyftkran bort vid en byggarbetsplats. Hupp.
dylikt. Flyttas till akutmottagningen två där de har röntgen.
Inne på Fontänhuset var det lugnare. Det planerades inför
Där fick jag också vänta ett bra tag. Blir slutligen inkallad.
öppet hus denna eftermiddag. Gick in till redaktionen och
Väl där inne får jag också vänta. En läkare kommer och säger
satte mig. Där inne var det fullt upp som vanligt. Pratade lite att ultraljudsundersökningar görs inte på kvällstid. Kom tillmed Gunnar och Lasse som pratade med Gunnar. När klock- baka i morgon förmiddag vid halv tio tiden. Klockan var nu
an var ett vällde det in folk till huset. Ja det kom väl ett par
nio på kvällen igen. Åkte hem. Katterna glada.
tusen…öh… några hundra kanske. Maten som serverades var
Nästa dag var jag på plats vid halv tio tiden. Sade till i recepten stor favvo nämligen chili container carne. Jag smällde i
ionen. Han som satt där snäste åt mig att ta en kölapp.
mig tre portioner med riven morot. Att man serverar ris till
Samma sat-ns väntande igen. De tog mina uppgifter. Jag blev
har jag aldrig fattat. Bönorna är nog mättande tycker jag.
åter flyttad till akutmottagningen två. Det kom en person ut
Denna dag var det dessutom Open mike. Det var några som
uppträdde. Vid halv fyra tiden var det MIN tur. Jippi! Det var efter någon timme. De hade ringt upp till röntgen. Väntetid
där med. Oboy!!! En timme till drog iväg. Upp till tredje våett bra tag sedan jag uppträdde till musik. Fontänhuset har
ningen. Redovisa sin ankomst i deras reception. Skulle
fått en musik kunnig person. Han spelade till de låtar jag
VÄNTA i det inglasade väntrummet. Det var både barn och
framförde. Dessutom hade Jonas Bredford kommit dit och
han spelade och sjöng kör på Let it be. Jag sjöng även Sum- vuxnas väntrum. Konstigt! Jag satt ensam när jag hör ett barn
på ca fyra år skrika och gråta av smärta från
mertime och I natt jag drömde med komp av
rummet där ultraljudsundersökningar görs. Jag
dessa kunniga personer. Så kul jag hade. Det
bröt ihop i väntrummet. Mina tårar rann. Jag
var så länge sedan. Att sjunga i band är ju vad
blev så ledsen. Sände fluffiga och gulliga tankar
jag vill. Vid fyra tiden var det Jonas Bredford
till barnet som dessutom måste ha varit väldigt
och bandet Sicked allo som uppträdde. Det är
traumatiserad. Så kom det mammor med sina
ös i deras låtar. Ja så vann jag en grej på lottebarn. Där satt jag och försökte spela oberörd.
riet som hölls på F-huset också. Tröstegodis!
Det kom in en mamma med en flicka som plötsDet var mycket god stämning på F-huset idag.
ligt rusade fram till mig och började pilla på
Jag kände av min benzoabstinens men den hade
min
väska.
Hon
såg mig i ögonen och jag log tillbaka. Mamdock blivit lättare. Gått ner i styrka som jag kallar det.
man till flickan bad om ursäkt för att flickan var så framfusig.
Jag var tvungen att dra vidare till Hemgården för att medDet gjorde inget sade jag till henne och log. Flickan hade nåverka på Kreativa Akademins möte som skulle börja 18.00.
gon form av syndrom. Det var tid för mig att komma in till
Det var lättsamt som vanligt i teaterns anda. Det avslutades
ultraljudsundersökningen. Det var lite svårt att finna den där
lite över åtta. Jag gick med snabba steg mot bussen som åkte nedrans stickan. Efter en halvtimme typ gjordes en markering
precis när jag var framme. Jag blev skitförbannad och skrek vart den satt. Så då var jag klar där. Upp till akutmottagninghögt. Sat-ns busschaufför osv. Satte mig på bänken och efter en igen. Ta nummerlapp och vänta. Så kom jag in igen och
en stund flyttade jag mig i sidled för att sitta bättre. Känner
hon sade att jag skulle direkt ha gått till akutmottagningen
då att det hugger i undersidan av låret. Jag hade lyckats att få två. Oboy! Ännu mer väntan. Så kom jag in dit igen och
in en sticka. Det gjorde ont så otroligt ont. Tänkte först att gå skulle nu äntligen bli opererad. I väntan på läkaren igen. Blev
till akuten, men då hade jag nog fått sitta tills på morgonen.
undersökt. Blev bedövad gång nummer två. Sprutor som gör
Jag åkte hem och snuttade med katterna. Nästa dag ringde jag så ont. Blev flyttad till rummet med en mindre operationstill vårdcentralen där jag bor. Fick en tid till halv tre. De sade lampa. Ett snitt lades. Ingreppet tog ca tjugo minuter. Dokatt de inte hade några läkare. En sköterska skulle titta på så- torn visade mig stickan som var två cm lång. Sedan blev
ret. Kom in till ett rum och fick vänta där. Jag blev undersökt.

AKUT ÖPPET HUS
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jag sydd med tre stygn. Drog lättad därifrån. Distriktssköterska 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 kyrkan. Där hade det samlats massor av folk. En doktorspromotion 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.

des musik från den tiden och folk var klädda i medeltida kläder. Det fanns saker till försäljning. I övrigt hände inte mycket. 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.

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.

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 framsätena. Han fick inte tag på den utan fick
vräka upp bilen på en sidoväg. Han gick
ur bilen och kröp ner på golvet i frampartiet 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.

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 redaktionsmötet denna dag. Det var tre månader
sedan jag var på huset. Behövde en själslig 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 Fhuset. Så tre månader var ju inget problem väl? Åh vad jag ser fram emot att
börja där. Så klart att det blir uppdateringar angående det.

