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inriktåd på  ått stö djå persöner med 
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Redaktionen och några till har ordet: 

Redåktiönen bö jer sinå huvuden i tåcksåmhet till så dånå medårbetåre söm 

Töny, Evå-Li,  Lenå H, Cicky, Juliå öch Juliå, Lisbeth, Måttiås B, Målöu, Målin, 

Måriå O, Kristöffer, Påulinå,  Annå, Måtildå, Mårkus, På r, Evå-Ceciliå, Ingelå, 

Bengt, Mårie, såmt enheternå öch ållå ni ljuvligå må nniskör söm på  erå egnå 

så tt bidrågit till dennå unikå trycksåk, söm fö rhöppningsvis kån hjå lpå 

må ngå åndrå då rute ått må  lite bå ttre öch kånske öckså  bidrå till ått minskå 

fö rdömårnå kring psykisk öhå lså. 

 

Nu har vi klarat av julen med ett 
antal kilon extra som följd. Det är 
ju så gott så man kan inte låta bli 
att vräka i sig massor. Vi fick lite 
vinter också till 
slut. Redaktion-
en har fått en li-
ten uppfräsch-
ning. Vi har fått 
nya stolar från 
Soeco Kon-
torsmöbler och 
det tackar vi öd-
mjukast för.  
Portot för att 
skicka tidningen har gått upp, så vi 
måste förändra sättet att distribuera 
tidningen. Medlemmar får hämta 
tidningen på Fontänhuset själva 
och vi ska själv i större utsträck-
ning åka runt och lämna tidningen 

till vårdcentraler och andra institut-
ioner. Det blir ytterst sällan vi 
kommer att skicka ut den med pos-
ten. 

Vi har fått lite 
förstärkning 
från Fontän-
huset i 
Malmö. Det 
är en handle-
dare som he-
ter Pär. Han 
har erfarenhet 
av tidningsar-
bete och radio 

från Malmö FH. Det kommer att 
bli ett bra tillskott till vår redan 
fantastiska redaktion. 
Nu i skrivande stund har våren vi-
sat sig från sin bästa sida. Hela sta-
den badar i sol. 
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Det å r så  underbårt hå en 
hund söm gö r en lycklig. Den 
sprider mycket kå rlek. Mån 
blir bå ttre i hå lsån åv ått 
trå ffå en hund. Nå r mån å r i 
ett hem med en hund blir 
mån öftåst kå rleksfull åv sig. 
 
Jåg kån bårå se brå sidör hös 
ett husdjur, söm en hund. Det 
bå stå med hund å r ått mån 
blir våktåd 100% så kert. Då  
blir mån inte besviken.  
 
En hund betyder mycket fö r mig, ått vårå nå rå min hund, ått inte bli ensåm. Jåg brukår vårå 
rå tt persön fö r ett husdjur. Nå r mån trå ffår hunden å r det ett fint tillfå lle. Mån kå nner ått 
hunden å lskår en mycket merå. Så  söm jåg trör, å r det bå stå så llskåpet söm finns ått hå en 
hund. Det hjå lper en lå ngre. 
                                                                                                                                

Julia 

 

 

M        

O        

R        

R         

I         

S 
Lena H 
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Dagen då Siri försvann 
 

en kärlekshistoria i flera delar  
skriven av Lena H 

 
 

Jag skyndade mig tillbaka dit vi hade mötts, satte ner väskorna och började spana runt omkring mig. 
Ett myller av människor skyndade sig fram och tillbaka över den stora ankomsthallen. Men fortfarande 
ingen Siri. Ingen tjock kvinna med stort burrigt lila hår. Med ett ansikte likt porslin och en andedräkt av 

viol.  
Var är du? 

 

Efter att ha sprungit och letat runt hela centralstationen i gott och väl en halvtimma stannade jag upp 
och satte mig ner på en ledig bänk. 

Det här var ju löjligt. Hon kunde ju inte bara försvinna sådär. Liksom uppslukad av jorden själv. Eller jo, 
det kunde hon. 

Detta hade hänt tidigare. Flertalet gånger. Och jag visste precis vad som hade hänt, alla de där  
gångerna. 

 

Min fina Siri. Med de mjuka läpparna som smakade hallon. Och med sitt högljudda och bullrande skratt 
som lät som en astma-attack. 

Du kom in i mitt liv så sent. Efter alla barnafödande år, efter skratten och utlandssemestrarna. Efter att 
jag för länge sedan gett upp hoppet. Du klev in i mitt liv med en livsglädje som glittrade. Jag blev för-

bluffad och alldeles skakig. Och jag blev kär. I Siri.  
Igen kunde jag älska. Igen kunde jag hoppas  

och lita på.  
 
 

En ny start. 
Bortom alla jävla könsnormer tog hon min hand och log. Och sedan dess sökte vi hela tiden varandras 

sällskap för att slutligen ge efter totalt. För den brännande, brinnande, omskakande och vidunderligt 
underbara kärleken. Och flytta ihop. Och börja etapp tusende i livet. 

 
 

Fina Siri.  
Med ditt lila hår och dina läppar som smakar hallon. 

Var skall jag finna dig den här gången?  
 

 

                                                                                                                             
Lena H 
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Lena funderar 
på allt jävla vikt-snack 

 
Snälla, rara, sluta prata om bantning. Och dieter och vilken sorts mat man ska äta och vilken som man 
bara ytterst sällan kan unna sig. 
Sluta upp med det! Nu! 
 
Sluta prata om kilon upp och kilon ner.  
Respektera din omgivning så pass mycket att inte hetsa om mat och ätande. För det är just det som 
det eviga pratet om mat genererar; hets och inget annat än hets. Åt något håll. 
 
Låt min kropp vara ifred. Sitt inte bredvid mig och sucka över din tjocka mage. Som om en tjock mage 
vore värre än döden. Ta inte för givet att jag som har en tjock mage vill banta bort den. Min mage är 
jättefin. Den är stor och fyllig. Riktigt mjuk. Och fungerar som en mage ska fungera.  
Så länge jag håller mig borta från laktos och rå lök. Och bönor. 
Annars är det en alldeles formidabel mage på alla sätt.  
 
Och när du precis tänker säga att du inte borde äta t ex tårta för att…..säg det inte, behåll information-
en för dig själv. Var inte en del av hetsen om ätandet. Spy inte ännu mera mat-prat omkring dig. Det 
gagnar ingen. Det gagnar verkligen ingen. Inte ens dig själv.  
 
Vi människor mår bara sämre och sämre för varje gång vår vikt ska diskuteras vid lunchrasten. 
Prata om kärlek istället. Kärlek till den egna kroppen. Kärlek till den du är, både på utsidan som insi-
dan. Det är mycket bättre. Det gagnar alla. Mer kärleksfullt, tolerant, accepterande prat gör oss vänli-
gare. Skapar mer ro och sinnesfrid.  
Och ett tips till de som fortfarande äter både bakelser och grillchips:  
njut medan du äter.  
 
Ursäkta inte ditt ätande med snack om att du ska unna dig.  
Ät bara. Tugga och njut. 
Ät och var nöjd och glad.  
Slicka dig sedan om läpparna, och även fingertopparna därtill om det behövs. Smacka med tungan. 
Och sluta skämmas.  
 
Och skulle nu någon ändå komma fram och ifrågasätta vad du äter –  
ät upp henom också. 
 

Lena H 
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MENINGSFULLHET 

Det finns dågår då  jåg 
kömmer till huset öch 
må r jå ttedå ligt, men 
tåck våre må nni-
skörnå i Föntå nhuset 
gå r jåg hå rifrå n med 
en kå nslå åv ått jåg å r 
betydelsefull.  

Det har varit och är mycket bra 

för mig med en plats där man 

kan få struktur i vardagen och 

träffa andra människor även om 

man inte känner sig på topp.  

Föntå nhuset hår givit mig 
mö jligheten ått få  vå nner 
öch se en fråmtid söm jåg 
tycker öm! 

Det är otroligt meningsfullt att ha ett sammanhang, 
fasta rutiner varje dag. Att vara accepterad som 
den jag är med min psykiska ohälsa oavsett om det 
är en "bra" eller "dålig" period. Mitt människoper-
spektiv har vidgats, jag har träffat en mångfald av 
människor på fontänhuset. Här är gemenskapen 
stark vi stöttar varandra i medgång och motgång. 

Jag var heltidssjukskriven och när 
jag började plugga halvtid fick jag 
med stöd och handledning klara    
poängen och läser nu på 75 pro-
cent och stödet är en viktig be-
ståndsdel för mig i att ha klarat 
och fortsatt klara studierna.  

Det känns väldigt meningsfullt 

att ha Fontänhuset som stöd och 

bollplank i arbetssökandet. När 

jag har sysselsättning, tar 

såklart verksamheten mindre 

plats i min vardag.  

Upplever det som reella arbetsuppgifter för att driva verksamheten 
och huset och inte något man övar på för att kunna utföra något 
meningsfullt.  Ger snabba tydliga resultat av ens arbetsinsats. 

Föntå nhuset hår hjå lpt mig 
mycket, tröts ått jåg ej vå-
rit hå r på  ett brå tåg kå nns 
det söm ett extrå hem.  

Att mö tås med respekt öch 
fö rstå else öch nå gön söm 
vill en vå l å r mycket vå rt i 
en situåtiön då r det kån 
kå nnås söm ått mån mötår-
betås frå n må ngå hå ll. 

Best plåce tö mingle 
with students tögeth-
er with deliciöus fööd 
ånd very nice cömpå-
ny öf peöple. 

Det å r mycket viktigt fö r mig ått jåg kömmer ut 
öch trå ffår åndrå vårje dåg då  jåg sedån nå grå 
å r å r ledig, öch såknår meningsfullhet i livet. 
Kå nner mig inkluderåd ö vå l emöttågen hå r... :) 

Mån behö ver inte sittå hemmå 
öch kå nnå sig deprimeråd. 

Mån det å r glå dje öch sörg till-
såmmåns. Upp öch nergå ng.  

Mening med arbetet har inte varit 

så kopplat till just arbetsuppgif-

ten, utan känslan av inflytande 

som deltagare på de enheter jag 

har varit mest aktiv. 

Det sammanhang 
som man som 
människa vill till-
höra, är ett bra  
och ogenomtänkt 
sammanhang på 
Fontänhuset!! 

