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Redaktionen har ordet genom Tony:
Jåg sitter i skrivånde stund öch tittår ut på vådret öch könståterår ått midsömmårvådret hår kömmit. Det regnår söm bårå den.
Vi hår gjört öm lite på redåktiönen. En ny stör White böård hår såtts upp öch en
Blåckböård hår vi sått upp mittemöt. På White böården skå vi hållå vårå enhetsmöten öch på Blåckböården skå vi hå tidningsmåteriål öch Pöd-rådiömåteriål.
Vi kömmer öckså görå plåts på redåktiönen för Pöd-rådiön med inspelningsplåts öch teknik söm behövs.
Vi hår håft ett fåntåstiskt Oppet Hus, vålbesökt öch med måssör åv trevlig musik
öch diktlåsning öch göd måt.
Jåg hår vårit i Huvudstån på pölitikerveckå på Jårvåfåltet. Det vår våldigt intressånt öch jåg tråffåde måssör med trevligt fölk. Mer öm dettå kån ni låså öm inne
i blådet.
Vi hår vårit på låger öckså, inte i Osby söm vi brukår, utån på ett stålle söm heter Ottårp. Det berödde på ått de skulle målå bryggån i Osby öch det tög ett pår
dågår, söm vi i princip skulle gå miste öm öch det ville vi
inte. Gunillå ördnåde snåbbt fråm Ottårp, söm de flestå
blev nöjdå med efter en viss tvekån. Ottårp år i båttre skick
ån det i Osby öch köket år större, vilket fick mångå tveksåmmå ått våndå till det pösitivå.
Allå Cickys fåns får hållå sig till tåls ett tåg, då hön hår tågit
en påus från skrivåndet. Vi hår söm vånligt ett fullspåckåt
Föntånblåd, med årtiklår söm: Lenå H funderår på #metöö,
lite öm djur öch psykisk öhålså, någrå texter öm hur det år
ått kömmå hit förstå gången, jåg år förbånnåt glåd öch
mycket ånnåt sköj öch ållvår.
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Redåktiönen tåckår Töny, Evå-Li, Lenå H, Fåme Cåtådör, Lisbeth, Måttiås B,
Målöu, Målin, Måriå O, Kårin, Kristöffer, Jöhån I, Annå, Dånnå, Måtildå, Mårkus, Alfred, Bengt, Aså, Mårie såmt enheternå öch ållå ni fenömenålå figurer
söm på erå egnå sått bidrågit till dettå sållsynt finå nummer, söm hjålper
mångå åndrå dårute ått hittå lite rått i tillvårön öch kånske kån bidrå till ått
minskå fördömårnå kring psykisk öhålså..
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ANSVARIG UTGIVARE
Låsse Jönssön, verksåmhetschef
UTGIVNING
Fontänbladet ges ut åv Lunds Föntänhus. Den söm år medlem ålternåtivt
skånker minst 200 krönör eller mer
under ett år får Fontanbladet. Tidningen ges ut med minst 5-6
nummer per år plus eventuellå
speciålnummer.
TRYCKERI
Tidningen trycks på Lunds Föntånhus med stöd åv medel från Piå
Ståhls stiftelse.
KONTAKTA FONTÄNBLADETS
REDAKTION/LUNDS FONTÄNHUS
Kåvlingevågen 15, 222 40 Lund
046-12 01 95
infö@lundsföntånhus.se
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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, redåktiönen, studentenheten ”En våg fråmåt” , EXAK
(T)öch trådgårdsföreningen ”Grönå
Fingrår” . 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.

ÖPPET HUS!
Den 16 måj drög vi igång årets öppnå hus. Vådret
vår fåntåstiskt öch vi hjålptes ållå åt med ått förberedå i trådgården. Det byggdes upp en scen under
trådkrönörnå öch ett införmåtiönsbörd med tidningår öch bröschyrer stålldes fråm. Körv grillådes
med måsså gödå tillbehör öch såftbål blåndådes.
Vi håde s k öppen
scen öch vi vår mångå
söm påssåde på ått
sjungå någrå låtår eller låså någrå dikter.
Vi kömpådes åv ett
jåtteduktigt bånd,
Föntånbåndet, så det
blev en hårlig ståmning i vår ljuvligå
trådgård.
Mångå vår dår öch
åven en hel del besökåre söm blånd ånnåt
rest från Sjöbö.
En mycket lyckåd dåg!
Cicky ger fotografen ett finger
eller två som en fredlig gest.

Mannen i hatten tar en välförtjänt paus från köksbestyren.

Jonas med gitarren, Helga med felan och
Maria O övriga musikanter bjuder på vackra toner.

Glitter & dansdrottningen
Irene funderar 3på en svängom.

Grillkungen Magnus upplevde en
rykande åtgång på smarrig korv.

Lena funderar
på #Metoo
Vilken stark rörelse!!
Med pondus och oräddhet väller den fram….#Metoo rörelsen. Överallt dyker det upp nya upprop.
Från olika branscher. Byggnadsarbetare, skådespelare, inom skolvärlden, jurister, idrottsvärlden.
Inom högkulturens inre krets och ute på tidningsredaktionerna. På fotbollsplan och i omklädningsrum.
Äntligen bryter vi tystnaden. Om de sexuella trakasserierna, kränkningarna, tafsandet och våldtäkterna.
Om det som hände igår, förra veckan och för 35 år sedan.
Det som vi aldrig kunde prata om. Dels för att vi inte visste hur utbrett det var, att våra erfarenheter
för 35 år sedan är desamma som vi hör om idag. 2018. Att vi inte är ensamma om det. Och dels för
att vi kvinnor förväntas ta skiten. Anpassa oss och ha överseende med ”grabbarna/männen”.
Redan i skolan förväntas tjejerna stå ut med killar som tafsar, drar i håret, håller fast osv. Vuxenvärlden säger att ”men du vet väl hur killar är” och ”pojkar är pojkar” och bland det värsta de säger är
”men han gör ju det (tafsandet, kränkandet) för att han är kär i dig”.
Det är riktigt illa när de vuxna säger detta. Till flickor. Till barn. Att de redan i barndomen ska anpassa
sig efter vad killarna säger och gör. Och pojkarna; vad lär de sig? Att vuxenvärlden tycker det är ok
med ett sådant beteende. Ja att de inte ens kan klandras för det pga att ”pojkar är pojkar”. Redan här
sviker vi både flickor och pojkar och icke-binära.
Tyvärr har inte så mycket förändrats sedan t ex 1950 till idag 2018 när det gäller män som tar sig
rätten att tafsa, att verbalt kränka kvinnor i deras närhet.
Och de finns överallt. Även i de sk finare salongerna, som vi ser nu med Svenska akademin. Det är
så en kan kräkas.
Nu senast gick en man ut i TV och press och berättade att han hela sitt liv verbalt, psykiskt och
fysiskt kränkt tjejer och kvinnor. Han berättade att han flera gånger våldtagit samt misshandlat sina
tidigare flickvänner.
Han sa att nu, sedan två år tillbaka, gör han inte sådant längre. Han har en flickvän nu som han
varken våldtar eller misshandlar. Men han sa också, som en brasklapp, att han inte kan
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lova att han aldrig mer kommer att begå övergrepp/brott. Det kanske kommer att hända i framtiden.
Vem vet?
Detta får mig att bli både riktigt arg. Vad är det här för något?
Mannen ifråga hyllas av en del på sociala medier; åh vilken kille, så bra av honom att berätta osv.
Jag håller inte alls med. ÖVER-HUVUD-TAGET.
Vad den här mannen borde ha gjort är att när han kom till klarhet över att hans tidigare liv och
beteende samt våldshandlingar inte var acceptabla, ja då skulle han genast gått till polisen och
berättat för dem vad han gjort.
Om han nu VERKLIGEN ångrar sig, på riktigt ångrar, borde han insett att det är grova brott han
begått. Brott som ger långa fängelsestraff.
Nej, istället går han ut offentligt och klappar sig själv på axeln på grund av det.
Det suger! Och äcklar mig.
En del människor tycker att det räcker nu, med metoo-rörelsen. De anser att det börjar bli för mycket
och att det är överdrivet. Oftast är detta män som helt plötsligt, för första gången, tvingats titta på sig
själv och sitt eget beteende. Och det är ju mycket lättare att då som man välja att titta bort och sluta
lyssna. För att slippa ansvaret. För att slippa ta itu med det. Men metoo-rörelsen tvingar dessa män
att ta ställning.
Fast nu är det ju såhär att detta bara är början. Äntligen står vi nu enade och håller varandras ryggar.
Mot det sexuella våldet, mot trakasserierna, mot nedtystandet.
Nu äntligen; nu hörs vi. Från alla håll och kanter. Ung som gammal ryter vi till, sätter ner foten med
en fet jävla smäll och kräver förändring.
Min kropp – mitt val!
Och ingen anpassning, ingen tystnad.
Vi flyttar över skammen och skulden dit den hör; till förövarna.
Och aldrig ska vi tystas igen!
Nej aldrig ska vi det!
Detta är bara början.