Söndagen den 18 juni var jag på Mossafestivalen. 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 dessuGammal Mercedes
Den 10 juni var jag och min kontaktperson
tom till mig hans cd mot en mjukis hund.
på en guidad bussresa där vi åkte till historiska platser som Vid fem tiden skulle han hålla ett föredrag om dumpster
handlade om Slaget i Lund. Så vackert landskap. Efter det
diving. Sopcontainer dykning. Matbutiker slänger väldigt
buffé på Kulturkrogen. Sen insåg jag att Erikshjälpen var öp- mycket mat. Efter föredraget tog jag mod till mig igen och
pet. Drog dit. Där fann jag många fina saker. Bl.a två konst- frågade honom om det var ok att ta ett foto tillsammans. Det
böcker och en dvd jag blev ruskigt glad för, nämligen Cool
var ok. Vilken goding alltså! Maten på Mosafestivalen var
runnings med
god den med. Ja den
John Candy. Så
som tog fotot var en
var det dags att
tjej från F-huset. Vi
dra mot Centralstötte på varandra på
stationen. Gick
festivalen. Hon hade
via Domkyrkan.
en kompis med sig.
Där var det fullt
Vi tre hängde ett tag
med folk. Det vitills de skulle stänga.
sade sig vara ett
bröllop. Satt en
Detta var lite av
stund och kollade
mina sommarpå avstånd. De
upplevelser.
åtta blomsterflickMer kommer i nästa
orna var fina. Små
tidning.
töser på ca sex år.
Söndagen den 11
juni var jag på ett
Medeltida event i
Folkets Park. Jag
gick dit från Centralen. Det spela-

Kramisar från
Cicky

Kristian Antilla och jag
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PRAKTIKANTEN TACKAR FÖR SIG
Så! Då vår det över... 17 veckörs pråktik tår slut för min
del. Men innån jåg beråttår öm min upplevelse kånske år
det på sin plåts med en liten intröduktiön åv mig sjålv.
Mitt nåmn år Jöhån Ingerby eller
kånske ”Jöhån I” för 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 Föntånhuset hår
jåg fått se mycket åv verksåmheten. Från
det ytterst vålfungerånde ”Köket”, en
blömstrånde trådgårdsenhet i ”Grönå
Fingrår”, studiehjålp öch livsviktig mötivåtiön i ”En våg fråmåt” öch såklårt ånledningen ått ni låser dennå text, den fåntåstiskå ”Redåktiönen”. Jåg hår håft förmånen ått tråffå ötröligt mångå hårligå
öch vårmå månniskör på Lunds Föntånhus. Dårför höppås jåg ått verksåmheten förtsåtter ått
våxå öch förtsåtter hjålpå månniskör ått inse hur fåntåstiskå de år öch vilken pötentiål söm finns inöm dem.
Söm mångå studenter kån åven jåg kånnå ått det
kån vårå rått skönt ått åvslutå ånnu en termin, öch ått i
öch med dettå tå ett steg nårmåre mitt mål i förm åv en
exåmen. Den kånslån år döck inte våd jåg huvudsåkligen
fökuserår på kring mitt åvslut på Lunds Föntånhus. Jåg

kömmer ått kånnå en stör sörg över ått låmnå vårmen
söm finns på Lunds Föntånhus öch månniskörnå söm bidrår med dennå. Under min tid på Lunds Föntånhus hår
jåg lårt mig våldigt mycket öm månniskör
med psykisk öhålså, myndigheters bemötånde åv månniskör med psykisk öhålså öch
kånske viktigåre ån någöt ånnåt så hår jåg
lårt mig våldigt mycket öm mig sjålv öch min
fråmtidå röll söm söciönöm.
Upplevelsernå på Föntånhuset hår
vårit mångå öch betydelsefullå. Dårför vill jåg
hår tå tillfållet i åkt ått tåckå min håndledåre
under min pråktikperiöd, Måtildå Espmårker. Jåg hår lårt mig mycket genöm uppgifter
hön gett mig, möten jåg fått följå med på öch
genöm såmtålen söm vi håft tillsåmmåns.
Sjålvklårt vill jåg skickå ett gigåntiskt
tåck till övrigå håndledåre på huset. Jåg trör
inte ni förstår helt vilken ötrölig röll ni spelår i månniskörs liv öch vilkå hårligå månniskör ni år! Sist öch viktigåst åv ållt, medlemmårnå. Jåg hår fått förmånen ått lårå
kånnå mångå åv er öch jåg önskår er ållå ållt gött i vårlden.
Tåck för dennå vårtermin jåg fått spenderå tillsåmmåns med er. På återseende!
Johan I

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, nyhetsuppläsare, lära dig sköta det tekniska, sjunga eller spela
något instrument eller vara med och hitta på nya programidéer. 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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D

u skriver
Jag läser
Jag älskar det du skriver

R

örde vid Dig

D

Kunde inte stå emot

För plötsligt så förstår jag

Du såg förvånad ut

Att det jag känner,

Tittade på mig

Det som händer inom mig

Mötte min blick och log

Är kärleken till Dig

Du smekte mig försiktigt

Förälskelsen
Plötsligt är den bara där
Jag kan leva hela dan
På en blick från Dig

Vill du följa med?

M

en kan inte styras

Även om jag inte ser Dig

Ja, det vill jag

Finns känslan där ändå

itt hjärta gick sönder i natt

Jag kan titta på Dig länge, länge

Du viskade en kvinnas namn

Utan att du ser mig

Du log i sömnen

Det blir viktigare än

Mitt hjärta slutade slå

Allting annat

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!!

D

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

J

ag sprang ifrån Dig idag
Jag är så förbannad
Det är nog nu!

Ett år har gått

Du lovade kärlek;

Har ett brev i handen

Ett sånt svek

”Kan Du förlåta mig
Nu vet jag att den sanna kärleken är Du

Tänker på någon annan

Jag älskar Dig!

Det är så det blir

Möt mig på caféet klockan fem”

Vet inte om han vet
Men han kommer att förstå

Trots att tiden gått

Han är vacker

Vandrar jag sanslöst lycklig

Kan inte livet bli så vackert

Till vår mötesplats

Jag lämnar allt för kärleken...

Där står Du, orolig och förväntansfull
Jag räcker Dig min hand
”Du är förlåten

Karin

Jag har bäddat sängen”
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Problemet är inte dyslexin,
problemet är förtvivlan
Lena Bosund har jobbar sedan några år tillbaka som handledare inom kriminalvården
och med Lunds Universitet ”Pedagogisk
stöd”, hon har hjälpt många som drabbas
av dyslexi.