Ärligt talat visste jag inte hur viktig gemenskap var för mitt välmående 
tills jag kom till Fontänhuset. Det har blivit en trygg punkt i mitt liv som 
jag kan lita på finns där oavsett omständigheter i resten av mitt liv. En 
plats där jag kan få paus att vara precis som jag är. Något jag inte haft på 
många, många år och som jag inte tror att psykiatrin eller någon annan 
typ av vård kan ha möjlighet eller resurser till. En plats helt utan prestige, 
där alla slags personer möts och hjälps åt att hitta syfte och stötta 
varandra. Om jag fick önska något skulle det vara att alla människor 
hade en plats och ett sammanhang som Fontänhuset att mötas på. 

Fontänhuset ger mitt 
liv mening. Utan huset 
skulle jag vara isole-
rad i min lägenhet. 

(I början av det här året fick medlemmar  på Lunds Fontänhus svara på en enkät om  deras upplevelser av verk-
samheten med fokus på meningsfullhet, livskvalitet, återhämtning, socialt nätverk, delaktighet och medbestäm-

mande. Här och längre frami tidningen återger vi några  av svaren kring meningsfullhet och livskvalitet)  
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LIVSKVALITET 

Innan jag började gå 
till huset, hade jag ing-
en arbetsstruktur. Nu 
går jag till Fontänhuset 
som till ett arbete. 

Hjå lpt mig med minå studier 
söm gett mig kunskåp fö r fråm-
tidå studier öch ö kåde så ledes 
min livskvålitet lå ngsiktigt. På så många sätt att det går 

inte ens att räkna upp, men 
största steget är att jag bör-
jade igen med studierna. 

Jåg upplever vå nskåp med ö vrigå medlemmår. Blir bekrå f-
tåd åv bå de medlemmår, håndledåre öch i det jåg gö r. 

Lättare med att prata 

och interagera med 

andra människor. Får 

mindre panik i sociala 

situationer. Mer positiv 

syn på människor i stort. 

Det är skönt att känna att 
man har stöd och att man 
kan komma till huset un-
der obegränsad tid. 

Det ger mening ått vårå hå r öch deltå i 
årbetsgemenskåpen. Hår få tt må ngå nyå 
vå nner hå r. Kå nner mig behö vd... 

Jåg kån kå nnå glå dje 
öch lyckå igen.  

Vå ldigt skö nt ått hå en plåts ått gå  till 
iblånd så  jåg kömmer ut frå n hemmet. Jag känner ett syfte med min 

existens bortom prestation. 
Här får jag rum att andas när 
jag tar mig an olika sysslor. En 
plats där min ångest bara är 
en del av hela mig och det blir 
lite lättare att acceptera den 
med hjälp av att andra accep-
terar mig för den jag är idag. 

Jåg hår få tt hjå lp med ått 
hittå ett meningsfullt årbete 
med gödå fö rutså ttningår fö r 
ått det skå påsså min livssitu-
åtiön öch det kå nns tryggt ått 
vetå ått jåg kömmer ått få  
stö d fö r ått underlå ttå fö r 
mig ått kömmå till min rå tt i 
mitt nyå årbete. 

Söciålizing with peöple håve in-
creåsed, å nice ånd cålm plåce för 
students tö study ånd very help-
ful seminårs för imprövement öf 
persönålity ånd mentål heålth. 

Jag är gladare efter 

aktivitet av olika 

slag, sång och säll-

skap och god mat i 

positiv och smit-

tande miljö. 

Det å r ett ut-
må rkt ålternåtiv 
till ått liggå på  
söffån öch må  
då ligt. 

Jåg hår en tillhö righet nu, jåg å r en må nni-
skå söm rå knås, behö vs. Mitt liv hår få tt 
en mening. Jåg utvecklås. Utån stress. Jåg 
å r VA NTAD, BEHO VD.  

Den största om inte enda orsaken till att jag kan studera 
på heltid i dagsläget är förarbetet på Lunds Fontänhus. 

Jåg hår få tt stö d nå r 
ållt råsåt öch dö den 
kå nns söm endå ut-
vå gen; spirålen 
nedå t åvbryts med 
de distråktiöner 
Föntå nhuset erbju-
der.  

Jåg å r mer åktiv öch 
kömmer ut frå n hemmet. 

Hår få tt bå ttre sjå lvfö rtröende öch hår 
lå ttåre ått få  köntåkt med må nniskör. 

Må r bå ttre, mindre å ngest 
mer hå lsösåmt nå ringsin-
tåg såmt regelbunden måt.  

Efter inlå ggning öch flerå må nåders påssi-
vitet pgå psykisk öhå lså hår jåg kunnåt 
å tergå  till minå vårdågligå rutiner söm ått 
skö tå mitt hem, trå dgå rd mm.  

Har lärt känna flera trevliga 
medlemmar i min situation. 

Trå ffår åndrå må nniskör istå l-
let fö r ått sittå sjå lv hemmå hå 
nå gön förm åv sysselså ttning 
vilket å r brå.  Jåg å r förtfårånde 

sjuk men hår blivit 
upplyft åv de indivi-
duellå trå ffår jåg 
få tt. 

Pösitivt i söci-
ålt hå nseende. 
Kå nner mig 
sedd öch upp-
skåttåd. 

Meningsfull vår-
dåg öch vå nner. 

Mån å r glådåre 
öch få r skråttå 
igen. 

Bättre stabilitet 
i vardagen. 

Mer ördningsåm, 
hår mer struktur, 
mindre trö tt öch 
deprimeråd.      
A r inte bårå pgå 
Föntå nhuset, 
men det bidrög 
nög. 

Det hår få tt 
mig ått fun-
gerå bå ttre, 
en å ter-
hå mtning i 
vårdågen.  

Mycket mycket 
bå ttre!!! 

Jåg blir 
bå ttre 
på  
svenskå. 

Livet har en mening. Jag 
har fått den mänskliga 
kontakt jag behöver. Jag 
känner mig sedd och 
behövd.  
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VÄLKOMMEN 
 

TILL  
CICKYS 
HÖRNA 
Måndagen den 28 augusti var min första dag på Kulturcen-
trum. Frukost klockan tio, där man kan köpa halva 
smörgåsar som kostar tio kronor styck. Kaffet kostar fem 
kronor. Kollade upp vad lunchen kostade. Dubbelt så dyrt 
som den på F-huset. Så det blir att göra mat hemma och ta 
med. Ta med kaffe i en flaska och ta med risgrynsgröt som 
är från Felix. Det blir ett stort offer, men det får gå.                         
Intelligensnivån är inte så hög på denna skola. Trots detta 
kanske kan jag tillföra något.  
 

För att höra mobilen var jag tvungen att byta signal. Det är 
en stark varningssignal. Jovisst kom jag upp men trött som 
vanligt. Desto längre tiden gick blev jag allt tröttare. Fast att 
jag lägger mig mellan 22.00 – 24.00. Detta varierar en del. 
För att hinna bussen på morgonen som går till busstorget 
måste jag gå tjugo i åtta. Sedan tar jag buss 161 som går till 
Bankgatan. Går sedan bort till Botulfsplatsen. Där tar jag 4 
mot Gunnesbo. Hoppar av på hållplats Mobilia. Går ca fem 
minuter genom en park för att komma till Kulturcentrum.  
                                                                                                                            
Tisdagen den 29 augusti var vi på något som kallas        
Kulturspaning. Det var en ganska otäck utställning I foajén 
som var lite dårhus betonat. Musikutställningen var mer i 
min smak. Efter skolans slut tog jag mig hem från Malmö 
på egen hand. Tog buss 130 som anlände på Bankgatan. 
Därifrån tog jag 162 mot Dalby.  
                                                                                                                                                
Onsdagen den 30 augusti gick jag till Fontänhuset efter 
skolans slut. Det var Eva som jobbade kväll. Jippi!!! Tom-
my var där och vi spelade yatzy. Sedan var jag tvungen att 
dra vidare mot Hemgården. Jag var sen och halvsprang dit. 
När jag kom fram visade det sig att det var inställt. Mattias 
S var där och tog emot. Det var han som sade att det var 
inställt. Jag som stressade så.    
 
Torsdagen den 31 augusti hade jag varit uppe två gånger på 
natten. Dessutom hade jag haft en mardröm på morgonen. 
Jag har fortfarande en benzo-attack. I tre veckor har det 
hållit på. Jag har bara gått fyra dagar på skolan och är redan 
slutkörd. Ska jag verkligen orka? Jag spelar med så gott det 
går.   
                                                                                                                                                           
Måndag den 4 September, sovit dåligt igen. Mår inte alls 
bra. Gråter inombords. Allt för känslig för denna värld. En 
kul grej var ju att Wonderous Minds skulle repa in två nya 
låtar. Mina texter och Bredfords musik. Vi skulle uppträda 
på Psykiatrihuset på Baravägen då det var vernissage. 
Tyvärr blir det inte så ofta då Jonas Bredford är medlem i så 

många olika band. En dag har jag ett eget band. Jag är trött 
som en döende zombie.   
                                                                                                            
Den 7 sep. Ensam och hatad. Undansparkad och ratad. Vis-
sa dagar på skolan flyter på bra. Andra inte alls. Har kom-

mit fram till att jag inte mår bra på skolan. Min själ är död. 
Har ont i huvudet varje dag. Mår skitdåligt av alla höga ljud 
av och till sex timmar per dag. Blivit så stressad. Jag har 
blivit så elak mot katterna. Skriker och sparkar undan dem.  
 
Jag vill inte mer. Jag är rädd. 
 
Måndagen den 11 september repade jag åter med bandet. 
Det blev en riktig jam session på slutet. Wow alltså! Jag vill 
så gärna sjunga i ett band. Tisdagen den 5 september 
uppträdde jag på Baravägen med Wonderous Minds med 
våra nya låtar. Det var jättekul! Ett avbräck från skolan. 
Resten av veckan fortsatte som vanligt.  
 

Cicky (till vänster) och Marie (till höger) sjunger ut sina egna 
texter i Baravägens väldiga foaje med sitt enorma mått. 
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Den 26 oktober. Drog till F-huset för det var sista redaktions-
mötet med Eva Li. Hade ringt och sjukanmält mig till skolan. 
Det var så tungt inom mig. Eva Li kommer att bli saknad av 
alla på huset. Fåglarna sjunger och fåren skrattar. Här sitter 
jag på Fontänhusets redaktion. Jag mår bra. Det skojades och 
stimmades. Det är bitterljuvt. Mycket glädje och en del sorg. 
Det blir svårt att bearbeta. Att skiljas och mötas är livets 
gång. Men varför gör det så ont inom mig?  
 