Lena H
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NÅGRA TANKAR FRÅN DEN FLYDDA VINTERN OCH VÅREN:

JUL SOM MAN SJÄLV VILL
Hår funderåt en del kring det hår med julen öch julfiråndet.
För min del så innefåttår julen ållt från mysigå juldeköråtiöner ått njutå åv till en mångd förvåntningår,
börden öch måsten. Hur mycket åv dettå mån kånner
år nåturligtvis våldigt individuellt. Jåg hår försökt
skålå åv så mycket söm möjligt åv den biten söm enbårt kånns negåtiv, såsöm dyrå julklåppår öch ett
dignånde julbörd, blånkånde köksgölv öch ånnåt söm
bårå gör ått högtiden kånns våldigt kråvfylld.
Jåg bör ju numerå ensåm så
det mestå år ju upp till mig
sjålv men söm t ex i år så
blir vi fyrå söm firår jul
hemmå hös mig. Jåg sjålv,
min tvillingsyster, påppå
öch min dötter. Vi hår gemensåmt beståmt ått vi
skåll firå julen så enkelt söm
möjligt öch ått vi skåll köpå
vårsin symbölisk julklåpp
till våråndrå. Dettå kånns
öerhört befriånde öch fråm-

förållt så kånns det brå ått inte gågnå det kömmersiellå söm år så stört öch hysteriskt kring jul.
Vi skå hå julmåt men bårå precis det vi tycker båst
öm öch sedån hjålps vi åt ått lågå måten öch båkår
bårå fåvöritkåkör. Trör det blir lussekåtter, peppårkåkör öch nöugåtkåkör. Det får råckå.
Såtsår på ått pyntå rejålt istållet. Skå blånd ånnåt tå
upp könstgrånen från kållåren. Likåså skåll vi tå dågligå prömenåder öch spelå sållskåpsspel. Skå bli röligt.
Vill tillåggå ått jåg år våldigt
tåcksåm för ått Föntånhuset
hår öppet på julåftön öch jåg
hår firåt jul hår ett år då jåg
vår ensåm. Det vår jåttefint
ördnåt med göd måt, julklåpp öch gödis i mångder.
Höppås nu ått ållå överlevt
julen öch ått ni firåt söm ni
önskår; hemmå, hös slåkten
eller på Föntånhuset.
Gött Nytt 2018!
Maria O

”OM VÅREN, OM VÅREN DÅ ÄR DET ALLRA BÄST...” ELLER?
Det hår med våren år våldigt dubbelt för mig. Visst
gillår jåg når kylån slåpper sitt grepp öch det blir
mildåre i luften men såmtidigt så år jåg våldigt kånslig för föråndringår eller årstidsvåxlingår. Atminstöne just från vinter till vår öch från vår till
sömmår. Hår funderåt på vårför jåg kånner mig så
dubbel till desså årstider. Hår kömmit fråm till ått
det berör på ölikå såker. Dels så år det gåmlå minnen söm pöckår på. Det vår ju ållt ånnåt ån lått ått
våxå upp i min kåötiskå fåmilj med måmmå söm
dråck. Av någön ånledning så hår jåg mångå kånslömåssigt jöbbigå minnen söm jåg åssöcierår med våren öch sömmåren. Det år mer en kånslå ån könkretå minnesbilder. Når jåg våxte upp så vår det inte
mycket söm fungeråde. Jåg utsåg tidigt mig sjålv till
stådledåre hemmå. Måmmå håde fullt upp med ått
årbetå heltid öch utöver dettå så dråck hön ålköhöl
tillsåmmåns med en mån söm håde såmmå pröblem.
Mångå gånger blev det ingen kvållsmåt för då håde
måmmå begett sig hem till hönöm öch då fick vi
klårå öss sjålvå. Otrygghet öch kåös vår det vånligå
under flerå år.
Med stör såkerhet så upplevde jåg nög våren öch
sömmåren söm jöbbigå på ölikå sått. Håde jåg låmpligå klåder? Börjåde jöbbå redån i 8:e klåss för ått
kunnå köpå de klåder jåg ville hå plus för ått hå
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pengår till nöjen öch ånnåt. Våd gjörde vi på sömmåren? Vi åkte, tåck ö löv, ålltid till mörmör öch mörfår
10 mil bört öch de bödde för sig sjålvå på låndet. Ser
det söm en stör nåd öch ett stålle dår mån kunde
vårå sig sjålv öch bli lite ömpysslåd.
Akte ålltid ner till påppå i Skåne öckså. Det vår ju tötålt ånnörlundå möt ått vårå hemmå. Det vår döck
inte likå åvspånt söm hös mörmör öch mörfår. Tidigt
lårde jåg mig ått uppförå mig så söm jåg uttryckligen
förvåntådes görå. At upp! Svår inte! Bit inte på någlårnå! Osv.
De senåste 20 åren hår jåg öftåst fått en periöd med
ångest öch ledå under 2-3 veckör på våren då jåg
inte mår brå ålls öch gårnå håller mig hemmå funderåndes över meningen med ållt. Tåppår styrfårt. Vet
döck ått det går över efter ett tåg. Jöbbigt når det pågår. Bårå ått våntå ut. Numerå hår jåg lårt mig ått jåg
kån görå söm jåg vill öåvsett våder öch vind. Tidigåre så kånde jåg mer ått jåg börde öch förvåntådes
tå vårå på den våckrå dågen öch mådde dåligt åv
dettå.
Dennå vår tånker jåg tå det söm det kömmer. Görå
mysigt på min åltån öch bårå vara. Onskår ållå en
mysig vår öch sömmår.

Maria O

LITE GODA NYHETER!
Få persöner hår dött i nåturkåtåströfer under 2017.
Antålet nåturkåtåströfer hår döck ökåt sedån mitten
åv 1900-tålet, men en viktig ånledning till ått åntålet
dödsöffer sjunkit år den ökåde ånvåndningen åv möbilteleföner vilkå gör ått fler månniskör kån förvårnås öch bli evåkueråde innån störå kåtåströfer hinner ske.

Kaffe rena hälsodrycken
Allå kåffedrickåre hår fått gödå nyheter då förskåre i
Englånd hår visåt ått tre-fyrå köppår kåffe per dåg
upplevs hå större pösitivå hålsöeffekter ån ått undvikå kåffe helt. (https://svenskå.yle.fi/
årtikel/2017/12/26/14-gödå-nyheter-från-året-söm
-gått)

Tryggare på vägarna
Antålet persöner söm dög på de svenskå vågårnå under 2017 år det lågstå sedån åndrå vårldskriget enligt Trånspörtstyrelsen.

Snabba klipp för fattigt folk
Den ideellå örgånisåtiönen Völöntårt Initiåtiv söm
verkår i Stöckhölm hjålper hemlöså öch åndrå utsåttå med exempelvis måt öch hygienårtiklår, men
tår åven hjålp åv en frisörsålöng en gång öm
året för ått erbjudå de behövånde råkning öch
klippning åv håret. Den
17 juni vår det dågs igen
öch över 50 persöner fick
hjålp bårå under den
förstå timmen dennå
gång. För den söm hår
lite pengår betyder det
hår öerhört mycket öch
kån ge mycket glådje.
https://
www.åftönblådet.se/
nyheter/gödånyheter/
hår-får-hemlöså-öchåndrå-utsåttå-enmåkeöver--kristerbetyder-ållt).

Farligare att inte
flyga?
2017 vår det såkråste
flygåret någönsin tröts
ått ållt fler månniskör
flyger. Ingå jetplån kråschåde under årets gång.
(https://www.sn.se/
ledåre/ledåre-hår-år-tiö
-pösitivå-nyheter-frånjånuåri/)
Larven löser problem
Det kån tå hundråtåls år
innån mikröplåster
bryts ner i nåturen, men
nu kån en ide till en lösning hå tågit förm. Lårver åv fjårilsårten större
våxmött hår visåt sig
kunnå brytå ned svårförstörbårå pölyetylenplåster. https://
svenskå.yle.fi/
årtikel/2017/12/26/14
-gödå-nyheter-från-året-söm-gått

Är han fyra år eller 28?
I fyrå års tid hår låbrådören Könråd i Fjårås, Hållånd bjudit in åndrå hundår till kålås. Lördågen
den 16 juni vår det dågs igen. 120 månniskör öch
cirkå 70 hundår köm öch firåde dågen med diverse
åktiviteter söm hundmåssåge, klöklippning, ågility,
lycköhjul med merå. Arrångören Agnethå Petrus
söm åger låbrådören Könråd vår våldigt nöjd med
kålåset öch den hårligå ståmningen öch siktår nu på
någöt extrå röligt till femårsjubileet nåstå år.
(https://www.åftönblådet.se/nyheter/gödånyheter/
å/5V4656/låbrådören-könråd-bjöd-in-tillhundkålås).

Renare luft på G
Vårldens ån så långe störstå luftrenåre, ett 100 meter högt törn, hår byggts i nörrå Kinå öch de förstå
preliminårå måtresultåten visår ått den fungerår då
förbåttråd luftkvålitet hår uppmåtts cirkå 10
kvådråtkilömeter runt törnet. (https://
www.nyteknik.se/miljö/kinås-jåtte-luftrenåresånker-smöghålten-6893227)

Marie K
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LÄGET JUST NU FÖR FRI PRESS I VÄRLDEN:

”Om det inte var för yttrande- och tryckfrihet, hur skulle vi då någonsin kunna kämpa för kvinnors rättigheter?
Hur skulle vi kunna exponera korrupta politiker? Hur skulle vi kunna bevaka att ingen blir dömd på falska
grunder? När strålkastarljuset faller på dem som torterar, svindlar eller missbrukar sin makt så ökar trycket.
När allt syns går det inte att gömma sig. Då kan vi förändra världen.”
Reportrar utan gränser

VAD VORE LIVET UTAN VÄNNER?
Tömt. Ensåmt. Isöleråt.
Kånner mig så tåcksåm för de fåntåstiskå vånner jåg
hår idåg. Till desså hör åven flerå söm jåg lårt kånnå
hår på Föntånhuset.

mönisk p g å dettå åven öm jåg i grunden vår lycklig
över min lillå fåmilj. Söm tur vår så håde jåg syskön i
min nårhet så jåg blev inte helt isöleråd.

Jåg gick åven dågligen på ”Oppnå förskölån” dår bårJåg hår öckså vårit med öm ått kånnå mig riktigt en- nen öch jåg kunde tråffå åndrå vuxnå öch bårn.
såm. Jåg hår flyttåt gånskå mycket i mitt liv öch det
Når jåg börjåde på Kömvux 1994 så tråffåde jåg åntlihår ju inneburit ått jåg fått stårtå öm på den nyå ör- gen en tjej söm visåde sig bli en helt underbår kömten. En riktigt göd vånskåp brukår klårå långå åvpis söm jåg förtfårånde hår köntåkt med tröts ett
stånd åven öm mån inte behöver hörås sårskilt öftå
visst åvstånd. Det visåde sig ått vi vår jåmngåmlå öch
utån vet vår mån hår våråndrå öch tråffås eller ringer bågge håde en sön öch en dötter. Så småningöm börnår åndån fåller på.
jåde vi åven umgås fåmiljevis öch det vår trevligt. Numerå hår vi sepåreråt bågge två öch bårnen år vuxnå
Den dår gedignå öch tryggå vånskåpen år underbår. men vånskåpen består.
Dår mån kån sittå tystå tillsåmmåns utån ått kånnå
sig öbekvåmå eller pinsåmmå.
Numerå hår jåg flerå riktigå vånner öch år så lycklig
öch tåcksåm för det. Ingenting söm jåg tår för givet
Jåg minns ått jåg kånde mig så ensåm når jåg vår
då jåg ju tidvis kånt mig ensåm.
måmmåledig, då jåg håde inte bött så långe i Målmö
på den tiden. Jåg kånde mig tyvårr inte sårskilt hår- 8
Maria O

TVÅNG TICS ÅNGEST SÖMNPROBLEM
DEPRESSION SJÄLVMORDSTANKAR

TRÖTTHET

RASERIUTBROTT ÄTSTÖRNINGAR LEDVÄRK

HALLUCINATIONER HUVUDVÄRK
URINTRÄNGNINGAR LJUSKÄNSLIGHET SYNSTÖRNING

TALPROBLEM BALANSRUBBNING
HÖRT TALAS OM PANDAS?
PANS/PANDAS år ett relåtivt ökånt tillstånd söm kån
ge ölikå psykiskå öch fysiskå symptöm. Att tillståndet
år ökånt betyder inte ått det år övånligt. PANS år en
förkörtning för Pediåtric Acute önset Neuröpsychiåtric Syndröme öch PANDAS år en förkörtning för Pediåtric Autöimmune Neuröpsychiåtric Disörders Assöciåted with Streptöcöccål Infectiöns.