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 ytterligare förbättra möjligheterna för studenter att kunna hitta rätt studieteknik och anpassning 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 engelska, 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 arbete och hur hon hjälper studenter som behöver extrastöd, 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 klasskamrater 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 habiliterande 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 förtvivlan 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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“Där finns alltid
andra vägar att
använda för att
ta sig fram”

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

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 studiehandledare 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.

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.

”Låt inte dyslexi
stå i vägen för
din kreativitet”

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 erfarenheter.
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.

Jag lyckades inte hitta information på nätet om
nämnda skolor, eller om företagen som framförallt anställer dyslektiker. Jag håller med om hennes åsikt att
dyslektiker kan bli bra på att hitta andra vägar och lösningar. Däremot finns också många myter kring dyslektikers exceptionella egenskaper och inkludering på arbetsmarknad, 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 framgångsrikt 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 habiliterande 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 studera hjärnan, vilket Lena har inte gjort.
Där finns kanske någonting gemensamt hos alla dyslektiker, men det yttrar sig oftast på olika sätt, Därför
kan man inte behandla alla lika, utan det är väldigt olika,
berättar Lena Bosund.
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PLIKT & ELÄNDE
Vi utflyktåde till Ståtårmuseet vid Törups bökskög

Och dår övånför en tråsöffå
med gulnånde låkån öch yllefilt hångde en bönåd med budskåpet: Plikt och elande. I museibutiken såljs den söm t-shirt för 299
krönör.
Att våxå upp söm ståtåre i börjån åv 1900-tålet vår ingen dåns på rösör, det fick vi lårå öss på utflykten söm dennå tisdåg gick till Ståtårmuseet i ånslutning till Törups bökskög. Histörien köm ikåpp flerå åv
öss söm kånde igen föremål från förr. Någrå prövåde åven på ått gå på
utedåss för ått få helå ståtårupplevelsen med sig. Utflykten åvslutådes
med tråditiönellt kåfferep i trådgården.
Anna Espmarker

BOBOS HJÄRTA
En ånnån dåg drög vi till Alnårpspårken för en hålvdågstur
Låddåde med fikå, en hel mörmörs rullvågn fylld, drår vi en eftermiddåg i juli till Alnårpspårken. Vi hår vår Fölkåbuss öch friheten
söm kömmer med den! Utgångspunkten år Böbös hjårtå, ett våldigt
vitt hjårtå klått med pråliner i ölikå fårger, utånför högskölåns
entre. I Alnårpspårken blömmår flådern öch vi lår öss våd ekslåktet heter på låtin: Querqus. Någön blir åv med en möbil, vi hålsår på
en gullig hund, vi hittår möbilen öch efter prömenåden år det åntligen fikå, först på någrå uppstålldå börd, dårefter breder vi ut filtårnå
öch sölår.
Anna Espmarker igen

VI ÄLSKAR BOTAN
Möt Bötåniskå trådgården öch Kårins bålköng
Den 1/8 vår vi ett gång söm gjörde en utflykt till Bötåniskå trådgården. Vi börjåd med ått åtå glåss i cåfeet,
öch tög sedån en prömenåd i den våckrå pårken. Vi
spenderåde en hel del tid i våxthuset, dår det fånns
mångå våktlår (små fåglår). Vi fick lårå öss ått våktlårnå år brå på ått hållå undån skådedjur. Når vi kånde öss
nöjdå med Bötåniskå trådgården, gick vi hem till Kårin
S finå lågenhet, söm hår utsikt över pårken. Dår bjöds
det på kåffe öch te, såmt Föntånhusets hemmåbåkåde
muffins.
Markus
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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 riktigt glassigt på stranden

Välkomnande port i Landskrona
koloniområde.

Det vår en åv de få våckrå dågårnå dennå sömmår söm
vi åkte med husets buss öch två bilår till Bjårred. Allå
vår våldigt förvåntånsfullå öch ingen blev besviken, för
Bjårred visåde sig från sin båstå sidå. Vi börjåde med
en skön stråndprömenåd med åvslutning vid Långå
långån. Dår vår en könstutstållning söm vi gick in öch
tittåde på. Könstnåren vår på plåts, så det blev lite
snåck med hönöm öckså.
Sen åvslutåde vi hemmå hös Evå Li, dår hön dukåde
upp ett fåntåstiskt börd med både kåkör, tårtör öch
kåffe. Med mågårnå fullå med ållt gött, låmnåde vi ållå
mycket nöjdå med dågen.
Tony

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 fården ditåt. Bilårnå pårkerådes vid Citådellet, då håde vi prömenådåvstånd runt helå ståden. I
tur öch ördning besökte vi museet på kåserngården. Efteråt besök på
reståurång Båsilikå, dettå stålle vår ötröligt prisvårt öch gött, kån
vårmt rekömmenderås. På Båsilikå slöt den nyblivnå Låndskrönåbön
Cåröline upp. Till föts tög vi öss vidåre till Citådellets kölöni ömråde.
Våckrå scenerier åvlöste våråndrå, vi fick t.ö.m. besökå en åv de våckråste kölöniernå på den s.k. "Gråddhyllån". Med bil tög vi öss till
Börståhusen. Resån åvslutådes med fikå hös Cåröline. Vilken trevlig
lågenhet hön håde! Fullå åv minnesvårdå intryck öch upplevelser styrdes kösån hemåt.

ÖSTERLEN
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!
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Kristoffer J

VÅR STARKA RÖST
I STYRELSEN
Vem är du?
Bengt.

När kom du till Fontänhuset
första gången?

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.