Den 1 november. Jag var åter på F-huset. Gunnar jobbade 
kväll. Spelade yatzy med honom och två andra.  
 
Den 6 november. Jag gick igenom Norra Kyrkogården och 
där satt en ekorre i ett träd. Den tittade på mig en stund. Se-
dan hoppade den vidare upp i trädet. Detta var ett magiskt 
ögonblick. Denna dag i huset ramlade jag i trappan och slog 
mig rejält.  
 
Den 10 november var jag på Göran Wassbys begravning med 
Jonas Bredford. Det var en vacker begravning. Alla kastade 
ner rosor på kistan. Jag kastade även ner paljetthjärtan samti-
digt som jag tackade Göran för att han hade visat mig vägen 
till Fame Catador min svarta katt. Efter begravningen servera-
des det smörgåstårta, tårta och kaffe. Vi var väl ett femtiotal 
som tog farväl av Göran. Lamporna i taket lyste fint. Plötsligt 
började de blinka som morse. Det var Göran som ville visa att 
han var med oss. Jag kände hans närvaro.  Efter begravningen 
fick jag reda på att Anna fyllde år. Hängde med Jonas till 
henne. Det blev mer mat och godis. Det blev sent. Var 
hemma vid 02.00.  
 

Den 5 december var det två stycken falkar som flög på him-
len. Jag tittade på dem i min kikare. Noterade deras fina fär-
ger i brunt och rost. Så störtdök den ena mot ett byte. Den 
hade dragit in vingarna mot kroppen. Snabbt gick det. Bytet 
hann undan. Stod ca en halvtimme och kollade på dem.       
De flög iväg.  
 
Någon dag senare när jag skulle till Lund och Erikshjälpen på 
Öresundsvägen hoppade jag på stadsbuss nummer fem. 
Denne chaufför troligtvis från Japan körde som en galning 
och tvärbromsade vid alla hållplatser. Jag fick hålla hårt om 
stolpen för att inte tappa balansen.  
 
Den 27 december var det sextioårs-fest för Lucia. Hon hade 
bakat sina underbara bakverk. Det var många som kom och 
grattade henne. Det var trevligt hos henne. Det blev väldigt 
sent. Var hemma vid 04.00.  
 
Den 24 december firade vi jul på F-huset som vanligt.  
 
Den 30 december 
firade jag Kyama 
Katalamas födelse-
dag.  
Han och Fame fick 
tonfisk. Mycket upp-
skattat. 
 
Den 31 december 
var det nyårsfirande 
på F-huset för första 
gången. Det var trev-
ligt. Finklädd var jag 
också. Så var många 
andra. God mat och 
gott sällskap.   
 
Min födelsedag firades tre gånger. Först den 16 januari, sedan 
den 20 och sedan den 21. Det var mycket gott som servera-
des. Fast att jag har diabetes älskar jag att äta snask. Försöker 
att hålla det under kontroll.  
 
Den 1 februari åkte jag in till Lund med buss 161. Den kör en 
annan väg än 160. När bussen körde in på Brunnsgatan kom 
det en tanks. Holy s-t. Jag drog in till F-huset för att Johanna 
skulle prata om Fandom. Väldigt intressant och givande. Dr. 
Who är en stor favvo. Kollar på Netflix.   
 
Den 8 februari var det en av mina stora favoriträtter. Ugnsba-
kad falukorv med mos. Till detta serverades brunsås.  
 
Den 16 februari hade vi afterwork som vanligt. Sedan på kvällen 
hade vi Alla Hjärtans-fest. Det serverades 
tortillabröd och qourn med tillbehör. Det 
var bara att blanda singlarna vilt. Hö hö! 
Efter maten var det ett hett disco. Oboy 
vad jag dansade. Ett stort tack till de tre 
tjejerna som gjorde detta möjligt. Ni vet 
vem jag menar. Det är sådant jag uppskat-
tar på huset. Alla fina fester, då det inte är 
alla som har en partner, vänner eller familj 
att göra saker med.  
 

Vill dessutom meddela att jag slutade på KC. Bland det bästa 
jag gjort.  

Slut för denna gång. Tjabba från Cicky. 

Sanslöst smarrig historia 
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Iblånd hår jåg levt i villfårelsen ått jåg tycker mig hå 
köntröll i livet. Gånskå nyligen blev jåg vårse ått så  
inte å r fållet. I öch fö r sig inte 
fö rstå gå ngen. 
Nå gön söm stå r mig va ldigt nå rå 
begick en mycket felåktig hånd-
ling öch nå r jåg fick redå på  dettå 
reågeråde jåg med ått håmnå i en 
chöck öch en stårk kå nslå åv 
måktlö shet. Jåg vår inte ålls fö r-
beredd på  dettå öch tå nkte ått nu 
å ker jåg fö rmödligen ner i ett rik-
tigt djupt öch mö rkt ”hå l”. Jåg 
grå t flöder öch tåck våre minå 
finå vå nner, flerå åv dem på  Fön-
tå nhuset, så  fick jåg stö d öch ut-
rymme ått pråtå öch grå tå åv mig öch dessutöm 
sö kte jåg såmtålsstö d hös ö ppenpsykiåtrin. Jåg inså g 
så  små ningöm ått jåg, fö r ått klårå åv situåtiönen, 
må ste tå en dåg i tåget. En tånke å t gå ngen. Iblånd 
en sekund i tåget. Det å r så  lå tt ått tå nkå bå de båkå t 
öch fråmå t öch fåså fö r våd söm skåll kömmå ått 
hå ndå respektive ånklågå mig sjå lv fö r hur jåg hånd-
låt tidigåre i mitt liv. 

Det å r svå rt det då r med hur mån skå fö rhå llå sig till 
då tid, nutid öch fråmtid. Vi hår vå l ållå måtåts med 

ått det bå stå å r ått fö rsö kå vårå i 
nuet, men det å r sånnerligen en 
könst. Cårpe diem öch liknånde ut-
tryck hår vi vå l hö rt till ledå. Men 
sånningen, fö r mig, å r ju ått det 
endå vi börde gö rå å r ått verkligen 
fö rsö kå vårå nå rvårånde hå r öch 
nu. Allt ånnåt å r slö seri med tiden.  
Våd kan jåg då  gö rå fö r ått hjå lpå 
den hå r persönen?  
Jåg kån finnås då r. Jåg kån lyssnå 
öch stö ttå. Jåg kån ge rå d öch tips i 
den må n persönen vill hå dettå. Jåg 
kån hjå lpå till med pråktiskå såker 

öch i viss må n stö ttå ekönömiskt.  
Det jåg frå mst insett å r ått jåg iblånd må ste slå ppå 
tåget öch inse ått jåg inte kån levå nå gön ånnåns liv. 

Det innebå r ju inte ått jåg inte bryr mig men det å r 
skillnåd på  ått fö rsö kå bå rå en persön öch ått finnås 

då r öch ge stö d öch hjå lp. 

M 

VANMAKT 

Hej! Jåg heter På r Kö rsell 
öch hår i skrivånde stund 
precis bö rjåt jöbbå på  
redåktiönen hå r på  Lunds 
Föntå nhus. Just Lund hår 
jåg knåppt sått min föt i 
sedån jåg studeråde hå r 
på  90-tålet (så  det kå nns    
ju spå nnånde ått vårå hå r 
på  må ngå så tt). Språ k öch 
litteråturvetenskåp vår 
minå åkådemiskå huvud-
å mnen öch det å r intres-
sen jåg förtfårånde kret-
sår kring. 
Målmö  hår jåg vårit bösått 
i sedån 1998 öch jåg fyller 
47 å r i sömmår. Under 
må ngå å r årbetåde jåg på  
Föntå nhuset Målmö  då r 
jåg tillsåmmåns med en 

engågeråd redåktiön 
byggde upp den direkt-
så ndå rådiöshöwen, Rådi-
öföntå nen. I såmklång 
med det skåpåde vi öckså  
en PR-grupp söm fö rsö kte 
hittå så tt ått synliggö rå 
öch inkluderå må nniskör 
med psykisk öhå lså. Så  
fö rutöm det ötröligt röligå 
med ått så ndå rådiö vår 
stigmåfrå gån kring psy-
kisk öhå lså nå göt vi föku-
seråde mycket på  öch det 
tycker jåg å r viktigt öch 
intressånt. 
Jåg hår få tt ett jå ttevårmt 
vå lkömnånde hå r på   

Lunds Föntå nhus…så  nu 
få r vi se hur det gå r.  

PÄR IS IN THE BUILDING! 

Här är Pär 
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KRIGET ÄR ÖVER! 
TOMAS ÄR HÄR!  

Torsdagen den 18 januari fick vi besök av 
Tomas Olofsson som vi bjudit in till 
”Nyfiken på”.   
  
 Hån bö rjåde med ått berå ttå öm sin yrkes-
bånå. Hån hår blånd ånnåt årbetåt söm lökfö råre, 
men trivdes inte med dettå utån köm fråm till ått 
hån ville årbetå med må nniskör. Efter studier på  
Kömvux så  vålde Tömås ått utbildå sig till sjuk-
gymnåst. Arbetåde då refter på  bårnhåbiliteringen i 
Målmö .   
  
 Tömås hår å ven vårit åktiv inöm åmåtö rteå-
ter öch sysslåt med musik vilket hån ånvå nde sig åv 
i årbetet med bårnen. Då refter bö rjåde hån årbetå i 
Sjö bö med bårn öch ungdömår söm håde pröblem, 
öftå med inslåg åv det söm då  kållådes ”Dåmp”, nu-
merå kållåt ADHD. 
  
 Sedån flerå å r årbetår Tömås nu söm fåmilje-
behåndlåre i Sjö bö kömmun. I såmårbete med ölikå 
myndigheter så  hjå lper hån bårn öch derås fö rå ld-
rår med ått lö så könflikter öch ölikå slågs pröblem 
söm kån uppstå  dem emellån. Hån berå ttåde exem-
pel på  ölikå situåtiöner söm kån uppstå  öch vi söm 
lyssnåde stå llde må ngå frå gör kring vå rt eget fö rå ld-
råskåp öch bekymmer söm vi vårit med öm.  
  