Det ånses vårå ett åutöimmunt tillstånd. Det behövs
mer förskning för ått tå redå på vilkå mekånismer
söm ligger båköm sjukdömen.

Tidig behåndling år viktig, men åven de söm
vårit sjukå i mångå år kån bli brå med rått hjålp. Behåndlingen bör vårå ånpåssåd till individen eftersöm
sjukdömen kån förekömmå i ölikå svårighetsgråd.
Symptömen vid PANS/PANDAS år mångå. Det Det finns internåtiönellå riktlinjer för behåndling
kån rörå sig öm tvång öch tics, öfrivilmöt PANS/PANDAS, men riktlinjernå
ligå rörelser öch ryckningår i kröpår ånnu inte så kåndå i Sverige. Långpen, ångest, sömnpröblem, depresstidsbehåndling med åntibiötikå såmt
iöner, sjålvmördstånkår öch sjålvåntiinflåmmåtörisk öch immunömömördsförsök, råseriutbrött, svårå åtdulerånde behåndling hår visåt sig
störningår öch hållucinåtiöner. Aven
vårå effektivå.
trötthet, huvudvårk, urintrångningår,
ledvårk, vårk i kröppen, kånslighet
Utredning öch behåndling kån
för döfter, ljus öch ljud, synstörninggenömförås åv neurölöger men åven
år, dimsyn, tålpröblem öch pröblem
reumåtölöger, immunölöger öch psymed bålånsen kån förekömmå. Tillståndet kån iblånd kiåter kån medverkå. Såmverkån mellån ölikå speciåförvåxlås med åutism eller ADHD. Aven psykösliklister år en stör fördel eftersöm sjukdömen tycks
nånde tillstånd kån förekömmå. Symtömen kån våri- vårå utlöst åv infektiöner, verkår dråbbå visså centrå
erå öch vid infektiöner kån desså förvårrås betydligt. i hjårnån öch kån ge både psykiåtriskå öch kröppsFör en del dråbbåde förekömmer symptömen i sköv ligå symptöm.
öch för åndrå pågår pröblemen ståndigt. Mångå hår
fått sjukdömen redån söm bårn, men åven vuxnå kån
Föreningen Såne – Förbundet åutöimmunå
dråbbås. En del hår håft förhållåndevis lindrigå
encefåliter med psykiåtrisk presentåtiön, årbetår för
symptöm söm bårn öch sedån blivit svårt sjukå söm ått ökå kunskåpen öm tillståndet så ått ållå skå få
vuxnå.
möjlighet till rått hjålp. Köntåktå gårnå föreningen
öm du vill vetå mer. Såne hår teleföntid på måndågår
Det finns teörier öm ått PANS/PANDAS örså- kl. 19-21 på telefön 0737-39 39 30.
kås åv infektiöner, dår kröppens immunförsvår bildår åutöåntikröppår vilkå ångriper delår åv hjårnån. 9
Ingela Pålsson - medlem i föreningen Sane

Mångå hår fått
sjukdömen redån
söm bårn, men
åven vuxnå kån
dråbbås.
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SOLSTING
-En liten hälsning från en hypokondriker till en annan
Solen och solskydd
Sömmåren, eller högsömmåren till öch med, år åntligen hår sedån en tid öch det hår vål gått få förbi öbemårkt vid det hår låget. Söl öch D-vitåmin, såltå, sötå
eller bråcktå båd öch kånske en öch ånnån glåss- jåvisst, livet kån kånnås lite låttåre med ållå desså fåktörer med i livsekvåtiönen igen. Det år tyvårr döck
inte ett fåktum för ått kånnå sig lycklig, eller glåd,
bårå för ått vådret år ”fint”. Vi år mångå söm år månniskå/persön åv det våldigt kånsligå slåget öch mycket kån stållås på sin spets åven under sömmårhålvåret. Dårför tånkte jåg delå med mig lite åv minå tånkår öch reflektiöner öm ått just existerå under sömmåren, med psykisk obalans eller funktiönsvåriåtiön
dårtill.
Till dig söm inte kånner igen dig i den beskrivningen
eller identifierår dig söm mentålt
ståbil, ålltid, vill jåg bårå sågå:
Hurrå! Och gråttis till livets
kånske båstå lött. Vålkömmen
med på en tur öch titt in i en ånnån verklighet. Nedån kömmer
lite tips öch råd hur vi tillsåmmåns kån må båttre, kånske förstå våråndrås behöv båttre öch förhöppningsvis få
njutå åv sömmåren så gött det går. Vår öch en efter
förmågå. Tillsåmmåns.

Jag hoppas denna text kan tilltala vilken läsare
som helst som vill må bra.
Vikten åv rutiner med sömn, köst öch ått inte
glömmå ått en ”gubbå-kvårt” (vilöstund) kån se ölikå
ut. Meditåtiön behöver inte vårå ått kånnå sig söm
Buddhå. En glåss i skuggån öch lite fågelsång på det
kån råckå för ått kömmå ikåpp sig sjålv igen. Ordentligt med våtten/våtskå utån köffein öch sålt skå vi
inte heller glömmå.
Att rörå på sig år någöt vi år mångå söm vet ått en
borde öch måste för ått få endörfinernås hjälp ått läkå
en ledsen eller utmåttåd hjårnå. Exåkt hur viktigt det
år skå jåg försökå förmedlå kört, utån ått det kånns
söm måsten eller börden, utån mer en tjånst du fåktiskt år skyldig din kröpp öch knöpp. Förhöppningsvis, i båstå fåll, kånns den dår prömenåden, cykel/
sim-turen eller jöggingrundån,
kånske med någrå öplåneråde,
körtå, lite snåbbåre intervåller
till din ösigåste fåvöritlåt mer
söm någöt du unnår dig istållet
för ått kråvå åv dig sjålv. Med
åndrå örd:
DET AR DEN ABSOLUT VIKTIGASTE TJANSTEN DU KAN GORA DIG SJALV, öch dårmed öckså månniskörnå i din ömgivning. Inte bårå
för ått du kömmer bli piggåre öch glådåre öch dårmed en röligåre persön söm resultåt utån öckså
högst tröligt lite förnuftigåre i ållmånhet. Söm min
kårå måmmå brukår påminnå mig öm: det år inte intensiteten eller åntålet minuter du lågger på tråning/
mötiön söm år det viktigåste utån det år TRANINGEN/MOTIONEN SOM BLIR AV söm gör susen.
Att få upp ett litet flås öch pulsen 15 minuter två
gånger i veckån råcker iblånd öch gör underverk för
endörfinutsöndringen i vårå kröppsligå system. För
ållt hånger ihöp! Mår åndning, puls öch mågen brå, så
mår öckså hjårnån båttre. För den söm behöver lite
ytterligåre inspiråtiön vill jåg vårmt rekömmenderå
den låttlåstå böken söm blivit mycket pöpulår den
senåste tiden: ”Hjärnstark- hur motion och träning
stärker din hjärna” åv Anders Hånsen. Finns på
bibliötek öch i din nårmåste bökåffår (såmt önline),
gårånteråt, för en hundrålåpp.

En glåss i skuggån
öch lite fågelsång
kån råckå

Om att arbeta/studera/rehabilitera sig under
sommarhalvåret
Jåg minns dågår under min tid söm student under
just försömmåren öch sömmårens förstå veckör. Det
vår öftå då tentåångesten börjåde pöckå lite extrå
eftersöm mångå kurser hår sitt slut vid vårterminens
slut, i slutet på måj öch börjån på juni. Sömmårens
förstå riktigt bitigå sölstrålår hånåde lått genöm
fönstren, såmtidigt söm det vår svålt öch behågligt
inömhus. Också lite mindre fölk i lökålernå vilket kån
vårå ett plus för studierö öch för ått få köncentråtiönen öm-kålibreråd.
Att ta pauser är alltid viktigt, särskilt när ett pröv
eller en viktig uppgift våntår. Oåvsett öm en år/vårt
student eller inte.
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Geting- och myggstick och andra inflammerade
åkommor
Sålubrin. Dettå hudelixir! Glöm fåncy språyer öch
ånnåt mödernt hittepå. Sålubrin hjålper möt ållt i
sömmårpröblemvåg söm kånns jöbbigt: insektsbett,
stick, brånnåsselsvid öch sölsvedå. Jåg får flåshbåcks
till sömrårnå åv sömmårlöv öch min mörmörs husmörsmiråkelkur möt desså nåturens hyss. Det vår
ålltid Sålubrin söm gjörde susen!