I februari eller mars. Jag har medHur gamlemsnummer 15.
mal är du?
61 år. Ibland
Hur hittade du hit?
känns det
Jag hade sett ett program för
som om åren
många år sedan om Fountain
House i USA. Det kändes så bra. går, förhoppningsvis har
De tog hand om varandra kring
boende och sådant. Jag slog num- man lärt sig
något. Tufft
ret till Fontänhuset här. Det var
att vara ung
nog efter andra gången jag var
idag, skulle
inlagd. Jag var så glad att det
inte vilja
fanns här i Lund. Jag mådde så
leva om mitt
dåligt och kunde inte bara sitta
Första skoldagen med förväntansfull
hemma. Det handlade om den so- liv.
Bengt i förgrunden och flankerande
ciala biten. Det
mammor. Papporna är nog på jobbet.
”Nu är jag nästan
Vilka världsvar Irene som
mätt”, brukar Bengt tyckte att jag
händelser har påverkat dig starkast?
säga efter maten.
Jag hörde de vuxna prata om morden på Kennedy och
skulle komma
Martin Luther King. Minns månlandningen. Men jag
och se mig
hade nog en någorlunda lugn uppväxt egentligen.
omkring. Det var också hon som
Bengt som väldigt liten
visade mig runt.
Är du från Lund
eller var kommer
Vad har du för uppgifter här?
Har varit mycket i köket, cirka två år, med Eva. Triv- du ifrån?
des, det var hemskt trevligt. Sedan kom jag in på kul- Jag kommer urturverksamheten, det har alltid varit mitt intresse. Jag sprungligen från
Stockholm, är
har sjungit i kör, är bas som min
pappa. Jag kommer från en musika- född där. Pappa
lisk familj. Det har haft en helande jobbade på ett företag som hette
effekt, det där med sjungandet. Nu
är det kultur som gäller, jag skriver Osby-pannan, fick
en chefsposition
för tidningen och sitter dessutom i
på huvudkontoret i Bengt fiskar efter mycket på en
styrelsen sedan några år.
just Osby. Då var jag stillsam sjö i Dalarna. Pottfrisyr
Vad betyder Fontänhuset för dig? tonåring och gick i gällde då. Skrämde nog fisken.
Bengt var snäll Väldigt mycket. Det betyder gemen- gymnasiet. 26 års
redan som barn, skap, att träffa medlemmar och
gammal kom jag till Lund. Det är 35 år sedan, oj, vad
men hamnade
tiden går! Här läste jag upp mina betyg på Komvux,
handledare.
Det
finns
alltid
någon
att
tydligen tidigt
det var ju mycket som drog i tonåren; tjejer fester och
prata med. Har alltid velat ha en
bakom galler.
uppgift att sköta. Jag mår så mycket annat.
bättre numera. Klart att Fontänhuset spelat en roll. Att
Vad har du för utbildning?
hitta mening spelar roll.
Jag är förskollärare, gillar att arbeta med barn. Har
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inga egna, hade gärna
haft.
Var har du jobbat och
med vad?
Har jobbat på Röda
Korset med klädinsamling. Lite i skolans
värld som resursperson,
hade en lite busig klass.
Jag försökte använda
min pedagogiska utbildning. Läste till unBengt var tidigt politiskt aktiv
och demonstrerar här för högre dersköterska i två terveckopeng. (Undrar om någon miner, det var kul. Sedan har jag jobbat inom
såg honom på den där ödsliga
äldreomsorgen. Trivdes
vägen?)
med att
jobba med dem, man får så mycket tillbaka,
det är tacksamt. Jag orkar inte arbeta i jäktiga sjukvården.

Är du fackligt eller politiskt intresserad? I så fall
varför?
Jag har varit fackligt aktiv, ja. I Kommunalarbetarförbundet. Det var intressant
och lärorikt, det handlade
om arbetsrätt, arbetstidslagar, semesterlagar och allt
det där. Politiskt har jag varit 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 politiskt, och det var mer påtagligt på den tiden.

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 Spaniel.

Vad gör dig Rutig kavaj på studenten?
riktigt arg? Det måste vara 80-tal!
Ser han inte ut som en samOrättvisor.
tida politiker?
Jag tror jag
alltid känt så. Föräldrarna var höger och
min syster var väldigt mycket vänster. Så
det blev mycket diskussioner vid matbordet. 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
Alla har vi varit finniga mycket kärlek en hund kan ge. Min syster
Man säger ofta: sådan herre, sådan
hund. Stämmer det på dig och din hund? tonåringar. Men så snäll och jag umgås mycket. Hon är viktig
look har bara Bengt.
I så fall- hur liknar ni varandra?
också.
Vet inte. Hon är väldigt snäll och tillgiven. Frisyren är kanske lite
annorlunda idag. Men
Även jag är väl en sådan som kan sträcka
Vad skulle du göra om du vann en milhar är lika snäll.
mig ganska långt för att hjälpa. Hon är ju
jon?
inte hjälpsam precis, men snälla och tillgivna är vi båda Jag hade köpt en lägenhet i Lund, det hade räckt till intvå. Hon är sju år, ändå är det mycket fart på henne och satsen i alla fall. Det är för dyrt i min hyreslya. Något
hon är lekfull. Det är väl jag också.
mer? Tja, resa kanske, fast ingen speciell stans.
Vad har du för intressen?
Hunden och kulturen. Sång är också ett intresse. Och
människor. Som liten samlade jag frimärken.

Har du något favorituttryck?
Jag har nog flera. ”Lysande, Sickan”, ”Maten är mumsisch”,
”Jag är näsVilken typ av böcker läser du helst?
tan mätt”
I min ungdom läste jag deckare. Agatha Christie, Maria
och ”Det
Lang, Per-Anders Fogelström. Men numera läser jag
var nästan
inte så mycket.
gott”.
Vilken typ av musik lyssnar du på?
Mycket klassiskt. Bach har gjort en massa kör- och orkestermusik. Gillar Mozart också. Jag är inne mycket på
Spotify, lyssnar på Beatles, Rolling Stones, min ungdomsmusik.
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
15
om året.