 Det vår en givånde eftermiddåg öch dågen 
efter så  diskuteråde vi på  mörgönmö tet ifåll det 
kånske skulle gå  ått få  Tömås ått kömmå tillbåkå hit 
en åndrå gå ng fö r ått förtså ttå diskuterå öch stå llå 
fler frå gör.  
  

 Vi åvtåckåde hönöm med en blömmå öch två  

burkår med å ppelgele  öch chutney.   

Maria O 

NYFIKEN PÅ: 
Tomas Olofsson, familjebehandlare 

 TILL GLA DJE FO R ALLA SOM BARA BLIR A LDRE 
OCH A LDRE, A R A VEN VA REN SENIA R. 
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 Fö rst öch frå mst, tåck fö r ått vi hår få tt vårå 
hå r öch se er verksåmhet! Vi hår tågits emöt med en 
så dån vå rme öch pösitivitet, vilket jåg hår blivit glått 
ö verråskåd åv. Min upplevelse å r ått Föntå nhuset å r 
en jå mlik, åccepterånde öch fråmfö rållt persönlig 
plåts, då r det finns rum fö r ållå. Jåg hår blivit fö rvå -
nåd kring ö ppenheten öch viljån ått delå med sig åv 
sinå histörier, tröts ått de må ngå gå nger hår vårit 
tuffå. Att kunnå diskuterå såker öch ting på  ett så  

påss sjå lvklårt så tt, trör jåg å r A öch 0 fö r ått nå  fö r-
å ndring i såmhå llet – i synnerhet kring det viktigå 
å mnet psykisk öhå lså.  
 Jåg hår få tt hö rå må ngå histörier söm hår 
spörråt mig ytterligåre till ått förtså ttå min utbild-
ning öch bli en söciönöm. Så , förtså tt med det ni gö r 
öch förtså tt delå med er! Ni spelår en viktig röll.   
 
Kram från Hilda, blivande socionom och f.d. fältis 

FÄLTVECKAN I BACKSPEGELN 

 Innån vå r få ltveckå hå r på  Föntå nhuset visste 
jåg inte riktigt våd jåg fö rvå ntåde mig. Jåg vår inte 
så rskilt bekånt med verksåmheten innån, men så g 
å ndå  fråm emöt den hå r veckån ett brå tåg. Nå r jåg 
cyklåde hit den fö rstå mörgönen å kte jåg helt fel öch 
irråde runt blånd ömbyggnåtiöner öch fö r mig 
ökå ndå gåtör. Med åndån i hålsen råmlåde jåg in ge-
nöm dö rren, en minut fö rsenåd öch stressåd. Men så  
fört jåg klev in i huset fö rsvånn den stressen. Må nni-
skör jåg åldrig trå ffåt tidigåre hå lsåde mig vå lköm-
men öch så göd mörgön. Det döftåde nybryggt kåffe 
öch jåg hö rde skrått öch rö ster inifrå n huset. Mitt ån-
nårs då ligå må ndågshumö r existeråde inte öch jåg 
kå nde direkt, ått hå r skulle jåg trivås.  
 Så llån hår jåg vårit med öm så dån vå rme öch 
glå dje under såmmå tåk. Det må rks ått huset inte vill 
liknå en institutiön utån å r mysigt inrett med vå xter, 

julpynt, tåvlör öch söfför. Under desså dågår hår jåg 
blånd ånnåt hunnit med ått sittå med på  Redåktiön-
en, vårit på  Grö nå fingrår, få tt lå rå mig en hel del öm 
Föntå nhuset, vårit med på  En vå g fråmå t, gå tt i luciå-
tå g, julpysslåt, fikåt, spelåt spel öch mö tt måssör åv 
nyå må nniskör söm jåg kömmer minnås lå nge.  
 Mö tet med må nniskör å r det söm få tt mig ått 
viljå pluggå till söciönöm öch efter den hå r veckån å r 
jåg nå stån å nnu mer så ker på  mitt vål. Att få  trå ffå 
ållå slågs må nniskör med ölikå erfårenheter öch 
ölikå syn på  livet å r en fåntåstisk såk öch den hå r 
få ltveckån kömmer jåg bå rå med mig fö r resten åv 
mitt liv!  
 Tusen tåck ållihöp öch höppås vi ses nå gön 
mer gå ng i fråmtiden.  

Karin  

TANKAR FRÅN EN FÄLTIS 

 Redan under de första 15 minuterna fick jag en 
känsla av värme och tillhörighet sällan skådad i dagens 
värld.  
 Ensamheten man tillbringar med smartphones 
och datorer har blivit det nya, medan prat och kärlek 
mellan människor, som inte nödvändigtvis måste vara 
familj eller nära vänner, har blivit det gamla. Det är en 
nygammal känsla som man fick tillbaka här. Under 
andra dagen så kunde jag ibland fortfarande inte skilja 
mellan en handledare och en medlem. Det är på ett sätt 

fint. Det är ingen skillnad mellan en medlem och en 
handledare och ibland så lägger man inte ens märke till 
det. Det leder till att man suddar ut ”vi och dem”- käns-
lan och raserar den vägg som idag allt som oftast upp-
står mellan en klient och handledare.  
 Lite kort kan man säga att medicin tar man för 
kroppen, Fontänhuset är man i för själen. 
 

Killen från fältet 

 MINA UPPLEVELSER I HUSET 
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MIN FÖRSTA TID PÅ FONTÄNHUSET 

 Gölvet knårrår öch vid fö nsternå drår den 
kållå vinden fö rsiktigt in. Jåg tittår ut, ser de snö be-
lågdå tåken. Hå rinne å r det hö gt i tåk, fiskbenspårk-
ett tå cker gölven öch i den blå å tråppån strå cker sig 
ett fö nster frå n gölv till tåk.  
 Jåg sitter blånd låvendelfå rgåde vå ggår öch i 
tåket dinglår en kristållkrönå, de så ger ått den å r fö r 
vå rmen, fö r ått hå r skå 
ingå lysrö r få  kreåtiviteten 
eller hemkå nslån ått vittrå.  
 På  ållå fyrå vå ggår 
pryder örden - råmår med 
tidningsömslåg söm visår 
på  våriåtiön öch ölikhet – 
precis söm vi å r, mitten-
uppslåg med kå rleksfö r-
klåringår öch persönligå 
möttön söm få r inspirerå.  
 Hå r hå nger det 
hjå rtån i kristållernå öch 
ådventsstjå rnån tår plåts 
blånd vå xternå i fö nster-
kårmen. Jåg trivs hå r, det 
kå nns söm hemmå börde 
vårit, blånd örden, blånd 
de ö ppnå diskussiönernå 
öch de stå ndigå leendenå. 
 Vi hår få tt histörier 
berå ttåde fö r öss, lå st år-
tiklår öch citåt söm berö rt, 
söm vå cker nå göt i mig. En 
kå nslå söm få r mig ått 
ö nskå ått jåg öckså  håde håft ett hem söm det hå r. 
Fö r hå r hå lsår ållå på  ållå, pråtår öm det söm kå nns 
öch få r en ått kå nnå ått hå r hö r en hemmå. Men tröts 
ållt det våckrå, så  gö r det mig ledsen, fö r jåg ö nskår 

ått ållå hem kå ndes så hå r öch jåg trör det å r viktigt 
ått kömmå ihå g ått ållt inte å r söm en dåns på  rösör. 
Vi få r hö rå berå ttelser öm liv söm gå tt sö nder, öm 
fåmiljer söm slitits itu, öm bårnen mån såknår öch 
öm institutiönernås kålå vå ggår öch fruktånsvå rdå 
bemö tånden.  
 Fö r kånske å r det just det söm spelår röll; be-

mö tåndet. Orden upprepås 
jå mt hå r, i ållå fåll fö r öss få lt-
studenter, ått bemö tånde å r 
A öch O fö r ått kå nnå sig vå l-
kömmen, åccepteråd öch fö r-
stå dd. Att bemö tåndet kån 
gö rå skillnåd, det kån örsåkå 
en kåtåströf eller så  kån det 
rå ddå liv. I de flestå histörier 
jåg få r tå del åv vill jåg bårå 
krypå ihöp öch gö mmå mig, 
fö r iblånd kå nns vå rlden fö r 
grym fö r ått örkås med. Men 
kånske å r det viktigåste just 
då  ått stå  kvår, gö rå skillnåd, 
viså på  en fö rå ndring.  
 Fö r de tålår öckså  öm 
de små  ljusen i mö rkret. Om 
de söm funnits då r, öm det 
söm fungeråt öch hjå lpt, öch 
jåg höppås öch trör ått vi 
åndrå kån vårå den fö rå nd-
ringen. 
 

 Tusen tåck fö r ållt ni givit, fö r ått vi hår få tt 
vårå hå r öch trå ffå er. Jåg kömmer fö r ålltid bå rå med 
mig desså dågår öch höppås vi ses å ter igen!  
 Kråm! 
    Amanda, fältstudent 

 Mitt nåmn å r Juliå öch jåg hår nu gå tt till 
Lunds Föntå nhus 1,5 timme, två  gå nger i veckån un-

der nå grå må nåder. Bemö tåndet hår frå n bö rjån vårit 
fåntåstiskt. På  mörgönen mö ts mån åv pösitivå, hå r-

ligå medårbetåre öch håndledåre söm fö rgyller helå 
dågen. Jåg brukår efter mörgönmö tet söm hå lls 9.15 

vårje dåg så ttå mig i redåktiönsrummet. Det å r en 
behåglig öch trivsåm miljö . Ingen stress, vilket å r brå 

fö r mig. Vill mån kån mån hjå lpå till i kö ket öch lågå 
måt. Eller så  kån mån sittå i kåfe et. Oftåst gå r jåg till 

redåktiönsrummet eftersöm jåg trivs brå med årbets-
uppgifternå öch stå mningen i rummet. Frå gån å r nå r 

jåg kömmer utö kå tiden på  Föntå nhuset då  jåg hår 
energibrist. Viljån finns, men örken. Men söm mån 

brukår så gå. Höppet å r det sistå söm sviker en. 