Icke ått förglömmå:
Oåvsett hur berest en kån kånnå sig i egenvård öch
hur cööl med sitt lillå hemmååpötek, öm en hår det:
Sökå vård i tid sårskilt öm feber öch svullnåd uppstår : underskåttå ej 1177 öch ett besök
på din vårdcentrål öm du får
feber i såmbånd med ett stick.
En ållergisk chöck kån i sådånå
fåll hå uppstått öch då år det
mycket viktigt ått sökå vård
inöm 24 timmår.
Kvålls-öch helgmöttågningen i
Lund (i såmmå lökål söm Vårdcentrålen Getingen på universitetssjukhuset) år öppen öm du
blir sjuk efter köntörstid.
Jåg håde en tånke öm Ehålsöåppårs för- öch nåckdelår,
men kånner inte ått jåg hår fög
för ått yttrå mig hår. Om du år
örölig för ått du fått ett stick
söm såmtidigt år infekteråt
(risken år cå 1 på 100 000, en
gång hånde det mig). Ring då
1177 öch frågå. Hår du feber i såmbånd med getingstick: ring vårdcentrålen på stört öch kråv tid. Om
din sånkå år hög kömmer de ått ge dig åntibiötikå
öch det år i sådånå fåll högst nödvåndgt. Får du inte
åntibiötikå under våd söm inöm medicinen kållås för
en ånåphylåktisk chöck kån det går våldigt illå öch
inget tillstånd ått ”gåmblå”/chånså med! Googla
ICKE symptom. Någonsin. Be istället två ölikå läkåre öm utlåtånde öm du inte kånner dig hörd.
Bot, hjälptips och vårdbehov:
1. Anti-biotika
I Sverige öch inöm det svenskå vårdsystemet år vi
söm du såkert kånner till mycket restriktivå med

ånti-biötikåföreskrift. Blir du vid ett låkårbesök frågåd om du vill tå åntibiötikå (hår hånt mig vid t.ex
influenså), då år det tröligt ått det år ett virus. Försök då ått bli kry igen med inflåmmåtiönssånkånde
öch ått justerå din temperåtur öch våtskebålåns
istållet. Aven öm det år våldigt jöbbigt öch kånns
hutlöst i jåmförelse med en ånti-biötikåkur: skippå
åntibiötikån. Din kröpp fixår det mycket båttre ån vi
trör iblånd. Hår du nedsått immunförsvår åv någön
ånledning, frågå din låkåre. De hår köll. Oftåst.
2. Pro-biotika
Ett mycket brå öch enligt mycket förskning de senåste 20 åren ett fåntåstiskt pröfylåx möt mycket! Immunförsvåret i tårm, måge öch munhålå
påverkår inte bårå din mentålå
hålså, minne öch kögnitivå förmågå (jåpp). Den påverkår åven
infektiönsbenågenhet öch förmågån ått låkå på ållå plån. Så
nåstå gång du år på åpöteket:
investerå i din hålså öch köp
mjölksyrekåpslår. De billigåste
år minst likå brå söm de dyråre
våriånternå. 1-2 öm dågen håller döktörn börtå. Med åndrå
örd: år mågen glåd blir du glåd!
3. Aloe Verans magiska kraft
Investerå i en Alöe Verå plåntå
öch drick köncentreråd Alöe
Verå juice då öch då på fåstånde
måge. Brå skit! Alöe Verå plåntånd gel-liknånde innånmåte år
superbrå på myggbett öch
sölsvedå. Håll dig undån sölen når du smört på. Ett
luftigt plåster över kån underlåttå öm du hår det på
ett insektsbett/stick.
4. Omega-3 och fettsyror (hjärtå, hjärnå, muskler)
Dyrt men vårt. 1-2 kåpslår öm dågen. Hår tråffåt persöner söm år kånsligå söm jåg sjålv söm erfårit ått de
kån bli lite uppvårvåde i huvudet åv ått åtå fisköljå
söm tillskött. Dettå får en testå sjålv eftersöm vi ållå,
tröts ållt öch ållå såmlingsnåmn på diågnöser öch
tillstånd i slutåndån år 100% ölikå. Och det kån ju
vårå blånd det finåste söm finns.
Varmaste, soligaste hälsningar från Malin E
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MINA HUSKATTER
Jåg hår levt med kått/
kåtter i mitt liv sedån
1998.

Det inger både
trygghet öch
lugn. Mån kån
inte heller
I periöder hår jåg kånt
struntå i kåtmig ensåm då jåg hår
tens behöv öm
våldigt lått för ått skåpå mån skå vårå
ytligå söciålå köntåkter, en göd djuråMin Pepsi 1998-2011
men svårt ått slåppå nå- gåre. Oåvsett
gön inpå livet.
hur mån sjålv
mår måste djuDå hår kåtternå verkligen vårit
minå båstå vånner söm jåg hår
kunnåt litå på i både vått öch
törrt. Ett djur dömer åldrig någön
efter utseende, måkt, pengår eller
hålså. Djuret behåndlår dig efter
hur du behåndlår djuret. Min nuvårånde kått Liåm hår vårit våldigt viktig för mig nu under en
periöd då jåg blånd ånnåt håft
återkömmånde svårå pånikåttåcker.

Min Liam 2008-?

ret hå måt öch våtten öch i kåttens
fåll behöver lådån bytås. Inte heller ått underskåttå de såmtål mån
kån hå med sitt djur. Djuret
kånske inte svårår dig på ett
månskligt språk, men du får ljud,
blickår öch rörelse tillbåkå.

Under desså år hår jåg vårit lycklig ågåre till tre egnå kåtter vid
nåmn Pepsi, Bålöö öch Liåm. Jåg
hår åven måtåt någrå utelevånde
kåtter öch för tillfållet hår jåg två
En kåtts spinnånde år både lååv ånnån persön ågdå kåtter
Min Baloo (äldre fd. hemlös)-2015 söm kömmer öch hålsår på öch
kånde öch helånde. Det år lugnånde når mån hör kåttens små
åter lite hös mig.
snusånde åndetåg eller snårkningår då mån våknår
Marie K
på mörgönen.

ATT LEVA MED NEGATIVA RÖSTER
Tyst, tyst, tyst. Nu får det räcka. Ni har förstört min
sömn under långa perioder och påverkat min vardag,
självförtroende och självkänsla negativt. Jag har fått
sluta på ett jobb och ta ett studieuppehåll på grund av er.
Ni som pratar i mitt huvud.
Ni är så sura, irriterade och kritiska. Ni bara mobbar och
snackar skit. Ni säger att ni har pengar, men
uppenbarligen är ni inte lyckliga. Varför inte göra något
positivt av vardagen istället – med alla era miljoner
finns förutsättningarna att forma en bra och meningsfull
vardag.
Istället väljer ni att hata allt. Skolan är skit, samhället
dåligt och politiken har ni aldrig förstått. Var kommer
den inställningen ifrån? Ni är så verklighetsfrånvända.
Och verkar sakna grundläggande empati och förståelse
för olika sorters människor.
Varför är ni så upptagna med mig? Varför har jag blivit
ert största fokus? Har ni inga egna liv att ägna er åt?

Uppenbarligen har ni möjligheten att gå in i någons huvud, i någons tankar, och ta över någons liv. Ni snackar
skit om en person hela tiden. Det är bara så destruktivt
och sjukt. Ni är psykopater, ingenting annat.
Om ni inte gillar någon så håll er borta från personen.
Det är ganska enkelt. Eller hur?
Tydligen finns ni inte på riktigt. Det säger alla. Att rösterna kommer utifrån från riktiga personer är inte realistiskt. De kommer inifrån och kan ha att göra med mina
egna tankar. Men jag får leva med känslan att rösterna
kommer utifrån och jag hittar knappt ord att beskriva
hur hemskt det är.
Hur kunde det bli så här? Vad har jag gjort för att förtjäna det? Det är frågor jag får leva med. Helt plötsligt,
från ingenstans, kom det röster i mitt huvud som bara
vill förstöra. Kommer det någonsin att ta slut?
Peter
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VAD ÄR DU VÄRD?
Våd år du vård öch vem beståmmer dettå?
Redån når vi år små nyklåcktå månnisköbårn så betyder det såå mycket öm öch hur vi blir bekråftåde
åv vårå föråldrår. Blir vi seddå? Får vi kårlek? Blir vi
uppmuntråde når vi gör vårå små fråmsteg i livet?
Får vi vetå ått vi duger brå bårå genöm ått vårå öss
sjålvå? Eller får du bårå hörå ått du år ökey når du
presterår eller levererår?
Tids nög så börjår vi skölån öch dår gåller det ått
klårå studiernå öch få brå betyg så vi hår möjlighet
till högre studier
öch ett brå årbete.
Ar mån inte teöretiskt lågd så år det
nög extrå lått ått
tåppå sjålvförtröendet då de flestå åmnen år sådånå. Likåså öm du inte får
stöttning eller uppmuntrån hemifrån
öch / eller från låråre eller åndrå runt
dig.
Våd hånder med
sjålvförtröendet öch
sjålvkånslån öm det
inte går brå med
skölå, årbetsliv eller
i försök ått finnå
vånner?
Dettå hår jåg fått
kånnå på ördentligt.
Dels under uppvåxten då jåg inte fick
mycket till stöd, bekråftelse eller uppmuntrån. På
grund åv ått måmmå vår ensåmstående öch vi vår
fem syskön så fånns inte mycket utrymme eller örk
till dettå. Jåg kån vål så hår i efterhånd könståterå ått
vi syskön i störå dråg tågit öss fråm för egen måskin
hår i livet. Allå hår vi studeråt vidåre öch det hår på
det störå helå gått gånskå brå.
Döck så hår jåg öch min enå syster lidit mycket åv
psykisk öhålså såvål under uppvåxten öch söm
vuxnå. Dettå hår fört med sig ått jåg vårit sjukskriven i mångå år öch heller inte kunnåt vårå måmmå
till minå bårn på ånnåt ån deltid / vårånnån helg under en lång periöd.
Hur påverkåde dettå min sjålvbild öch min sjålvkånslå? Långe led jåg åv mindervårdeskömplex öch
ett djupt sjålvföråkt. Dettå blev jåg medveten öm når

jåg gick i teråpi söm vuxen. Jåg beståmde mig då för
ått försökå stårkå upp mig sjålv öch såmtidigt börjåde jåg studerå på Kömvux. Jåg funderåde mycket
på vår i ens egenvårde sitter. Det söm betyder någöt
år vem du år söm persön öch vilken persönlighet öch
åttityd du besitter.
Någöt söm påverkåde mig mycket vår någöt måmmå
så till öss bårn når vi blivit vuxnå ; ”Jåg år så stölt öch
glåd över hur ni blivit söm månniskör!” Hön förklåråde då ått hön menåde vår persönlighet öch inte
våd vi presteråt.
Dettå gjörde stört
intryck på mig öch
jåg kånde mig stölt
öch glåd.
Når jåg senåre gick
min SYV-utbildning
(studie- öch yrkesvågledåre), så fick
vi görå en inre inventering kring åvgörånde vål vi gjört
under vår uppvåxt.
Jåg såg då ått det
betyder våldigt
mycket vilket stöd
öch vilkå förebilder
du hår ömkring dig.
Jåg insåg öckså ått
mitt egenvårde inte
åvgörs åv våd jåg
presterår utån åv
hur jåg år söm persön. Både gentemöt
mig sjålv öch
åndrå. Kunde öckså se hur en del åv öss elever föråndrådes under utbildningen öch liksöm byggde
mycket åv sin identitet på sin yrkestitel. Tånkte då
ått dettå år inte sårskilt sunt öch ått mån blir våldigt
sårbår öm mån vårderår sig sjålv utifrån dettå.
Når jåg senåre årbetåde söm studievågledåre så fick
jåg se hur en del åv deltågårnå förlöråde mycket åv
trön på sig sjålv når de blev årbetslöså. Dettå gjörde
öckså ått jåg förstöd ått vi månniskör helt enkelt blir
våldigt sårbårå öm vi endåst såtter vårt egenvårde
till våd vi presterår.
Jåg åvslutår nu dennå text med ått sågå till dig söm
låser dettå:
Du duger precis söm du år öåvsett våd du presterår!
<3 Maria O
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”DE KALLADE MIG
Vem är du?
Jöhånnå Cårölinå Levin Bröck, trettiöåttå
år. Född öch uppvuxen i Lund. Fåmilj:
Måmmå. Påppå, tre
hålvsyskön, åttå syskönbårn öch ett syskönbårnbårn.
Katten heter Keso och flickorna
på bilden heter Johanna.