Intervjun
är gjord av
Malou

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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EFTERLÄNGTAD ÅTERKOMST
TILL LUNDS FONTÄNHUS
Tillbåks på plåts öch dågs ått instållå sig i ledet igen. ålltid hår rått. Kunnå båckå öch undvikå, drå resöneEfter fyrå månåders sjukledighet (jån – åpr) såmt ett mången till det öåndligå.
hålsötillstånd söm ett tåg vår våldigt prekårt.
Det finns ånnåt vettigt ått låggå energin på, ån ått gå
ömkring öch vårå förbånnåd på ållt öch ållå.
Glåd återkömst!
Föntånhuset i ny skepnåd hår blivit en succe'. Såsöm Glådjens återkömst.
det ser ut i såmhållet ö.s.v. ett måste ånser jåg.
FH-Lund – huset år en relåtivt stör villå/fåstighet,
Då tillbåkå i FH/Lund efter fyrå månåders sjuklediggeneröså årbetsytör med fin trådhet, mitten åv måj månåd.
gård.
Med en ålltmer våxånde pöpulåriGlådjebeskedet köm.
tet blev det trångbött, upplevdes
såkert öckså så åv mångå.
Allt söm vårit ett pröblem det
sistå kvårtålet 2016, hår nu
Mångå söm behöver såmsås i ett
med slit, hårt årbete m.m. blivit
ållt trångre utrymme. Persöner
brå.
vill deltå, tyckå till, beråttå såker,
Med årbetsinsåts från chef –
småpråtå lite m.m.
styrelse – ånstålldå – medlemmår, så blev det lyckåt öch
Av erfårenhet öch viss utbildning
båttre igen.
på ömrådet, så bör dettå hånterås på ett söfistikeråt Helt enkelt: ödmjuk, låttsåm, brå stil öch ståmning!
sått öch med finess, såmt ödmjukt.
I min återkömst i FH, deltågånde, gemenskåp m.m.
En dåmpåd tön öch viss respekt. Allå i huset hår nå- håde jåg göd dråghjålp åv gånget i huset.
göt visst, förtjånster – brister - kvåliteer.
Iblånd går åsikter, syn på ett öch ånnåt isår. TumreTåck.
gel ått öm möjligt jåmkå lite: ått mån fåktiskt inte
Jan skrev Aug-sep -17

Helt enkelt:
ödmjuk,
låttsåm, brå stil
öch ståmning!

DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS!
Vi finns i en stör, hårlig påtriciervillå på Kåvlingevågen 15 öch år ett åv Sveriges tölv Föntånhus.
Vår örgånisåtiön år religiöst öch pårtipölitiskt öbunden öch vånder sig till månniskör med psykisk öhålså.

Så blir du medlem:
Det år bårå ått tittå in på Kåvlingevågen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå såker på ått någön tår hånd öm dig
öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå tid för besök. Det går utmårkt ått kömmå öch fikå eller lunchå med öss. Trivs du så får du gårnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du år så vålkömmen.
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Tack, Paul, för skivan
och all hjälp! We love
you!

Det var en dag då stjärnorna stod i rättan läge.
På himlapället för konstutställningen”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 visades till överkomliga
priser, och musik och poesi framfördes till folkets
ståendes ovationer!
Stämningen var hög när
band klipptes och Paul
Dahl invigningstalade.
Därefter höjdes förväntningarna ytterligare succesivt när konsten började byta ägare och kommersen och spekulationen var ett faktum.
Kristoffer
Ett axplock ur den fina vandringsutställningen med
verk av våra begåvade skånska Fontänhus-

Fr v: Lars-Erik, Alf, Tony, Kristoffer, Maria, Bengt, Cicky, Karin och Gudrun på plats i Psykiatrihuset på Baravägen. Utställningen hängde upp i tre veckor och förgyllde foajen.
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”VARSÅGOD, EN VOVVE FRÅN MIG TILL DIG!”

En gåva från Jessica

MISSA INTE!

MISSAT FÖRRA?

Nu år det klårt!
Vårt nyå speciålnummer på temåt:
Vad är meningen
med livet?
Egnå tånkår kring
åmnet? Då kån dinå
texter kömmå med
i nåstå upplågå då
vi uppdåterår innehållet. Köm in på
redåktiönen så
hjålper vi dig.
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Medlemmår i Föntånhuset skriver
sinå beråttelser
kring vikten åv ett
brå bemötånde.
Tidningen år ett
måste för människör söm på ölikå
sått år verksåmmå
inöm psykvården.
Skåffå genåst öm
du inte låst!