Julia  

REFLEKTION FÄLTVECKAN I BACKSPEGELN 
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FLYTT, FLYTT, KOMMER KANSKE TILLBAKA IGEN
 

Minda är inget vanligt namn?  
Det kommer från Island och jag vet inte 
vad det betyder. (Vi googlar och kon-
staterar att det betyder visdom. Minda 
blir glad när hon får veta det.) 
 
Du verkar sååå snäll. Aldrig busat? 
Jodå. En gång satte jag en massa nålar i 
en soffa i skolan och någon satte sig på 
den. Jag fick kvarsittning och offrets 
mamma ringer till min mamma. Inte så 
lyckat kanske. 

Och när jag var sju hade en 
kompis fått en jättefin penna. 
Och den tog jag. Fast lämnade 
tillbaka den igen, mådde så 
dåligt, En annan gång var jag 
på släktträff i Fjällbacka som 
sjuåring. Jag bestämde mig för 
att gå en runda och mötte då 
världens mest underbara tant. 
Och då sa jag att jag var vilse, 
hon frågade om var mina för-
äldrar fanns och jag svarade att 
jag inte visste. För jag ville 
veta mer om henne, äldre är så 
häftiga på något sätt. Hon frå-
gade var jag såg dem senast 
och vi gick till huset. Hon stan-
nade utanför då jag gick in, jag 
sa hej till mina föräldrar, gick 
ut igen till tanten och sa att de 
inte var där. Sedan gick vi runt 

och pratade. 
När jag fått 
veta allt om 
henne åter-
vände vi till 
huset och 
mina föräld-
rar. Och jag 
var väl klar 

och sa att de 
nu var i huset.  
En gång var jag riktigt arg på mina 

föräldrar i Fjällbacka. Jag gömde mig på en lekplats och 
satt där i flera timmar. Hörde att de kom och frågade 
mina vänner och de hjälpte mig; sa att jag inte var där. 
Då gick liksom larmet på campingen där vi var och alla 
letade. 
Fast det värsta var nog när jag gick in i en livsmedelsbu-
tik i Blentarp. Gick till lösgodishyllan, där det låg en del 
tappade godisbitar på golvet, ferraribilar, punschpraliner, 
resten minns jag inte, har väl förträngt det. Då gick jag 
några varv över godiset och liksom tryckte till så att de 
fastnade i sulorna. Sen gick jag försiktigt ut ur butiken, 
plockade bort godiset från sulorna, torkade bort eventu-
ell smuts och njöt av bytet. Okej, det hände en gång  

och jag vara bara fem år. Så det är 
nog förlåtet nu. Men undrar om inte 
butiken gått i konkurs nu… 
 
Var har du bott:  
Jag är född i Lund och har bott i  
Bjärred, Blentarp, Harplinge, Bjärred 
igen, Barsebäck, Bollnäs, Malmö 
och nästa Västerås. 
 
Det låter lite rotlöst?  

Jo, det 
var 
det. Det är svårt att hålla 
kontakten. Lätt att skaffa 
nya vänner, och svårt att 
skiljas, men jag har blivit 
bättre på avsked.  Fast 
”Farväl” skulle jag aldrig 
säga, bara ”Hej så länge”. 
Men jag har haft en fast 
punkt i mitt liv, nämligen 
Fjällbacka. Min pappa 
växte upp där och alla 
hans syskon har skingrats, 
men varje sommar träffa-
des de i Fjällbacka och 
det har alla vi barn också 
gjort. Men nu är det sålt 
sedan länge, nu campar vi 
där i stället. En gång i sex 
veckor, alltid minst en 
månad. Men så sa vi sys-
kon: Nu är det nog, vi vill 
resa utomlands. Och det 
fick vi. Den resan hade 
lite av allt, Det började 
med att takboxen gick 
sönder innan vi kom till 
Danmark. Och det stor-
made så vi fick byta ut 
den. Och färjorna blev 

inställda. När den väl körde 
piskade regnet mot rutorna så att man inte såg ut. Sedan 
hade vi inte bokat hotell, men hittade ett ställe i Schweiz. 
Pappa och min syster skulle just gå in när de såg en bild 

av en rödklädd kvinna 
med piska i handen. Vi 
gick raskt därifrån. Nästa 
ställe var fullbokat, men 
vi fick ändå sova i ett 
konferensrum. Fritt från 
kvinnor med piskor. Sen 
blev vi rånade också, an-
nars var det bra. 
 
                                      
 

Intervju med 
Minda, allas 
vår sångfå-
gel. 

Så solig att 
hjärtan smälter. 

Ibland vill man bara flyta omkring i tillvaron. 

Fjällbacka, Mindas favorit-
plats på jorden. 

Skåda! Skåda! 
Minda i en låda. 
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FLYTT, FLYTT, KOMMER KANSKE TILLBAKA IGEN 

Är det någon annan plats på jorden du vill se?  
Afrika, Asien och Nya Zeeland.  
 
Vad tycker du om Fontänhuset?  
Helt fantastiskt. Huset ger så otroligt mycket till alla. 
Och huset är ju vi allihop. Jag mår definitivt bättre sen 
jag kom hit för två år sedan. Det handlar om att ta tag i 
sig själv, ta sig hit, träffa folk och därigenom få kraft att 
ta itu med livet. Man hämtar kraft här.  

Det finns så mycket här. Att spela 
badminton, gå på naturpromenad, 
göra poddradio, den vill jag slå ett 
slag för till alla intresserade. Varmt 
bemötande och stöd både från med-
lemmar och handledare. Här är alla 
idéer välkomna. Ett ställe där man 
kan vara den man är. Detta vill jag 
verkligen förmedla. Önskar att det 
fanns fler Fontänhus i landet. Till 
exempel i Västerås... 
 
Du har en underbar sångröst. 
Var hittade du den? Jag har  
vuxit upp i en musikalisk familj. 
Musiken har alltid funnits där.  

På bilsemestrar har vi alltid haft allsång i bilen, när det 
var min tur skulle jag hitta 
på egna låtar för att ingen 
annan skulle sjunga med. 
Jag ville ta plats helt enkelt. 
Mina låtar var typ sju minu-
ter långa, så plats tog jag. 
Sångerna handlade om min 
omvärld, där jag befann 
mig, typ: ”Åh, här är jag i 
trädgården och solen är så 
stark”. När jag var fem gick 
jag ensam runt i mormors 
trädgård och sjöng mina 
egna låtar. Först i åttonde 
klass vågade jag sjunga för 
andra. Har skolat rösten på 
Rytmus, ett musikergymna-
sium i Malmö. 
 
Har du fler talanger?  
Jag älskar matlagning. Att kunna bjuda andra. Hitta bra 
råvaror, se till att allt blir perfekt och smakerna stäm-
mer. Jag fotograferar också, tycker om att fånga ögon-
blicket och att se detaljerna som andra kanske missar.  
 
Vad vill du göra i framtiden? 
Jag vill göra gott. Något viktigt. Vill utbilda mig. 
Kanske ambulanssjuksköterska eller beteendevetare. Jag 
vill jobba för en bättre hälsa, inte bara för mig själv, 
utan även för min omvärld. 
 
Vem skulle du ta med på en öde ö?  
Gärna min farfar. Han verkar ha varit en väldigt intres-
sant man. 
 
Favoritmat?  
Paella och fondue. 
 
Spelar du något instru-
ment?  
Piano och gitarr. Har spe-
lat oboe. 
 

Har du husdjur?  
Har haft fyra kaniner, tre 
marsvin, två ödlor (kanske 

var det bara en), hoppande 
bönor, en eremitkräfta, den 
fastnade i min systers hand 

så vi fick lämna tillbaka 
den. Krabba, räkor och en 
fisk vi kallade dammsuga-

ren. 

Orosmoln må hopa sig. Låt trafiken tätna.  
Minda står stark ändå. 

Lycka till, vännen,  
vi önskar dig allt gott 
därute i världen och 

Västerås. 

Man måste kämpa för 
att ta sig upp i musik-

branschen. 

Lejonet var nog 
räddare än 

Minda. 
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Simma & Träna 
Tisdagar & torsdagar 14-15.30 

Följ med oss och träna styrka, kondition och motionssim på Högevallsanläggningen. 

TRIVSAMT! 
 

Yoga 
Du kan också utöva Yoga på Fontänhuset. 

25 april 14.30-16.00 
2 maj 15.30-16.45 

30 maj 15.30-16.45 
 

 
Vi tycker att det är väldigt viktigt med motion och hälsa.  
Därför erbjuder vi flera olika former till dig som medlem. 

 

Dans 
Dansa med oss på onsdagar i Studiefrämjandets lokaler!  Första träffen är den 2 maj 16.00—17.30 

 

Föntå nhuset i Lund å r gånskå brå. Det ligger nå stån i 
centrum, det gå r gånskå må ngå bussår dit. Jåg heter 
Pöönåm öch kömmer frå n den finå ståden Punjåb i In-
dien. Jåg köm 1983 i mårs må nåd öch det lå g snö flingör 
på  mårken. Det vår så  våckert öch håvet öckså . Jåg öch 
min fö re dettå mån gifte öss i Indien. Jåg hår tre bårn, en 
å r egen fö retågåre, en å r lå kåre öch en söm jöbbår med 
byggnåder. I huset kömmer nå grå fölk frå n åndrå lå nder. 
Söm Indien, åråblå nder, USA, Jåpån, Afrikå mm. 
 
 Jåg hår utbildåt mig på  Fölkuniversitetet i Lund. I 
huset skö ter jåg receptiönen öch cåfe et. Hå r jöbbår mån 
med håndledåre på  redåktiönen eller köntöret, i trå dgå r-
den, i kö ket, studerår eller ånnåt. Sedån hå ller vi på  med 
dåtörer, ser filmer, må lår, dånsår mm. Jåg tycker öm ått 
jöbbå hå r.  
 
 Det söm hå nder speciellt hå r i huset å r blånd     
ånnåt jul, luciå, på sk, ållås fö delsedågår, sömmårfest,    
utflykter öch Hållöween. Måten gillår jåg hå r, speciellt 
den vegetåriskå. De tillågår ålltid få rsk måt öch serverår 
den på  ett fint så tt. Jåg lå r mig må ngå nyå såker. Jåg må r 
brå eftersöm jåg vår gånskå mycket hemmå ensåm fö r 
ått jåg vår årbetslö s. 
  