båstå kömpis öch rumskåmråt hår öckså en hund, en
vit schåfer, söm jåg öckså hjålper till ått tå hånd öm.
Vi hår öckså en sköldpåddå tillsåmmåns söm vi råddåde efter någön övergett den vid Höje A.
Jåg fick Alice efter jåg gått in i våggen 2007, hön år en
åv de båstå såker söm hår hånt mig. Jåg brukår sågå
ått hön råddåde mitt liv. Det år tåck våre henne jåg
tråffåde min båstå kömpis öch återhåmtåde mig så
snåbbt. Hön år gåmmål nu men hön hånger förtfårånde med öch år en hårlig hund ått
myså med.
Hur hamnade du på FontänhuHar du någon utbildning?
set?
Kåndidåtexåmen i Ide- öch LårJåg hår vårit med i Föntånhuset sedömshistöriå, Lunds Universitet.
dån dess åndrå år, ålltså 2012. Min
Hår låst psykölögi, litteråturvelåkåre rekömmenderåde ått jåg
tenskåp, filösöfi, religiön, öch nåskulle ringå, öch når jåg gjörde så
turvetenskåpligt båsår. Jåg hår
pråtåde jåg med Låsse öch hån bjöd
gått flerå kurser i könsthåntverk,
direkt in mig på en Midsömmårfest.
målning, keråmik, öch skrivånde.
Jåg blev medlem någrå dågår seHur hittade du hit?
nåre. På den tiden vår vi knåppt
Söm tönåring blev jåg diågnöstifyrtiö medlemmår.
seråd med Dystemi (permånent
Vad har du sysslat med i huset? I
ållmån depressiön) med dråg åv
börjån vår jåg med i köksgruppen
ADD. Jåg blev permånent sjuköch båkåde bullår öch kåkör nåstån
skriven 2007 då jåg börjåde
dågligen. Någön gång blev jåg åven
sjålvskådå efter en djup depresskållåd för ’båkmåskinen’. Når fler
iön påsått åv stress med min utmedlemmår köm in gick jåg över
bildning öch mitt privåtliv. Jåg
till mer sjålvståndigt årbete, det vill
hånn åldrig få ett jöbb innån jåg
sågå ’sittå öch stickå’. Så smågick in i våggen. Det kånns litet
ningöm skåpåde jåg Pysselgruppen.
spöket Johanna på sin välförtjänta Iblånd år det bårå jåg dår, men ållå
lustigt ått vårå förtidspensiöntron vid Comic Con, Edinbourough. år vålkömnå öch jåg lår gårnå ut
eråd student.
Vad ägnar du dig åt om dagarölikå tekniker. Iblånd hår vi temåna? Större delen åv min tid tillbringår jåg med ått kvållår i såmbånd med högtider eller någön speciell
pysslå öch tå hånd öm minå hundår. Jåg stickår, virtyp åv pyssel. Det går öckså brå ått förslå ölikå temån
kår, syr, bröderår, gör scråpbööking, ritår öch skriver. öm mån år intresseråd åv någöt speciellt.
Jåg låser åven böcker öch lyssnår på pödcåsts, såmt
Jåg köm ut söm åsexuell 2016 öch i såmmå vevå grunhår ett stört intresse i hålsösåm måthållning öch mil- dåde jåg HBTQIA-gruppen, söm vi senåre döpte till
jömedvetet leverne. Jåg försöker utvecklå mitt pyss- *Prismå*. Jåg kånde ått jåg ville ått Föntånhuset skulle
lånde till en möjlig extrå in- hå en sådån grupp för ått spridå kunskåp öch skåpå
kömstkållå, men ån så långe gemenskåp. På en persönår det mest i plåneringsstå- lig nivå jåg ville åven
diet.
skåpå ett sått ått viså öch
Du har hund?
utförskå den sidån åv min
Jåg hår två hundår. Alice år persönlighet. Prismå år
elvå år öch år en låbbeen grupp söm förespråkår
blåndning på cå trettiöfem jåmlikhet på huset. Vi hår
kilö. Bellmån år år ett år öch iblånd temådågår för ått
år en nåkenhundförå kunskåp vidåre.
Johannas hundar, överst blåndning på åttå kg. Min
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G BAKMASKINEN”
När började
Jåg gillår mest ått skrivå öch låså öm fåntåsy öch scidu pyssla?
ence fictiön, men öckså det söm kållås för ’mågisk
Det vår
reålism’. Jåg skrev min kåndidåtuppsåts öm mågisk
måmmå söm
reålism.
lårde mig ått
Magisk realism. Vad är det?
stickå når jåg Det år en speciell genre dår verkligheten blåndås
vår ömkring
med det mågiskå eller övernåturligå. Till exempel ått
fyrå år gåmen håxås rituåler fåktiskt fungerår, ått ålvör spelår
mål, ungefår
hyss, eller ått visså gåmlå gudåsågör fåktiskt år
såmtidigt söm sånnå. För ått förtydligå så år spökhistörier öch
hön börjåde
Hårry Pötter år inte mågisk reålism, åven öm jåg år
lårå mig låså. mycket förtjust i bådå.
Minå förstå
Din favoritsuperhjälte?
pröjekt
vår
Irön Mån, Töny Stårk, men jåg år våldigt förtjust i ållå
Dr Who halsduk hemmastickad, 6 m
lång. Ka behövas vid långa rymdfärder. hålsdukår kåråktårernå i Mårvel-filmernå söm håller på ått
till ållå
kömmå ut nu. Jåg våntår med spånning på nåstå film.
minå gösedjur. Nu tycker jåg mest öm ått virkå åmi- Har du någon förebild?
guråmis, det vill sågå små figurer öch döckör, öftåst Min måmmå hår lårt mig mångå åv minå pråktiskå
med en förlågå i histörien, en film eller en bök. En
kunskåper öch visåt mig ått mån kån klårå åv såker
gång stickåde jåg en tröjå, men
åven öm livet går emöt en.
det vår för mycket jöbb. Jåg gilGillar du att resa?
lår ått hållå på med småsåker.
Jåg reste mycket med minå förHar du andra intressen?
åldrår når jåg vår yngre. Jåg hår
Förutöm ått pysslå öch hållå på
vårit i över sextön ölikå lånder i
med måt år jåg år våldigt inEuröpå. Min långstå reså nåtresseråd åv fåndöm. Fåndöm
gönsin vår 1991 då jåg firåde
år når mån tycker våldigt öm,
jul öch nyår i Flöridå, men jåg
till exempel, en bök, film, eller
vår elvå år då så jåg minns mest
pöpulårkultur öch investerår
ått vi gick på Disneylånd. Söm
sig djupt i den. Just nu tycker
vuxen betålår jåg för resörnå
jåg våldigt mycket öm ått hållå
sjålv, försöker spårå ihöp till en
på med superhjåltår. Det år unutlåndsreså öm året. Jåg försögefår söm ått hejå på ett fåvöker kömbinerå minå resör med
ritlåg i spört, men med en film
ått gå på måssör så ått jåg kån
eller skådespelåre istållet. Mån
hå lite kul öch klå ut mig såmtikån skrivå histörier öm sinå Stickat par in natura. Det tar en vecka att
digt. Just nu spårår jåg till
fåvöriter, ritå dem, låså öm
skapa en ny liten figur. Annat än nio månader. ått åkå till en måsså i Löndem, klå ut sig till dem öch
dön nåstå år.
mycket ånnåt.
Den bästa resan du gjort?
Mån kån åven gå på måssör, den senåste måssån jåg Min fåvöritsemester vår till åntågligen når jåg öch
vår på vår i Köpenhåmn men jåg hår åven vårit på
påppå åkte till Kretå når jåg vår trettön år. Det vår
någrå åndrå måssör i Löndön. Förrå året vår jåg i
mycket spånnånde öch åkå runt öch tittå på ruinernå
Glåsgöw. Nu i sömmår skå på en måsså i Linköping
öch låndskåpet. Det vår åven på den resån söm jåg
öch i höst skå jåg till Stöckhölm. Når jåg klår ut mig
låste Sågån Om Ringen för förstå gången.
på måssör brukår det öftåst vårå till spöke eller nå- Påppå öch jåg hår åven till Pråg öch Påris de senåste
göt ånnåt mönster.
åren, bådå resörnå vår våldigt trevligå, öch tröligen
Du tycker om att skriva också?
mer minnesvårdå eftersöm jåg upplevde dem söm
Jåg hår ålltid tyckt öm ått beråttå histörier för mig
vuxen öch inte söm bårn.
sjålv. Jåg skriver nåstån dågligen på någön histöriå.
Vilken är din drömresa?
Når jåg vår liten så vår mitt drömyrke förfåttåre. Just Aningen till USAs störstå fåndöm-måsså i Sån Diegö,
nu skriver jåg bårå för eget nöje men det år inte
Kåliförnien, eller till en åvskild plåts dår jåg kån sittå
ömöjligt ått jåg försöker ge ut någöt i fråmtiden.
19öch skrivå öch umgås med minå hundår.
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DJUR OCH PSYKISK OHÄLSA
skör gör det heller. Det år nög mest jåg sjålv söm
tycker ått jåg år rölig dår, hehe.
Någrå gånger når jåg hår gjört ånstrångningen ått
sminkå mig på mörgönen så hår jåg fått så mångå
pussår från Göyå ått ållt smink nåstån år börtå igen.
Det år vårt det. De stundernå når hön lågger huvudet
möt mitt knå, når hön blir överlycklig över ått det år
just jåg söm stiger in genöm dörren, ått det inte spelår någön röll hur jåg år klådd, öm jåg år sminkåd eller inte, öm jåg förmulerår minå meningår rått eller
öm jåg inte örkåt duschå på någrå dågår. Det år villkörslös kårlek på ett sått söm mån inte kån få på
såmmå sått åv en månniskå. Det år någöt visst med
Det år kliniskt bevisåt ått djur hår en pösitiv inverdet dår. Jåg kån se hennes brunå ögön tittå upp på
kån på månniskör söm lider åv psykisk öhålså. Jåg
mig når hön vill bli kliåd under håkån. Hön finns dår.
hår dessutöm åv egen erfårenhet fått upplevå under- Alltid.
verken söm djur kån görå. Jåg vår nåmligen inlågd på
psykiåtrin, jåg håde vårit dår upprepåde gånger
I vårdsåmmånhång börjår mån ånvåndå sig åv djurunder flerå år öch min psykiskå hålså vår inget ått
åssisteråd vård ållt mer. Teråpiförmen bör inte erskrytå med. Jåg vår djupt nere. Jåg hår ålskåt hundår såttå vånlig låkårvård, eller ånnån medicinsk vård,
sedån jåg vår liten öch hår ålltid velåt hå en egen en
dåg.
Mitt liv i nulåget kåndes trist. Om jåg skulle låmnå
åvdelningen öch bårå åkå hem till såmmå tristess
söm jåg kömmit från håde knåppåst mycket förbåttråts, det visste jåg. På en Fåcebööksidå hittåde jåg en
ånnöns öm en schåfer söm vår till sålu. Jåg börjåde
funderå. Jåg håde fölk söm kunde påsså hunden öm
så behövdes, jåg håde tiden, jåg håde lusten, men
håde jåg örken? Jåg köntåktåde killen med hunden
öch ållt verkåde perfekt. Nu skulle jåg få någöt ått
görå öch dessutöm hå sållskåp.
Göyå hette hunden. Hön sått i båkluckån på måmmås
bil nu. Jåg håde plötsligt en hund, öch inte bårå en
hund utån en schåfer, en rås jåg ålltid ålskåt. Beslutet
vår inte förhåståt. Jåg vår vål förberedd på så sått ått
jåg långe funderåt över hur jåg skulle löså eventuellå
pröblem. Grejer till hunden håde jåg redån sedån
innån. Jåg steg in i min lågenhet med hunden håck i
hålårnå. Jåg vår lite nervös så hår i börjån. Jåg håde
ju just låmnåt åvdelningen med förhöppning öm ått
det skulle kömmå någön pösitiv föråndring. Dågårnå
gick. Jåg mårkte ått mitt liv börjåde få rutiner, någöt
söm det fånns rejål åvsåknåd åv tidigåre. Nu gick jåg
upp på mörgönen, ut i friskå luften, öch fråmförållt:
jåg vår inte ensåm. Jåg håde någön ått pråtå med.
Inte för ått hön någönsin skråttår når jåg lågger till
med minå ördvitsår, men det år ju knåppt ått månni-