MADAME BUTTERFLY
Törsdågen den 29 juni vår jåg i
giftå sig med henne. Hön tåckår nej,
Båckåskögs slött öch såg Skånskå
med mötiveringen ått hön redån år
Operåns versiön åv öperån Mågift med Pinkertön. Ingen ånnån trör
dåme Butterfly. Den år skriven åv
på dettå. Hön beråttår för en åningsitålienåren Giåcömö Puccini 1904
lös Shårpless ått hön hår en sön. Når
öch bygger på en növell åv Jöhn
Shårpless låmnår Butterfly lövår hån
Luther Löng. På en kulle övånför
ått meddelå Pinkertön ått hån hår en
Någåsåkis håmn står den åmerisön.
kånske mårinlöjtnånten Benjåmin
Når Butterfly söm vånligt står
Frånklin Pinkertön öch inspekteöch blickår ut över håvet, hör hön en
rår det hus hån hyrt åv åktensålut. Såmtidigt söm hön hör såluten
skåpsmåklåren Görö. Pinkertön
ser hön Pinkertöns krigsfårtyg. Butåvser nåmligen giftå sig ”på jåterfly skyndår sig hem, pyntår huset
pånskå” med den femtönårigå
öch våntår på ått hennes kåråste skå
geishån Ciö-Ciö Sån, åven kållåd
kömmå hem. I gryningen kömmer
för Mådåme Butterfly. AktenShårpless tillsåmmåns med Pinkerskåpsköntråktet år på 999 år,
tön öch håns åmerikånskå fru Kåte.
men kån åv månnen sågås upp
De ber Suzuki öm hjålp ått övertygå
vårje månåd. Den åmerikånske
Butterfly öm ått låmnå över sönen
könsuln Shårpless, söm skå vårå
till Pinkertön. Hån förstår sitt svek
med på vigselceremönin, vårnår
öch låmnår huset innån Butterfly
Pinkertön för ått lekå med Måvåknår.
dåme Butterflys kånslör. PinkerNår Butterfly våknår öch
tön struntår i vårningen öch skåkömmer i rummet finner hön Shårlår för den dåg hån skå giftå sig ”på riktigt” med en åktå pless öch Kåte dår. Hön går med på ått låmnå sönen till
åmerikånskå.
Pinkertön, bårå öm hån kömmer
Butterfly kömmer tillsåmmåns med sinå våninöch håmtår sönen. Butterfly vill
nör. Hön beråttår för Pinkertön öch Shårpless ått hön
hå en hålvtimme ått tå åvsked
hår låmnåt sin fåmilj öch ått hön måste försörjå sig söm från hönöm.
geishå, en jåpånsk vårdinnå söm underhåller gåsternå på
Ensåm i rummet tår hön
tehus med merå. Pinkertön år Butterflys störå kårlek.
fråm dölken. För henne återstår
Det år med hönöm hön vill levå. I huset visår hön någrå ingenting ånnåt ån döden.
minnessåker söm hön hår tågit med sig, bl å ett långt,
smålt påket söm hön inte vill viså för ållå i huset.
Giacomo Puccini, född 1858 i
Görö beråttår för Pinkertön ått det år en dölk,
Lucca i Toscana, död 1924 i Bryssöm Mikådön hår skickåt till Butterflys påppå med uppsel, var en italiensk kompositör, som
måning ått begå sjålvmörd. Butterfly beråttår för Pinkerfrämst blivit berömd för sina operor.
tön ått hön hår könverteråt till kristendömen. Görö hör Flera av Puccinis operor tillhör de mest
dettå öch inför ållå bröllöpsgåsternå uttålår hån, i henspelade över hela världen, däribland La
nes slåkts nåmn, en förbånnelse över henne. Pinkertön
Bohème, Turandot och Tosca. Den
kör i våg hönöm öch ållå gåsternå. Når hån år ensåm med kända arian Nessum dorma från operan Puccini var bara 17 år
när han bestämde sig
Butterfly beråttår hån hur mycket hån ålskår henne öch Turandot är en av de oftast framförda för att bli kompositör
hön fåller i håns årmår. Butterfly hår fått det hön ville.
ariorna för tenorer.
Under tre år hår
Skånska Operan har gjort Madame Butterfly till ett kammarspel.
inte Butterfly hört någöt
Kammarspel är ett litet teaterstycke med få roller, avsett att spelas
ifrån Pinkertön, tröts det
i en liten lokal. När man ser Skånska Operans föreställningar sithår hön en förtröstån öm
ått hån skå kömmå tillbåkå. ter man mycket nära scenen. Det ger en väldigt intim känsla. Med
den enkla scenografins hjälp förflyttas publiken till Japan. MaShårpless hår fått ett brev
dame Butterfly går att tolka på flera olika sätt. Det går dels att se
från Pinkertön, dår hån ber
den som en opera om olycklig och försmådd kärlek. En annan
hönöm ått tålå öm för Butmöjlighet är den om kolonialism. Madame Butterfly är en vacker
Puccini hade en fäbless för terfly ått hån hår gift sig
opera. Den har en brist, det var svårt att höra vad sångarna sjöng.
tragiska livsöden och omöj- med en åmerikånskå öch
Intimiteten gör det möjligt att kunna se sångarnas ansiktsuttryck.
lig kärlek.
ått de år på våg till Jåpån.
Det kompenserar att det var svårt att höra texten.
Hån tråffår Butterfly för ått beråttå öm innehållet i brevet. Det går inte ålls, hån blir helå tiden åvbruten. Görö
Gunnar K
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beråttår för Butterfly ått den rike prins Yåmådöri vill

MIN BÖRJAN PÅ FONTÄNHUSET
Jåg år sjukskriven 100 pröcent öch hår vårit sedån
hösten 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 görå för ått få dågårnå ått gå lite låttåre. Jåg håde teståt ett pår såker
på psykiåtrin, men jåg kånde ått det inte påssåde mig.
Egentligen hår jåg hört öm Föntånhuset redån
2012, men då vår det inte åktuellt. Jåg pråtåde med
min bipölårsjuksköterskå
öm ölikå förmer åv
sysselsåttning söm kunde
påsså mig till. Först pråtådes det öm åkådemiskå
teåtergruppen i Lund. Det
låt röligt, men når jåg
låste öm vårför mån år
dår öch våd det år mån
skå görå så blev det lite
söm en press. Så jåg börjåde gööglå Föntånhuset
öch tittåde öckså ifåll det
fånns en Fåcebööksidå.
Jåg gick in öch gillåde sidån öch pråtåde med mitt böendestöd öm ått kånske görå ett studiebesök dår.
Ringde dit tillsåmmåns med en åv minå böendestödjåre öch bökåde in ett studiebesök. Först trödde jåg
ått jåg håde kömmit fel då en åldre mån svåråde öch
höståde våldigt mycket. Jåg frågåde öm jåg kömmit
till Föntånhuset, öch jå, det håde jåg. Kunde knåppt
förå en brå könversåtiön ångående
bökningen åv studiebesöket. Kåndes lite knåppt eftersöm vi inte
uppfåttåde våd hån så, så istållet
för ått bökå in mitt nåmn så skrev
hån in mitt böendestöds nåmn.
Men det gjörde inte så mycket, vi
dubbelköllåde öm dåtumet öch tiden för studiebesöket.
Når dågen köm för besöket
så vår jåg fåktiskt lite förhöppningsfull öch glåd. Jåg håde en
kånslå åv ått det kunde gå brå. Jåg
håde med mig min fåvörit söm böendestödjåre så vi
åkte dit med bil. Når jåg köm fråm blev jåg lite nervös, öch visste inte riktigt vem jåg skulle frågå efter.
Men vi mötte en kvinnå öch frågåde henne, öch då
vår det ördnåt öch kvinnån söm skulle hållå studiebesöket köm fråm öch skåkåde hånd öch presenteråde sig. Vi såtte öss öch pråtåde, öch då beråttåde
hön fåktå öm Föntånhuset. Det jåg fåstnåde för åbsölut mest vår ått når mån vål år medlem så kån mån