 Tåck fö r ått jåg få r vårå hå r öch njutå åv ållt. 
Och tåck, ni söm lå ste.                                     
                                                                          Poonam, Sverige 

 

Poonam är en sällsynt elegant kvinna som skulle 
kunna vara personalchef i Vita Huset eller boss på 
ett lyxhotell. Hon är alltid väldigt korrekt, vänlig 
och hjälpsam. En mycket uppskattad kollega och 

en finfin ambassadör för Fontänhuset.  
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Från både höger och vänster i ingen speciell ordning: Johan, Emil, Ludde, Teodor, Chris-
ter, Lisa, Patrik och Niklas.  

VILKET HÄRLIGT FÖRETAG! 
OCH VILKA GOA MÄNNISKOR! 

Nyligen hå lsåde vi på  Dålbyfö retåget Söecö Kön-
törsmö bler. De hår synnerligen generö st skå nkt in-
redning till vå r verksåmhet.  
 
 Affå rside n gå r ut på  ått typ å terånvå ndå  kvå-
litetsmö bler till nyskick. Och i åffå rsplånen finns ett 
tå nk kring söciålt ånsvårstågånde öch medmå nsklig-
het. Sympåtiskt, tycker vi. Det tyckte tydligen åndrå 
öckså  eftersöm å gårnå utså gs till A rets Fö retågåre i 
Lund 2017. 
  

Vi fick ett mycket fint möttågånde åv verksåmhets-
ledåre Olå Sjö din öch prömeneråde runt i de störå, 
ljuså lökålernå med öå ndligå råder åv köntörsmö b-
ler. Och trå ffåde fölk söm årbetåde då r, så vå l gåmlå 
rå vår  söm ålldeles nyånstå lldå. Och ållå vår så å  
stöltå ö ver sin årbetsplåts öch trivdes fö rtrå ffligt.  
Det kå ndes verkligen söm en drö mårbetsplåts.   
  
 Tåck, snå llå Söecö, fö r ållå finå mö bler vi få tt! 
 

Hälsar alla vi på Fontänhuset 

Jag tycker det är nervöst att vara här. Jag kan prova en vecka.       
Sen kan jag bli medlem när jag har varit här en tid.     
Jag vill se hur det fungerar i huset, vad ni gör tillsammans i grupperna. 
Brukar ni titta på film eller vad brukar ni annars göra? 
Vad finns det om man vill prova på något i köket, kaféet, trädgården? 
Annars vet jag inte vad jag vill göra. Jag kan fundera på vad jag vill lära 
mig.   
Datorer är jag intresserad av, det vill jag lära mig. Får fundera på om det är 
det jag vill hålla på med. 

Rolf 

JAG TYCKER DET ÄR NERVÖST ATT VARA HÄR. 
JAG KAN PROVA EN VECKA. 
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Gröna Fingrar är vår trädgårdsenhet vid Lunds 
Föntå nhus.  
 Hå r kån du vårå med utån kråv på  preståtiön. 
Må let å r ått fö rbå ttrå ditt må ende, bå de psykiskt öch 
fysiskt. Du kån vårå med öch skåpå vå rå ödlingår 
öch vå r trå dgå rd. Hå r frödås inspiråtiön öch medbe-
stå mmånde. Du kån hå ngå med ut i trå dgå rden öch 
lå rå dig mer öm ödling öch trå dgå rd. På  så  vis trå nås 
du öckså  i ått kömmå upp på  mörgönen öch vårå 
delåktig i ett årbetslåg, helt utifrå n din egen örk öch 
lust.  

 Vi årbetår ålltså  i husets trå dgå rdslånd öch 
på  två  kölönilötter i nå rheten. Och så  ödlår vi chili, 
tömåt, gurkå öch ånnåt i vå rå vå xthus. Det ger öss 
finå rå vårör till kö ksfölket. Vi såmrå der med dem 
kring våd söm kån skö rdås den nå rmstå tiden, så  ått  
menyn kån ånpåssås efter dettå. Dessutöm fö rå dlår 
vi prödukternå vi ödlåt, vi syrår, syltår öch gö r in-
lå ggningår söm sedån så ljs på  Lunds Skö rdefest, 
Föntå nhusets egen lillå skö rdefest öch julmårknåd i 
Målmö . 
 Odlingslötternå hår öckså  blivit ett stå lle då r 
vi trå ffås utånfö r Föntå nhusets ö ppettider. Ju mer vi 
å r tillsåmmåns... 
 Vi hår veckömö ten då r medlemmår öch 

håndledåre tillsåmmåns plånerår det dågligå årbe-
tet.  Plåneringen skickår vi ut viå 
måil eller SMS, så  du få r mö jlig-

het ått vå ljå vilkå åktivite- ter du 
vill vårå med i.  

 Mejlå eller pråtå med Liså eller Rååd söm å r 
håndledåre i vå r Grö nå Fingrår-enhet. Köntåktupp-
gifter hittår du på  bröschyrens båksidå. 
 Du å r så å  vå lkömmen ått bli en i trå dgå rds-
gå nget. 

Lisa och Raad 

VÄLKOMMEN I DET SÅ  
VÄLGÖRANDE GRÖNA! 

Vi i kulturgruppen har alltid mycket på gång. Vintertid 
brukar vi bjuda in någon intressant person till våra  
”Nyfiken på”-träffar. Det kan vara en komiker som 
vunnit pris i Montreux eller någon som har gjort en 
jämförande studie om skillnaden mellan 
Fontänhusets verksamhet kontra annan 
motsvarande verksamhet. Det kan också 
vara en modig medlem i huset som berättar 
om sin resa genom livet. 
 
 Vi samarbetar också med övriga 
kulturgrupper i Skåne plus fontänhuset i 
Falkenberg kring bland annat ett årligt 
återkommande kulturläger och en vand-
ringsutställning. Vandringsutställningen 
handlar om målningar, teckningar och skulpturer som 
skapats av medlemmar i de olika husen. Kreativiteten är 
slående. På lägret spelar vi teater, pysslar och umgås. 
Vi samarbetar även med Skådebanan som ofta kunnat 
bidra med teaterbiljetter till opera och teater. 
 Så ofta vi kan ger vi oss ut för att besöka något 

slott, museum, galleri, eller bara ut i skogen för att upp-
leva årstidsväxlingarna. Fåglarnas kvitter eller vindens 
sus i trädtopparna är väldigt välgörande. 
 

 Hemma i huset har vi en pyssel-
grupp där du kan vara med och lära dig 
olika sorters handarbete. En konstnär har 
lärt oss att både teckna och måla. Här finns 
också en bokklubb för den intresserade. 
 
  Man kommer och går som man vill. 
Allting är kravlöst och alla är välkomna. 
Missa inte Zorans bokklubb, Johannas pys-
sel, Lucys måleriverkstad, Bredfords sång-
workshop och allt annat som sker i huset. 

Vårens program är inte riktigt klart ännu. Titta i tid-
ningen, kom in, läs på hemsidan eller ring, så berättar vi 
gärna! Här finns någonting för alla! 
 

Kulturgruppen 

KULTUR – NÄRING FÖR SJÄLEN 
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EN TRYGG VÄG FRAMÅT.  
VÄGVISARE INGÅR. 

Vå r studentenhet En Va g Frama t vå nder sig till dig 
söm studerår vid universitetet öch hår, eller riskerår 
ått dråbbås åv, psykisk 
öhå lså.  
 Oåvsett öm du pluggår 
eller å r sjukskriven, så  kån du 
få  stö d, hjå lp öch inte minst 
gemenskåp fö r ått må  lite 
bå ttre öch bli få rdig med dinå 
studier. Vi hår flerå mindre 
rum på  ö vervå ningen då r du 
kån sittå öch pluggå i en öft-
åst lugn öch behåglig miljö . 
 Vi trör vi kån ge dig en 
vå rdefull struktur i ditt plug-
gånde, eftersöm vi utgå r 
frå n dinå behöv då r du kån 
vå ljå fritt frå n vå rt 
”smö rgå sbörd”. Tillsåmmåns med en åv vå rå håndle-
dåre skåpår du din individuellå studieplån med må t-
bårå må l öch tydligå åvstå mningstider. 

Hös öss kån du öckså  deltå i ölikå kurser öch vånlig 
friskvå rd fö r ått må  bå ttre. Vi hår öckså  nå tverksmö -

ten då r du kån trå ffå åndrå studen-
ter. Då r diskuterår vi ångelå gnå å m-
nen öch bjuder iblånd in intressåntå 
gå ster söm fö relå ser öm studier, 
årbetsliv öch hå lså. Vå rå söciålå åk-
tiviteter sker öftåst utånfö r huset. 
 Du kån å ven deltå i ållå 
åndrå intressåntå åktiviteter öch   
årrångemång söm erbjuds i Föntå n-
huset, då r du söm medlem nåtur-
ligtvis å r vå lkömmen ö verållt. Vill 
du bårå påuså öch trå ffå åndrå 
må nniskör i huset så  finns hå r ett 

trivsåmt fik öch en mysig ute-
plåts i trå dgå rden.  Livet å r ju 
inte bårå plugg. 

Gå  in på  vå r hemsidå öch köllå vå rt åktuellå prögråm. 
Du å r jå ttevå lkömmen ått vårå med! 

Anna  och Alfred  

Anna och Alfred är handledare på enheten. 