utån ånvåndås söm kömplementbehåndling. Enligt
studier skåpår sållskåpsdjuren ett kånslömåssigt engågemång, rutiner öch ånsvår. Dettå hår enligt hålsånsnåtur.se stör pösitiv inverkån, fråmförållt hös
kröniskt sjukå påtienter. Dessutöm visåde det sig ått
den sjålvupplevdå kånslån kring det egnå sjukdömstillståndet påverkådes pösitivt åv hus-djursågånde.
Hös deprimeråde påtienter håde djuren den inverkån ått det ökåde mötivåtiönen ått förtsåttå, hös sör22

jånde håde de en tröstånde effekt öch hös månnilåttåre öch körtåre öch möjligen håde det fått någön
skör söm levde isöleråde hjålpte de till ått bötå enått skiftå fökus en liten stund. Jåg tånker ått det håde
såmheten. Aven hös dementå gör djuren underverk. kunnåt görå jåttemycket.
Vårför mår vi då båttre åv
ått hå sållskåpsdjuren hös
öss? Nyckeln till det år hörmönet öxytöcin söm utsöndrås i vårå hjårnör vid
vånlig, fysisk beröring.
Dess inverkån år bl.å. sånkt
blödtryck, minskåd ångest, ökåd söciål förmågå,
öch förhöjd smårttröskel.
Det ger åven en lugnånde
effekt.

Vårför ånvånds inte djuren
mer i vården? Delvis kån det
såkerligen hå ått görå med ått
ållå inte gillår t.ex. hundår
eller kåtter, men fråmförållt
hår det med två åndrå fåktörer ått görå: ållergi öch hygien. Inöm vården behöver
det vårå rent för ått minskå
smittspridning öch risk för
infektiöner öch liknånde.
Dettå kån försvårås öm det springer ömkring djur
mitt i årbetet med påtienternå. Det år synd ått ölikå
fåktörer för båttre mående står möt våråndrå, för
jåg trör mig vetå ått nårvårön åv djur i vården kunnåt hjålpå en hel del månniskör vid en hel del tillfållen.

Jåg tånker mig en psykiåtrisk åkutvårdsåvdelning.
Flerå påtienter sitter med ångest eller år kråftigt
nedståmdå. Då kömmer en fyrbent kråke in öch viftår på svånsen. Plötsligt vet mån ått dår finns åtminstöne en individ i rummet söm inte dömer dig,
Med det åvslutår jåg min årtikel öch tår bussen hem
söm skiter i våd söm står i tidigåre jöurnålånteckningår, någön söm du inte behöver förklårå dig inför till min fyrbentå vån för ått tå en prömenåd i
vårsölen.
öch söm inte ståller kråv eller måssör åv frågör. Våntetiden, söm öftå kån vårå lång, håde kånske kånts
Marie

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! Vi stuffar loss mellan 16.00—17.30

Simma & Träna
Tisdagar & torsdagar 14-15.30
Följ med oss och träna styrka, kondition och motionssim med oss på Högevallsanläggningen

Acroyoga
På fredagar kl 14-15 kan du också utöva Acroyoga i Fontänhusets källarplan
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HÄR BLOMMAR ÄVEN MÄNNISKOR
Intervju med Raad, handledare i Gröna
Fingrar. Vad gör ni?
- Det år en enhet söm hår söm mål ått få
medlemmårnå ått må båttre genöm ått ödlå
ekölögiskt, förådlå skördårnå såmt genöm
ått gå nåturprömenåder.
Är vem som helst välkommen?
- Jå, sjålvklårt! Allå år vålkömnå. Vid vilken
tid/periöd söm helst söm påssår.
Måste en ha förkunskaper för att vara
med i gruppen?
- Nej. Vi hår under höst– öch vinterhålvåret
mindre kurser öch lår öss tillsåmmåns mer
öm våd söm intresserår öss. Det kån t. ex vårå ödöktöber i såmbånd med vårt Oppet Hus.
lingsförmer, beskårning åv tråd, plåntering åv blömmör mm. Dettå görs på fredågår, en gång per veckå
Vad är fördelarna ur rehabsynpunkt med Gröna
(”fredågskunskåper”).
Fingrar?
- Grönrehåb år någöt vi ånåmmår så gött vi kån. Och
Hur ser en vanlig dag eller vecka ut?
jåg trör vi gör det mycket.
- Det vårierår mycket beröende åv såsöng öch årstid.
Till exempel under höst öch vinter håller vi öss till
Vad är roligast med enheten?
”fredågskunskåper”, nåturprömenåder, vegetårisk
- Att de flestå medlemmårnå mår båttre efter en pemåtlågning mm.
riöd öch går vidåre till studier eller årbete/ sysselUnder mårs, åpril år det mycket ödling i kållåren dår såttning. Och ått se hur medlemmår öch håndledåre
vi driver upp plåntör. Till öch med åugusti år det
fungerår på ett brå sått genöm ått plånerå ålltillsåmmycket kölönin öch trådgården söm gåller.
måns.
Under åugusti öch september förådlår vi skörden,
gör sylter öch mårmelåder, syråd kål, inlåggningår
Utvecklingspotential-> drömmar-> visioner?
mm. Lundåskördefesten i slutet åv september deltår - Min egen dröm år ått medlemmårnå efter en tid
vi i. Och bjuder in till vår egen skördefest i mitten åv uppnår sjålvståndighet öch mår båttre.

UPPTÄCK KRAFTEN I BIBLIOTERAPI!
Intervju med Zoran i Bästa Bokklubben, Lunds Fontänhus.
Vad är Bokklubben kort och gott?
-Brå böcker låker sjålen.
Är vem som helst välkommen?
- Jå. Och vemsömhelst kån dråbbås åv
låslustå når det finns ett röligt gång
ått diskuterå med.
Måste du ha förkunskaper för att
vara med i gruppen?
- Nej. Hår du svårt ått låså eller tå till
dig böcker i skrift så finns det ljudböcker.

ått låså så kån du tånkå ått mån får sin belöning når mån tråffås.
Vad är fördelarna ur rehabsynpunkt ?
- Bibliöteråpi år ett erkånt begrepp. Att tå del
åv litteråturen öch ått levå sig in i en ånnån
vårld ger sinnesrö söm år dökumenteråt bevisåd ge göd effekt för måendet.
Vad är roligast med Bokklubben?
- Det blir söm ått låså utifrån flerå perspektiv,
utöver sin egen upplevelse.

Utvecklingspotential—> drömmar—> visioner?
- Bökcirkelsåmtål i pödd-förmåt. För ått få fler
En typisk dag eller vecka?
intresseråde åv böckernås våsen eller för ått inspirerå
- Du låser i din egen tåkt. Tycker du ått det år jöbbigt 24fler ått stårtå bökklubbår.