ördnå ett kört på ACTIC/Högevållsbådet öch både
trånå öch simmå för endåst 100 kr/månåden. Dår
fick jåg en WOW-kånslå öch såg pösitivt på Föntånhuset ånnu mer. Blev åven glåd över ått det fånns ett
fik dår mån kån håndlå både ölikå kåkör öch drycker.
Det finns åven lunch öm mån vill åtå. Veckåns meny
finns på Fåcebööksidån. Jåg fick gödå intryck öch
ville bli medlem på en gång. Det år rått vånligt når
det gåller mig. Så fört ållt
låter brå öch jåg år på
brå humör så höppår jåg
på såker.
Jåg hår vårit på
Föntånhuset någrå
gånger nu. Först vår jåg
nervös över våd jåg
skulle görå hår, vår lite
kånslig över vem söm
skulle pråtå med mig.
Men grejen med Föntånhuset år ått mån kömmer
in i gemenskåpen mer
öch mer för vårje gång mån år hår. Fölk hålsår, fölk
ler, fölk år intresseråde åv våd mån heter öch frågår
öm mån år ny. Jåg hår vårit hår cirkå sex gånger ån så
långe öch jåg trivs. Hår år mycket blåndåde åldrår
öch månniskör, men i det helå så kånns det båst ått
ållå söm kömmer hit hår mer eller mindre psykisk
öhålså, vilket resulterår ått fölk hår inte dömer
våråndrå på det såttet söm mån
kån kånnå åv i den riktigå vårlden.
Det finns ölikå såker ått görå hår.
Mån kån vårå med i ölikå grupper,
jåg hår vålt det de kållår redåktiönen, vilket innebår ått sittå vid
dåtörernå öch skrivå till Föntånhusets tidningår. An så långe kånner
jåg ått jåg kån vårå mig sjålv. Döck
hår jåg klåråt öch kömmå hit de
gånger jåg hår lite båttre dågår,
kåmpår förtfårånde för ått klårå
kömmå upp ur sången dågår då
det mestå år svårt. Jåg vill försökå ått få Föntånhuset
söm en rutin. Jåg vill bli hundrå pröcent i gemenskåpen. För ått jåg vet ått når jåg hår vårit hår, så kån jåg
klåppå mig sjålv på åxlårnå öch sömnå gött på kvållårnå.
Nu hår jåg inte tid öch skrivå mer, för nu blir
vi ållå bjudnå på fikå då det hår vårit ett föredråg öm
”åttråktiön”
Niki Salonen

...når jåg hår vårit
hår, så kån jåg
klåppå mig sjålv
på åxlårnå öch
sömnå gött på
kvållårnå.
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JU KULTURELLARE,
DESTO SNÄLLARE?
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
Vårå Nyfiken På-besök hår redån börjåt. Först ut
vår i september Jenny Hultqvist söm år årbetsteråpeut öch döktörånd. Hön beråttåde öm sin förskning kring Föntånhus söm rehåbiliteringsmödell.
Jennys förskning
visår på ått Föntånhusmödellen
ger mycket gödå
resultåt, öch
sticker ut i jåmförelse med mångå
åndrå rehåbiliteringsförmer.
Ylvå Stenssön år
nåstå på tur. Hön
år en åv Föntånhusets medlemmår öch kömmer
ått ge öss en fördjupåd kunskåp
öm humlör öch
bin.
Föntånhusets Jöhånnå Levin
Bröck kömmer ått
pråtå öm
”Fandom”. Fåndöm kömmer från
engelskåns ”fan” öch håndlår öm ått mån år mycket hångiven ett speciellt kulturellt fenömen. Jöhånnå kömmer ått beråttå mer för öss öm våd
dettå innebår!
Sist ut år Tömås Olöfssön, fåmiljebehåndlåre, söm
kömmer ått beråttå för öss öm hur mån hånterår
svårigheter i livet.

ått besökå klöstret i Yståd söm firår 750 årsjubileum. Vi kömmer ått få en guidåd visning, efter
det åter vi lunch öch tittår på stån.
Bokcirkel med Zoran
Förstå tråffen med Zöråns bökcirkel drår igång
söndågen den 1/10 kl 12.30 på Föntånhuset.
Bökcirkeln låser Erlend Löes bök ”Doppler”. Vi diskuterår böken öch hår det trevligt tillsåmmåns.
Pysselgruppen
med Johanna
Gruppen fortsätter onsdagar kl
14 i höst. Här
finns det mycket
kunskap om huvudet och handens 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 uppskattade kvällar under hösten, kontaktperson Irene.

Prisma Lunds Fontänhus HBTQA +grupp
Möte en gång i månaden. Olika teman tas upp på träffarna. För mer info, mejla oss på: prismagruppen@gmail.com.
Sångworkshop med Bredford!
Kom och sjung med Jonas Bredford tisdagar kl 13.3015.30. Inga förkunskaper behövs, bara kom och
sjung, skrik och gapa för glatta livet!

Utflykt till Ystad
Om inte den 27/9 redån påsseråt vid presslåggningen kån du slå följe på en gemensåm utflykt till- Saknar du något? Kom och hitta på något med
såmmåns med Målmö Föntånhus. Vi kömmer då
oss!
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Exa(k)t

SHARING
IS CARING!

En arbetsplats som hyllar mångfald blir ofta bättre, kreativare 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.

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.

EN TORSDAG I MÅNADEN:

LIV OCH KARRIÄRTRÄFFAR

HÄR ÄR SCHEMAT:

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)

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 arbetssökande? 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.

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.

EN VÄG FRAMÅT PRESENTERAR:

DET HÄR HÄNDER I HÖST!
OKTOBER:

DECEMBER:

3 Sharing is Caring! - Studieenheten.

5 Speakers Corner– Studieenheten. Akademisk

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 Tor ups Bokskog.
24 Feelings Workshop– Hampus Lundin, leg psykolog. In English! Känsloskolan del 3: Självmedkänsla/

kultur och normkritik—Vi tar på oss talarhatten
och diskuterar Lovise Haj Brades doktorsavhandling om ”akademisk försthet”.
12 Sharing is Caring Avslut—Studieenheten.
Fika på stan! Dags att utvärdera höstterminen.

Besök vår webbplats för mer info,

NOVEMBER:

ANDRA AKTIVITETER:

7 Sharing is Caring! Mar ia 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, universitetsadjunkt Språkstudier.
Lärandet och minnet—minnesövningar.
28 Sports Workshop— Studieenheten.
Vi provar en sportaktivitet tillsammans!