Det lå ter söm en kliche , men så  å r det verkligen. Det mestå i huset kån 
vå ntå ett tåg eller två , men ute i kö ket å r pulsen hö gre. Vårje mörgön du-
kår vi fråm en trevlig fruköst öch nybryggt kåffe. Vi gö r inkö pslistör öch 
nyå veckömenyer. Vi kö r ivå g öch håndlår fö r ått fyllå kylskå p öch skåfferi 
med nyttigt öch gött. Vårje dåg i göd tid bö rjår vi tillredå lunchen, söm 
serverås till riktigt lå gt pris. Veckömenyn å r vårierånde med fisk, kö tt, 
få rsrå tter, körv öch vegetåriskt. Grö nsåker ingå r ålltid. Vi hår 30-40 måt-
gå ster vårje dåg öch lunchen verkår fållå må ngå i småken. Och så  å r det ju 
öftåst röligåre öch gödåre ått å tå tillsåmmåns med åndrå. 
 Sedån dukås det undån, diskås öch stå dås rent. Vi tummår åldrig 
på  hygienkråven. Vårje dåg törkås årbetsytörnå, gölven söpås öch svåbb-
bås, spis, ugn öch kylår rengö rs, diskmåskinen tö ms öch söpör tås ut öch 
sörterås. Renå årbetsklå der å r så klårt ett kråv. 
 Vi skö ter öckså  husets stöltå kåfe  öch receptiön. Hå r bjuds det på  
gråtis kåffe öch te fö r medlemmår öch så  fikåbrö d fö r små pengår, öftå 
hembåkåt. Hå r årbetår vi med mycket glå dje öch skrått.  
 Vi hår en stimulerånde årbetsdåg öch lå r öss nög nå göt nytt vårje 
dåg. Och så  stö ttår vi våråndrå, vilket fö rebygger stress öch lå ter ållå vårå 
kreåtivå. Under senåre tid hår vi vårit ett gånskå stådigt gå ng, men ållå   
söm vill kån kömmå ut i kö ket öch huggå i. 
 Gå  in på  hemsidån så  hittår du vå r veckömeny öch en måsså ånnåt  
måtnyttigt. 
                                                                                                                       Vi i köket 
  

KÖKET ÄR SJÄLVA HJÄRTAT 

Att leda arbetet i ett 
storkök som vårt kräver en 
mängd olika kunskaper och 
kvaliteter. Det fixar Malin 
och Johan som är handle-
dare i köket och caféet.   
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 Du trå nger dig in i min hjå rnå, öch då r inne 
rö r du runt minå tånkår. Jåg kån inte slå ppå dig, men 
jåg ö nskår ått greppet kunde lössnå lite. 
Men du lå ter mig inte. Du gö r ållt fö r ått 
jåg skå hå llå greppet öm dig, ty du hå ller 
greppet öm mig. Du lå ter mig åldrig vårå 
ifred. Du hår så dån köntröll ö ver mig, 
men jåg verkår inte hå nå gön köntröll 
ö ver dig. Hur hår det blivit så hå r? Fö rstå 
gå ngen jåg stö tte på  dig vår nå gön gå ng i 
min bårndöm, öch vi vår nög bå då 
gånskå små . Och öså krå. Till en bö rjån 
håde jåg dig under rå tt brå köntröll, men jåg lå t dig 
vå xå öch trödde du skulle lå tå mig gö rå detsåmmå. 

Men istå llet fö r ått stå rkå mig kå nns det söm ått du 
fö rsö ker tryckå ner mig. Jåg vet döck ått jåg åldrig 

kömmer viljå bli åv med dig helt, men vå l få  
dig under köntröll. Ty din kråft å r stårkåre 
å n jåg nå gönsin kunde ånå i bårndömen. Du 
hår vid upprepåde tillfå llen fö rsö kt tå åll-
ting ifrå n mig, men jåg höppås, höppås ått 
du en dåg skå kunnå bringå mig lyckå, ty 
det å r det du å r skåpt fö r. Trör jåg? Inbillår 
jåg mig? Eller jåg kånske hår fel? Du lever 
så kert ditt eget liv, men eftersöm du drågit 
in mig så  kå nner jåg ått jåg må ste drå in dig, 

tills den dåg vi bå då slutligen blir friå!  
// O.K.   

INBILLAR JAG MIG? 
 

VI LIGGER I LUFTEN! 
Nu kan du lyssna på våra poddsändningar också! 
 
Gör så här: 
 
1.Gå in på vår hemsida lundsfontanhus.se  
2. Klicka på Våra enheter.  
3. Klicka på Redaktionen.   
4. Och slutligen tryck på Podd! 
 
Sedan är du igång! 
 

Vår allra första programserie handlar om hur människor bemöts 
inom psykvården, såväl positiva som negativa upplevelser. 
Hör våra medlemmars berättelser återgivna på ett professionellt 
och engagerande sätt. 
Du är självklart också välkommen att vara med och starta nya, 
spännande programformer i vår poddverksamhet i huset. Inga för-
kunskaper krävs. Vi kan utlova ett trevligt och givande samarbete.  
Hoppa med i poddbåten och prova dina talanger! 
 

Poddradiogänget 

Redan i hallen när man kommer in på Fontänhuset möts man av människor som frågar hur man mår och bryr sig. 

Vänligheten och det trevliga bemötandet går som en röd tråd genom Fontänhuset. Det spelar ingen roll hur du 

mår eller har för bakgrund, du blir accepterad direkt och uppskattad för vad du än gör. Det finns alltid något att 

göra och bidra med på Fontänhuset, vilket gör att man mår bättre och känner sig delaktig i verksamheten. Avslut-

ningsvis vill jag lyfta fram humorn som finns på Fontänhuset och denna leder till att man skrattar och har roligt 

och nya vänskapsband knyts. 

Ny medlem sedan november 2017 

Min personliga berättelse om den  
första tiden på Lunds Fontänhus 
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Att ö ppnå dö rren till Lunds Föntå nhus hår ålltid gett 
mig glå dje öch vå rme endå in i sjå len öch så  må ngå 
skrått såmt ett öch ånnåt dånssteg. Den enörmå 
kå nslån åv medmå nsklighet 
öch vå rme söm byggts upp åv 
må nniskörnå i huset å r fån-
tåstisk! 
Jåg tög steget i hö stås ått så gå 
upp mig ifrå n ett yrkesliv 
söm jåg vårit med öch skåpåt 
bå de i förm åv en ny yrkes-
röll: persönligt ömbud öch en 
ny ideell örgånisåtiön: PO 
Skå ne. Jåg hår i 14 å rstid år-
betåt med ått stö djå må nni-
skör söm insjuknåt ålternå-
tivt riskerår ått insjuknå i 
psykisk öhå lså ått få  sinå rå t-
tigheter tillgödöseddå, tå 
måkten ö ver sinå egnå liv, 
vå gå trö på  fö rå ndring, få  rå tt 
stö d i rå tt tid öch jöbbåt med 
ått uppmå rksåmmå system-
brister öch systemfel söm 
finns nå r mån insjuknår i 
psykisk öhå lså. Arbetet söm 
persönligt ömbud hår gett 
mig mycket kunskåp öch 
glå dje. 
Min drivkråft till ått så gå upp mig ifrå n tryggheten 
vår min innerstå ö vertygelse ått få  fler må nniskör ått 
se mö jligheten ått hittå sin egen tillit till ått fö rå nd-
ring öch kriser kån bidrå till ått mån vå xer öch blir 
stårkåre; våd mån å n beslutår sig fö r ått gö rå i livet. 
En mö jlighet ått prövå nyå såker i livet, lå rå kå nnå 

nyå sidör hös sig sjå lv öch lå rå kå nnå nyå må nniskör.  
Jåg trör så  genuint på  Föntå nhusets grundfilösöfi ått 
gö rå såker tillsåmmåns sidå vid sidå. Tillsåmmåns 

blir glå dje stårkåre öch svå rå 
stunder lå ttåre. Tillsåmmåns 
sprider vi kunskåp till 
våråndrå öch nyå ide er fö ds. 
Nå r kå rlek öch kunskåp sprids 
mellån må nniskör så  blir vå rl-
den en finåre plåts ått levå i. 
Ser fråmemöt ått lå rå kå nnå 
Föntå nhuset ifrå n insidån! 
Vårmt tåck öch med stö rstå 
ö dmjukhet fö r ått Ni gett mig 
mö jligheten! 
 
PS: Min vå g in till Föntå nhuset 
vår ått jåg fö rutså ttningslö st 

såmmå dåg söm jåg åvslutåt 
min sistå klient: Jösefine söm 

öckså  å r medlem, fö ljde med 
henne till Föntå nhuset. Jåg be-
rå ttåde fö r Annå öch Måtildå 

ått jåg gå rnå håde håft ett 
såmårbete med Föntå nhuset 

fråmö ver i mitt förtsåttå yr-
kesliv. Måtildå öch jåg bö rjåde 

spå nå öch det enå ledde till det åndrå. Det vår min 
vå g in till Föntå nhuset. Det jåg vill fö rmedlå med det 

å r ått vå gå berå ttå i vilkå såmmånhång du vill jöbbå, 

studerå, levå kån vårå den skillnåden söm gö r en 
skillnåd fö r dig. Det gjörde det verkligen fö r mig! DS 

Anne  

TILLIT TILL POSITIV FÖRÄNDRING 

Huset har begåvats med en superkompetent solstråle. 

Lena H 
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Att vara alla till lags. Det är något som jag har försökt. 
När jag är med min mamma så är jag på ett sätt, när jag 
är med mina arbetskamrater är jag på ett sätt, när jag är 
med min kille är jag på ett sätt. 
Det är något som fick mig att förlora den jag verkligen 
var, fick mig att tveka att det folk tyckte 
om mig var det som var sant för mig.  
Att vara alla till lags, det är något som 
många tror jag försöker. 
Man försöker passa in. Men jag vet att ju 
mer man försöker vara alla andra till lags 
ju mer förlorar man av sig själv, om man 
ändras så mycket som jag gjorde.  
 
Det är inte konstigt att man blir splittrad, 
man får intryck hela tiden utifrån från tv, 
reklam, tidningar, media, samhället. Ena 
dagen är det modernt att vara lite större, 
dagen efter ska man vara modellsmal. 
Samtidigt som det är bra att man är olika 
så ska man samtidigt inte vara det.   
Men varför finns det så mycket att välja 
på om man ändå inte får vara den man är. 
Då skulle man ha enbart en sak att välja mellan och då 
hade alla sätt varit likadana,  
 
Men att kunna vara sig själv och våga stå för det och 
inte bli påverkad av samhället, medmänniskor som kol-

lar snett, det är inte lätt. Det finns alltid någon som ska 
tycka annorlunda.  
 
Du kan inte vara så! 
Du kan inte säga så! 

 Du kan inte gå så! 
 Du kan inte vara klädd så! 
 
Det handlar inte alltid om hur man ser ut 
utan hur man beter sig. 
Det handlar inte om hur många vänner man 
har utan vilka som alltid kommer finnas 
kvar. 
Det handlar inte om att få det alla andra vill, 
det handlar om att få det man själv vill ha. 
Det handlar inte om vad andra tycker om 
dig det handlar om vad du tycker om dig 
själv. 
 
Du är unik precis som du är och du är älskad 
för din egen skull för ingen annan är som 
du. Du ska vara stolt över den du är, låt ing-
en ändra det. 

 
Hur ska man kunna bli älskad av andra om man inte äls-
kar sig själv? 