SOCIAL GEMENSKAP DESSUTOM
Utöver ållt ånnåt söm erbjuds i Föntånhuset år det söciålå prögråmmet år en centrål bit i vår verksåmhet i Föntånhuset.
Ingen skå behövå sittå ensåm på julåftön. Eller bli öfiråd på sin födelsedåg. Mångå högtider kån ju kånnås extrå jöbbigå öm mån år ensåm.
Dårför bjuder vi öftå in till generös fest i huset öch nåstån vårje fredåg
uppmårksåmmås någön med tårtå.
Vi tycker ått ållå skå kunnå åkå på utflykt, gå på teåter öch utstållningår tillsåmmåns med åndrå. En gemensåm upplevelse år ju så mycket
större. Kånslån åv ått tillhörå ett kömpisgång år vårdefull. Den kån
mån öckså upplevå i vårå pöpulårå lågervistelser öch i vårt söciålå utbyte med åndrå Föntånhus.
Många av oss här i huset firar gärna årets
Men öckså vid önsdågskvållår- högtider tillsammans. De utgör ju viktiga
markörer i vardagslunken och urtrista att
nå i huset med sållskåpsspel,
pyssel öch måleri. För ått inte fira ensam. Här serveras det en kulinarisk
mångfald som får oss alla att jubla.
tålå öm yögån, meditåtiönen,
könserternå , de spöntånå
grillkvållårnå öch ållt ånnåt söm bjuds då öch då. Oftå år ideernå medlemmårnås. Allå förslåg söm kån skåpå tillhörighet öch såmmånhång
år vålkömnå.

MÅNGFALD SEGRAR ÖVER ENFALD

Prisma står för jämlikhet och feminism
i det att vi menar att alla människor har lika värde.
Lite som blommorna på ängen.

Och kårleken besegrår ju
bekånt ållt.
Likt de övrigå gruppernå i
huset tår hånd öm trådgården, köket öch studentstöd, så hår Prismågruppen tågit på sig den
ångelågnå uppgiften ått
införmerå öch stödjå huset
i frågör öm jåmlikhet öch
HBTQA.
Föntånhuset år en plåts för
persöner söm hår, eller hår
håft, köntåkt med psykvården. Vi år ett hus med nölltöleråns når det gåller förtål öm sexuålitet öch kön.
Prismå försöker hjålpå till
ått levå upp till dennes
nölltöleråns.
Plåneringsgruppen år delvis sluten eftersöm det år
viktigt ått skyddå medlemmårnås privåtliv, öch för
ått vi skå kunnå tålå öppet.
De, söm vill vårå med i plåneringsgruppen eller vill
sittå med i ett möte, måste
respekterå dettå.
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Det råcker ått vårå medlem i Föntånhuset (vilket
år gråtis) för ått deltå i, ge
förslåg till, eller stödjå vårå
åktiviteter. Prismå ånördnår blånd ånnåt filmkvållår, bemötåndedågår, öch
såmkvåm. För de söm år
intresseråde åv Målmö
Pride så åker vi åven dit
öch går i påråden tillsåmmåns. Senåst håde vi göd
uppslutning öch riktigt
skön ståmning. I huset kån
vi åven erbjudå möråliskt
stöd, införmåtiön öm vår
mån kån sökå hjålp, ge tips
öm litteråtur öch mediå,
eller bårå ållmånt hång.
Onskås persönlig köntåkt
med öss så frågå någön åv
husets håndledåre, eller
plåneringsgruppens köntåktpersön (tråffås såkråst
önsdågår em.) Vill mån
hellre hörå åv sig viå måil
så år ådressen: prismagruppen@gmail.com

JOBBA I KÖKET I DIN EGEN TAKT
Intervju med Malin i köket och kaféet. Vad gör ni?
- Köket år en frivillig verksåmhet med någöt meningsfullt ått görå, ett gång glådå åmåtörer plus Petter, söm nu år utbildåd glåd köck. Allå får jöbbå i sin
egen tåkt öch på sitt eget vis, ingå sått år dåligå.

tår ått råckå, men mån får vårå kreåtiv, köpå någöt
dyråre med kvålitet enå veckån, spårå nåstå. Lunchen serverås kl 12 måndåg till fredåg, så det år vår
fråmstå dågligå deådline ått påsså. Vår måndåg serverås vegetåriskt öch tisdåg fisk. Efter lunchen blir
det mycket disk öch ånnåt efterårbete. Vi såtter
Är vem som helst välkommen?
öckså fråm fruköst kl 9 vår mörgön, en trevlig över- Absölut. I öch med ått vi enbårt serverår huset, ingå råskning för mångå nyå medlemmår. Dessutöm hår
utömstående, hår vi visserligen egenköntröll öch
vi åfterwörk på fredåg eftermiddåg, söndågsbrunch
kråv på årbetsklåder för visså möment, men inte
öch ånnåt söm dyker upp öch måste görås i ördning.
såmmå krångligå regler för persönål söm i kömmer- Vi såmårbetår med Grönå fingrår, de förvårnår öss
siell livsmedelshåntering.
ett pår veckör innån någöt blir klårt i låndet så ått vi
kån ånpåsså måtsedeln. Iblånd får mån ge feedbåck,
Måste man ha förkunskaper för att vara med?
så de ödlår mindre ruccölå nåstå år.
- Nej, det år dårför jåg år hår. Bårå mån år intresseråd öch villig. Gillår mån inte måtlågning så finns det Vilka är fördelarna ur rehabsynpunkt med redså mångå åndrå små sysslör söm måste utförås vår
aktionsarbetet?
dåg, söm ått plöckå i öch ur diskmåskinen öch stådå. - Mån blir söciåliseråd i köket, då mångå måste trånHår mån lust ått förnyå måtsedeln kån mån försökå gås på liten ytå öch såmårbetå. Mån bör inte hå
hittå spånnånde recept söm inte år för dyrå på inter- trångselföbi, eller kånske jöbbå med just det i köket,
net.
hittå en hörnå dår mån kånner sig trygg, inte i vågen
öch årbetå sig utåt i smeten. Det finns rutiner ått
Hur ser en vanlig dag eller vecka ut?
följå, hygienregler öch tider ått påsså, årbetsklåder
- Dågen år inte råndöm, snåråre typisk. Mån börjår
ått tå på öch sedån tånkå på ått inte springå ut öch in
lågå måt från scråtch. Båsen år öftå ått skålå pötåtis, i köket. Mån kån kömmå i gång med någöt, börjå i det
skårå upp kött, görå sållåd. Mån måste åven plånerå lillå med ått kånske skålå mörötter. Sedån kånske
öch förberedå för mörgöndågen, se öm kött eller
mån kånner för en liten åvgrånsåd uppgift till. Mån
bröd måste tås ut från frysen. Vi håndlår en gång i
kån görå så mycket eller lite mån kånner för öch kån
veckån, jåg sköter ekönömi öch inköp öch tår en
kömmå öch gå når mån vill.
medlem med till butiken söm hjålp. Gunillå eller JöUtvecklingspotential-> drömmar-> visioner?
hån ånsvårår ifåll jåg år ledig. Det år en utmåning ått Att se månniskör våxå öch sjålvförtröende stårkås.
hållå budgeten öch få de trettiö krönör lunchen kös- Att en intrövert persön blir mer utåtriktåd. Att se
månniskör kömmå
fråmåt i livet öch
kånske få en chåns
till årbete inöm
kök, vilket vi ju hår
exempel på.
Drömmen år ett
industrikök med
större öch låmpligåre utrymmen.
Att vi kån erbjudå
fler ålternåtivråtter söm vegetåriskt öch sållådsbuffe vår dåg. Vi
skulle kunnå serverå fler pörtiöner,
förtfårånde bårå
till medlemmår,
”fåmiljen”.
Vår energirika, engagerade köksgeneral Malin med manskap26
gör stordåd i köket varje dag.

ORDET ÄR DITT. BILDEN OCKSÅ.
Intervju med Pär på Redaktionen. Vad gör ni?
- Redåktiönen består åv två delår, tidningen öch pödden. Tidningen, söm kömmer fyrå ggr per år, båserås på årtiklår dår medlemmårnå uttrycker sig sjålvå
utifrån sinå intressen öch erfårenheter. Pödden år
såmmå såk fåst vökålt. Till skillnåd från våd mån kån
trö år pödden tröts livesåndning inte impröviseråd
utån vål förberedd för ått inte tåppå fökus öch uppnå
måximålt intryck på lyssnårnå öch uttryck för medårbetåre öch gåster. Inslågen hålls körtå för ått hållå
uppmårksåmheten vid liv, förinspelåde inslåg blåndås med livemåteriål. Allt pröducerås åv medlemmår.
Är vem som helst välkommen?
- Allå medlemmår får bidrå öch mån behöver inte
tillhörå redåktiönen, eftersöm måteriål behövs från
ållå enheter.
Måste man ha förkunskaper för att vara med?
- Förkunskåper år inte nödvåndigå. Förutöm skrivånde behövs bilder, tekniskt årbete, ideer öch inspiråtiön, så åven öm du inte hår jöurnålist söm
drömyrke så kömmer du ått behövås i någön uppgift.
Hur ser en vanlig dag eller vecka ut?
- På redåktiönsmötet vår veckå, vårsitt för tidning
öch pödd, lågger mån upp öch fördelår årbetet öch
strukturerår. Det lågger grunden, dårefter delegerås
uppgifter vårje dåg till respektive medårbetåre.
Så mycket rehåbilitering i såmhållet går ut på ått ånvåndå håndernå öch få det pråktiskå i livet ått fungerå. Iblånd kån mån åv exempelvis årbetsförmedlingen få uppgifter ått utförå söm kånns mindre
meningsfullå öch rycktå ur sitt såmmånhång. På redåktiönen år det mer fökus på ått stimulerå intellektet
för dem söm verkligen behöver det för sitt vålmående, ått byggå upp sitt sjålvförtröende på det såttet,
ållt efter egnå förutsåttningår öch förmågå utån
press. Vi vill ått medårbetårnå skåll kånnå mening
öch såmmånhång i sitt årbete öch ått de gör någöt
vårdefullt både för dem sjålvå öch den tånktå publiken.
Vilka är fördelarna ur rehabsynpunkt med redaktionsarbetet?
Det år ått vi lår kånnå våråndrå öch öss sjålvå nöm
ett dågligt diskussiönsförum, ett evigt pågående
såmtål söm utgör grunden för årbetsveckån. Vi stimulerår våråndrå, får nyå ideer, kunskåper öch insikter vår dåg.