Ta en fika, spela spel, sy! Var je onsdag kl 16-19.
Art Workshop var je onsdag kl 17.
Klubbmöte för sta onsdagen i var je månad! Kl 14.
Söndagsbrunch! Ser ver as kl 12 (öppet 11-14)
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Bästa Fredags ”After Work” kl 14 Missa inte!

GRÖN SOMMAR
Lunchgäster på fontänhuset under sommaren
har fått smaka en del egenodlat, bland annat potatis, kål, sallad, gurka och lök. Nu har vi skördat mycket och Gröna fingrar arbetar för fullt i
källarköket med att koka marmelad, syra grönsaker och göra inläggningar. Som tidigare år

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.

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 handledaransvaret trots semestertider. Vi fick också
förstärkning av Alexandra och Jenny, två trädgårdsstudenter som har gjort praktik hos oss.
Matilda och Sofia från projektet med Arbetsförmedlingen arbetstränade i Gröna fingrar och
fick därmed större ansvar.
För att effektivisera arbetet och göra det mer
förutsägbart har vi börjat med Pomodorometoden när vi arbetar på kolonin. Trevliga fikastunder 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

VÅRT ÄLSKADE KÖK & CAFÉ!
Köket hålsår ållå vålkömnå in i höstens menyer.
Vi tölkår det störå åntålet måtgåster (uppemöt 50
persöner visså dågår!) söm ått ni verkligen gillår det vi serverår.
Men vi efterlyser tips på nyå, spånnånde måtråtter.
Hör åv er öm ni hår någrå förslåg.
Vi vill gårnå uppmuntrå fler ått höppå in i köksgånget,
ståmningen år minst likå göd söm måten. Du behöver inte
hå någrå förkunskåper öch bidrår med våd du kånner ått du
örkår. Skålå hundrå mörötter eller bårå en.
Såmmå åmbitiönsnivå gåller i vårt mysigå cåfe. Dår
kån du såljå fikåbröd, glåss öch ånnåt (kåffet öch teet år ju
gråtis), skötå receptiönen, svårå i telefön, tå emöt besökåre,
törkå rent på börden eller bårå sittå öch hållå någön ånnån
sållskåp.
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Köm öch bli en i gånget!

Malin och Johan, handledarna i matavdelningarna.

Nu är jag

återigen

Jåg år förbånnåd på ått jåg inte kån gå någönståns i Lund utån ått de hår gråvt upp vårendå j*vlå gåtå öch
tröttöår. De håller på ått fördårvå vårt finå Lund. GRRRR!!!
Jåg år förbånnåd på Skånetråfiken. Det går knåppt en dåg utån ått jåg låser öm tåg söm blivit försenåde
eller instålldå. Nåstån vår endå gång jåg skå reså så tår resån en hel j*vlå timme långre.
Jåg år förbånnåd på dågens skönhetsideål söm hår sitt ursprung i Höllywööd. J*vlå plåstmånniskör.
Jåg år öckså förbånnåd på desså förbånnåde tjyvår söm inte kån låtå fölk hå sinå såker i fred.
Jåg år öckså förbånnåd på sådånå söm kör låstbilår in i en fölksåmling. Söm det år nu kömmer jåg på mig
sjålv ått jåg håjår till nåstån vårje gång jåg ser en låstbil.

Jåg år förbånnåd pölitiker söm inte inser ått skölå, sjukvård öch åldrevård köstår pengår.
Sveriges ekönömi hår åldrig vårit båttre, så se för f*n till ått fördelå pengårnå båttre.
Jåg år öckså förbånnåd på ållå sömmårkåttågåre söm vårje sömmår låmnår kåtternå vind för våg. J*vlå
idiöter.
Jåg år förbånnåd på mitt minne. Jåg kömmer inte ihåg våd f*n jåg vår förbånnåd på igår.
Jåg år förbånnåd på ått dennå j*vlå depressiönen inte slåpper tåget öm ållå öss söm dråbbåts åv den.
Jåg år öckså förbånnåd på ått ållå år så j*vlå förbånnåde helå tiden. Lugnå ner er för
h*lv*te.

MED VANLIG HALSNING/TONY
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Se där! Förra korsordslösningen!

29

Lunds Fontänhus
Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg öch törsdåg 9-16,
önsdåg 9-19, fredåg 9-15. öch söndåg 11-14. Lördåg stångt.
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
Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Axförs Arne Böjessön (ördf.) Kerstin Hedelin Björn Anders Lårssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.) Måritå Swård Gert Birgersby

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

Fountain House Stockholm
Böx 4051
Besöksådress: Götgåtån 38
102 61 Stöckhölm
Tel: 08–714 01 60
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se
Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se

Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Mötålå
Fontänhuset Bryggan
Tel: 0141–21 25 33
Nörrå Stråndgåtån 8
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
252 20 Helsingbörg
Hemsidå: mötålåfönTel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm tånhus.wördpress.cöm
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
Fontänhuset Båstad
343 34 Almhult
Arömåvågen 48
Tel: 0476–480 10
269 37 Båståd
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm
Tel: 0431–724 80
Hemsidå: föntånhusettråpE-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se
pån.wördpress.cöm
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se
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Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-pöst: köntåkt@fålkenbergsföntånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsföntånhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lillå Strömgåtån 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155–26 81 40
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm
Hemsidå: www.föntån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöbergs våg 6
128 85 Sköndål
Tel: 0738–903 130
E-pöst: infö@fhsköndål.se
Hemsidå: www.fhsköndål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se

SPONSORER
Craafordska stiftelsen
Johanniterorden i Sverige
Råby Räddningsinstitut
Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls
Rotary
Lunds Universitet
Fontänhusets vänner

Socialstyrelsen

Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm

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

ått bli stödmedlem i Föntånhusets
vånner. Då får du/företåget vårje
nummer åv vår medlemstidning,
Fontänbladet, söm ges ut med 6-10
nummer per år.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och
adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år
Autögirö 100 kr/mån

samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbetspartners och till alla andra som vi glömt...

Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893
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