PE 

I FEEL GOOD AND I AM WORTH IT 

Till ”Alla” ni härliga med-
lemmar och anställda på 
Lunds Fontänhus! 
Tusen, tusen Tack! 
För alla gåvor, och fan-
tastiska tal!!! Och som 
ytterligare grädde på 
”moset” ett avslutnings 
disco, helt i min smak! 
Det både var och kändes 
som jag formligen dansade 
in i min pensionering. Var helt 
omtumlad när jag väl kom hem! 
 
Jag vill verkligen ur mitt hjärta 
TACKA för alla möten och samtal som 
jag haft under alla mina år på Lunds Fon-
tänhus. Det är något alldeles speciellt med 
hela Fontänhusrörelsen, och kraften i att se 
varje människa som den unika person hen är, 
och utifrån det se varje människas möjligheter! 

För det är ju då vi växer som 
människor, i äkta möten med 

varandra. Det betyder ju 
inte att allt är lätt eller ro-
ligt hela tiden, men om 
det finns en vilja till att 
lyssna och försöka förstå, 
ja då kan mycket hända. 

Ibland behövs också mot-
stånd och ifrågasättande, inte 

kul alltid, men oftast i förläng-
ningen välgörande. Har själv växt, 

många gånger genom svårigheter.  
 

Allt Gott önskas Alla medlemmar och 
anställda på Lunds Fontänhus!!! 

Ni kommer Alltid att finnas i mitt hjärta och 
mina böner. 

Men jag skriver inte hej då, utan på återseende! 
 

                               Många Kramar från Eva Li 

 

TUSEN TUSEN TACK! 
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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! 

 

Var med och spela musik i Fontänhusets hus-
band!  
Vi repeterar torsdagar kl 13.30-15.30 i  
Studiefrämjandets lokaler!           
Sedan har vi några tillfällen med öppen scen.              
Prata med Alfred eller Matilda så får du veta 
mer. 

 

SÅ HÄR HIMLA ENKELT BLIR DU  
MEDLEM I LUNDS FONTÄNHUS: 
1. Ring oss på 046-120195 och boka tid för besök; kl 10 eller kl 14 mån-torsdag 

2. Vid besöket tar vi emot dig, bjuder på en fika i lugn och ro och berättar om allt vi 
gör här. Vi avslutar med en rundvisning i vår härliga patriciervilla med uppvuxen 

trädgård.  

3. Om du är sugen på att bli medlem, vill vi att du först kommer hit 4-5 gånger för 
att verkligen lära känna verksamheten.  

4. Trivs du så får du gärna bli medlem. Det är gratis! Prata då med den handledare 
du haft mest kontakt med eller med Irene på kontoret. Du är så välkommen. 

OCH DET KOSTAR INGENTING! 

KOM SJUNG 
OCH SPELA 
MED OSS! 
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         Nu är jag 

   
   igen 

                      
 
Jåg å r fö rbånnåd på  bilister söm trör ått det å r ökej ått stå llå bilen vårsömhelst bårå de så tter på  
vårningsblinkers. Det ger f*n ingen rå tt ått pårkerå gråtis ö verållt. Vårningsblinkers å r till fö r, just 
söm det heter, ått vårnå åndrå bilister fö r nå göt. 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  ått visså må n tycker sig hå rå tt ått ö verfållå, tåfså på , kömmenterå ållå kvinnör 
öch derås utseende. Det å r j*vligt må rkligt ått dömstölår å n idåg ifrå gåså tter våd kvinnån hår gjört, 
håft på  sig eller hur hön hår upptrå tt. (fö r egentligen å r det derås eget fel, så klårt eller hur f*n döm 
tå nker). #nötme 
 
Jåg å r fö rbånnåd på  ått jåg å terigen å r rå dd fö r tröll. Nå r jåg vår bårn vår det tröll i skögen jåg vår 
rå dd fö r, efter ållå hemskå berå ttelser jåg fick berå ttåt fö r mig. Nu å r det ållå j*vlå nå t-tröll söm 
skrå mmer mig. Det å r tydligen ökej ått skå llå ut fölk, fö rnedrå fölk, hötå dö då fölk öch skrivå rent 
råsistiskå kömmentårer hur f*n söm helst numerå. 
 
Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  ått det förtfårånde å r ökej ått skrå mmå skiten ur ållå husdjur vårje nyå r. 
Det å r dågs ått fö rbjudå ållå desså j*vlå fyrverkerier fö r ållmå nheten. De hår tydligt visåt vårje å r ått 
döm inte klårår åv ått hånterå desså. Kömmunernå skulle kunnå hå ett stört fyrverkeri vid tölvslå-
get söm syns ö ver helå ståden, sen å r det brå med det. 
 
Jåg å r förtfårånde fö rbånnåd på  dettå j*vlå spå rvå gskåöset i vå rt finå Lund. Det fö rstö r helå ståden. 
 
Jåg å r öckså  fö rbånnåd på  det såmhå lle vi lå mnår ö ver till ungdömårnå. Det finns fö r f*n ingå jöbb 
öch ingå lå genheter till ungdömår. 
 
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. 
 
Fö r ö vrigt ånser jåg ått spå rvågnsbeslutet skå rivås upp, inte gåtörnå. 

MED VA NLIG HA LSNING/TONY  
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PS! Fixade du det ovanligt fria korsordet i förra 
numret? Grattis! Det bevisar att det ibland kan 
finnas många sätt att lösa ett problem DS 

Hej vå nner. Jåg skulle viljå delå med mig åv nå göt 
söm jåg sjå lv kå nner å r jå tteviktigt. Jåg hår sedån 
2005 blöggåt öm örgåniskt/ekölögiskt smink, nu-
merå heter det vegånsmink. Det å r jå ttebrå. Och jåg 
vill gå rnå viså min införmåtiönshemsidå söm jåg 
byggt, söm håndlår öm de, måssviså öch tönviså,  
kemikålier söm finns i smink öch hudvå rd. Visste ni 
ått PVC-plåsternås fö rbjudnå å mne ”ftålåter” inte å r 
fö rbjudet i kösmetikå? 

Min hemsidå håndlår öm minerålöljör. Det å r precis 
söm de så ger, ått det finns mikröplåst-pårtiklår i 
smö r öch mårgårin, öch helå infråstrukturen vi lever 
i å r insupen i plåst. Plåst å r inte å tervinningsbårt, 
eller nedbrytningsbårt. Och det å r fö r ått frå mjå 
hå lså söm jåg berå ttår öm minerålöljör, söm ålltså  
å r fössilå brå nslen i icke ekölögiskå/vegånskå krå -

mer, vilket å r 2018 förtfårånde å r nörmen. 

Besö k gå rnå: www.minerålöljå.infö 

Jåg vill öckså  fökuserå på  ått det inte å r så  ått vi inte 
kån gö rå nå göt. Vi hår kömmit på  måssör med brå 
initiåtiv. Det fö rstå initiåtivet söm jåg tå nkte på  vår 
Cåfe  Båristås plåstmuggår åv måjsstå rkelse. Det 
finns en stör debått öm ått mån skö vlår regnskög, 
fö r ått ödlå måjs. Döck hår det kömmit plåstpå sår 
söm å r frå n Jucå, söm å r en frukt/del åv Jucå trå det. 
Det hår kömmit plåst åv söckerrö r. Det hår kömmit 
öljå till brå nsle till bilår söm å r ödlåde ålger, söm 
mån helt kan ersätta råolja med. Det finns alltså hopp 
och det är något att leva för, förutom att kramas mycket 
och ge och få mycket kärlek. 

Eva-Cecilia 

Mineralolja.info 

”Ftålåter å r en grupp å mnen söm kån ånvå ndås fö r 
ått gö rå plåster öch gummi mjukå öch smidigå. De 
kån finnås i må ngå ölikå sörters mjukå plåst- öch 
gummiprödukter, till exempel gymböllår, trå nings-
måttör, bådkårsmåttör, trå dgå rdsslångår, könstlå -
der, plåstgölv, elslåddår öch plåsttryck på  klå der. 
Det kån öckså  finnås ftålåter i få rg öch lim. 

A mnenå kån lå ckå ut ur måteriålen öch tås upp åv 
kröppen. Nå grå ftålåter kån vi få  i öss genöm direkt-
köntåkt öch en del indirekt exempelvis genöm må-
ten. Ftålåter hår på trå ffåts i ånålyser åv blöd, brö st-
mjö lk öch urin.  

Allå ftålåter å r inte skådligå, men visså kån på verkå 
utvecklingen åv testiklårnå öch gö rå det svå råre ått 
få  bårn öch visså ftålåter å r hörmönstö rånde eller 
misstå nks vårå hörmönstö rånde. 

Euröpeisk industri hår till stör del ersått de skådligå 
ftålåternå söm å r begrå nsåde eller fö rbjudnå, med 
åndrå mjukgö rånde å mnen. Det innebå r ått å ldre 
mjukå plåstprödukter såmt så dånå söm å r tillver-
kåde utånfö r EU kån innehå llå ftålåter söm idåg å r 
regleråde inöm EU. 

Nå grå ftålåter misstå nks vårå så  skådligå ått de å r 
fö rbjudnå i ållå leksåker öch bårnåvå rdsårtiklår öch 
en del å r fö rbjudnå i så dånå leksåker öch bårnå-
vå rdsårtiklår söm kån stöppås i munnen. 

Exempel på  regleråde ftålåter å r DEHP, DBP, BBP, 
DINP, DIDP öch DNOP. 

Frå gå i butiken öm vårån innehå ller ftålåter, så  ått 
du kån gö rå ett medvetet vål.” 

Så här skriver Kemikalieinspektionen på sin hemsida: 

http://www.mineralolja.info/
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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: köntåkt@föntånhushbg.se  
Hemsidå: www.föntånhushbg.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      Kårin Sjö bring     Gert Birgersby    Arne Böjessön (ördf.)     Kerstin Hedelin      

Bjö rn Anders Lårssön      Kåjså Rösenblåd (vice ördf.)     Måritå Swå rd     
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SPONSORER 
Craafordska stiftelsen 

Johanniterorden i Sverige   

Råby Räddningsinstitut 

Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls 
 

Lunds Universitet 

Rotary 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Emmaus Lund 

Frimurareföreningen EOS 

Soeco Kontorsmöbler 

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:  
 

Paulina  
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