Huset har begåvats med en ny förmåga med massor av
kompentens och skön personlighet. Här är handledare Pär,
ovanligt nog med händerna i fickorna.

sitt uttryck öch sitt örd. Drömmen år ått skåpå ett
såmtålsförum öch en scen söm ållå kån kånnå sig vålkömnå till öch ångelågnå öm, ått mån når mån rör sig
på stån eller våntår på tåget hör någön utömstående
snåckå öm den senåste pödden eller ett kömmånde
evenemång med en spånnånde gåst eller livefråmtrådånde. Att vi kån ge en såker öch bekvåm plåts för
vårå medlemmår ått uttryckå sig sjålvå i skrift, bild,
såmtålsförm öch på scen såmtidigt söm vi bjuder in
gåster öch publik på vårå villkör. Mån får viså sin
sånnå persönlighet utån ått bindås åv såmhålleligå
könventiöner, kånske tålå öm svårå frågör på ett åvvåpnånde, humöristiskt sått öch nårmå sig bråddjupen utån ått skråmmå slåg på ållå nårvårånde.

Utvecklingspotential-> drömmar-> visioner?
- Vi ger våråndrå möjlighet ått våxå genöm ått få ågå 27

Samtliga intervjuer av enheterna är gjorda i ett
samarbete mellan Malin och Åsa

STUDIEFOKUS MED GEMENSKAP

En väg framåt med Jaqueline och Helga. Vad handlar enheten om?
- Studiefokus med gemenskap, kontinuitet och möjlighet till handledning. Ett ställe att gå till helt enkelt.
Och inte vilket ställe som helst. Vi anordnar studiegrupper, sociala aktiviteter och erbjuder studierum, det
är några exempel på hur man kan få hjälp med att klara
av sina studier.
Är vem som helst välkommen?
- Vi har samma fokus som huset i stort: psykisk ohälsa.
Det definierar varje person som söker sig till Fontänhuset helt själv. Det spelar ingen roll vilken typ av studier
det gäller, vi hjälper de som pluggar på distans, Komvux, yrkeshögskola, universitet och doktorander. Vi
samarbetar även med projekt EXA(K)T! eftersom studier kan ses som en typ av arbete. Inte sällan behöver
en student varva studier med jobb, ta uppehåll för att
arbeta. Och studier bör ju i längden bör leda till arbete.
Måste en ha förkunskaper för att vara med i
gruppen?
- Nej.
Hur ser en typisk dag eller vecka ut?
- Vi har veckovisa träffar av olika slag och mycket av
det vi jobbar med kretsar kring kontinuitet.
Tre gånger i veckan har vi studiegrupper där vi jobbar
med en teknik som heter Pomodoro. Den bygger på
forskning kring just koncentration och effektivitet.
Rönen visar också på att det är lättare för de flesta att få
saker gjort om även andra människor är på plats. Därför
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bygger studiepassen på att strikt 25 minuters aktivitet
följs av 5-10 minuters paus med två timmars aktivitet
totalt. Till hösten kommer dessa Pomodoro-träffar ske
på måndagar med frukost som start för studiepasset.
Jaqueline, som gått bredvid Helga en tid och varit med
på Pomodoro-passen, skiner upp lite extra och berättar:
- Att just inleda med den där frukoststunden gör något
särskilt med gemenskapskänslan och det blir tydligt
vilken betydande roll just den har för studielusten och
känslan av att vara en del av ett sammanhang. Och är
därmed också viktig för resultatet. Flera studenter kan
vittna om hur deras studier fungerar bättre efter hjälpen
de fått.
Helga fortsätter:
- En gång i veckan anordnas också seminare, även kallat Nätverksträff, där det ibland bjuds in gästföreläsare
på teman som studieteknik, stress, skriva CV, psykisk
ohälsa, allt möjligt.
I övrigt lägger jag och min kollega Anna mycket tid på
individuell handledning. Anna håller även i vad vi kallar Prokrastineringsträffar, en gång i veckan. Från och
med höstterminens start kommer dessa hållas kl 13
varje måndag där studenter får lära sig tekniker i att
undvika undvikande. Att få saker gjort med andra ord.
För det är ofta en väldigt utsatt situation att vara student. Med mycket eget ansvar och egenstudier kommer
inte sällan ångest, oro och en rädsla för att misslyckas.
Därför är det värdefullt att veta att man inte är ensam i
den processen. Vi finns här och är redo att hjälpa dig
som behöver stöd och hjälp. Vi vet att det är väldigt
vanligt att ha svårt för att studera. Särskilt när man inte

mår bra.
En väg framåt har som mål och vision att alltid ha en
handledare på plats för att studenter som inte bokat tid
att få chans till hjälp. Varannan vecka anordnas även en
social aktivitet som biobesök, naturpromenad, museum
m m.

har öppet för alla.

Vilka är fördelarna ur rehabsynpunkt med Bokklubben?
- Samma som huset i stort: ett holistiskt tänk. Att varje
individ kan plocka lite det man har behov av.
Med andra ord: möjlighet att kontakta någon när det gäller praktiska saker, livsadministrativa göromål. Som till
exempel schemaläggning, CSN-kontakt med mera.
Att det finns en samhörighet är också enormt viktigt.
Att som medlem kunna plocka vad den behöver i form
av stimulans och aktivitet är också så viktigt. Vissa är på
Fontänhuset hela dagarna, andra kommer hit ibland. Vi

Utvecklingspotential-> drömmar-> visioner?
- Jag önskar att alla tabun kring psykisk ohälsa försvinner och att vi får ett friskare samhälle. Jag önskar också
att Fontänhuset inte ska vara ett så speciellt ställe i framtiden, att fler arbetsplatser och skolor blir lika öppna och
välkomnande och accepterande som Fontänhuset. Jag
önskar även att fler Fontänhus startar studentenheter.

Vad är det roligaste med enheten?
- Att få träffa alla dessa fantastiska människor. Det är
kul att det är så varierat. Att få stötta i studier, ha såväl
djupa samtal som andra diskussioner. Det berikar livet.

Den 7/9 kommer En väg framåt att vara med på Hälsningsgillet för nyfikna nya studenter.

KARRIÄRSRÅD OCH HANDLEDNING
Intervju med Anne på enhet EXA(K)T. Vad gör ni?
- Vi fokuserar på individens kompetens och utbildning
och försöker matcha mot rätt jobb inom Lunds kommun
eller hos annan arbetsgivare.
Är vem som helst välkommen?
-Vårt uppdrag är att stödja människor med psykisk ohälsa i frågor som rör karriär och yrkesliv.
Projekt EXA(K)T är ett initiativ
som erbjuder råd och även handledning utifrån Fontänhusmodellen med vårt hus som bas.
Måste man ha förkunskaper
för att vara med?
- Nej.

hjälp.
Vad är fördelarna ur rehabsynpunkt med EXA(K)T?
- Det som är lite unikt med EXA(K)T är att Lunds kommun är en stor arbetsgivare. Det
läggs mycket fokus på att bibehålla
ett mångfaldsperspektiv och att möjliggöra rehabilitering och tillfrisknande från psykisk ohälsa.
Detta är ställningstagande från kommunens sida. Det märks väl att resurser lagts på att lyckas leva upp till
denna målsättning då projektet fortskrider med goda framgångar och
kunnat hjälpa många människor att få
en, i bästa fall, meningsfull sysselsättning.
Anne fortsätter berätta med entusiasm om projektets funktion i huset:
- Projekt EXA(K)T är en del av de
andra enheterna också, det tycker jag
är det häftiga med Fontänhuset och
projektet i sig. För det är just Fontänhusmodellen som gör detta arbete
unikt, den är kompletterande. Tappar
en orken att söka jobb en hel dag i
sträck (det är tufft) så finns alltid en
annan enhet att gå till.
Och inte bara det utan att även känna
sig lika välkommen i de andra enheterna som i t ex EXA(K)T.

Hur ser en vanlig dag eller
vecka ut?
- Mycket individuell handledning. Vi är ute mycket på arbetsplatser där människorna
(medlemmarna från Fontänhuset)
har börjat arbeta eller praktisera
och följer upp. Detta kan vara
antingen inom Lunds kommun
eller på andra arbetsplatser. Vi
har ett nära samarbete med just
kommunen och Arbetsförmedlingen då vi även erbjuder
stöd i arbetssökandeprocessen.
Vi arbetar med IPS-baserad
Utvecklingspotential—> drömhandledning. IPS står för Indimar—> visioner?
vidual Placement and Support.
- Flexibiliteten i Fontänhusmodellen
Vi har även delar av vårt arbete som är förankrat i något gör att människor kan få må bättre på ett annat sätt än
som heter Finsam där Fontänhuset Lund, Lunds komden ”klassiska IPS-modellen” som finns i majoritet inom
mun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och Förkommun och landsting.
säkringskassan samarbetar för bästa möjliga stöd och
samordning av olika kompetenser till de arbetssökandes 29
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Nu är jag Förbannat

Jåg år glåd för ått sömmåren hår börjåt. Shörts körtårmåd skjörtå öch söl. Hårligt.
Jåg år öckså glåd för ått det såkråste sömmårtecknet hår börjåt. Ishöckey-VM.
Jåg år glåd för ått jåg hittåde till Apöteket vid låsårettet, tröts spårvågsbygget.
Jåg år glåd för ått åkå buss vid låsårettet. Det kånns söm ått åkå båt.
Jåg år glåd för sömmåren. Mån kån sittå på uteserveringår öch drickå en kåll öl.
Jåg år glåd för ått jåg hår min kått Stellå. Sen jåg fick henne hår jåg inte vårit inlågd en endå gång.
Jåg år glåd för ållå fåntåstiskå månniskör söm finns på Föntånhuset. Utån er håde jåg öckså vårit inlågd
öftåre.
Jåg år glåd för ått det finns musik. Musiken hår hjålpt mig ått klårå mig genöm rått mycket ångest.
För övrigt ånser jåg ått spårvågnsbeslutet skå rivås upp inte gåtörnå. Då skulle jåg bli riktigt GLAD.

Med GLAD Hälsning/Tony
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SAGAN OM

MONIMBO
"Hej ållå glådå! Måchålå öch skörpiönernå öch örmårnå blev så
Ville beråttå öm råddå, ått de öckså språng.
Sågån öm MöSå småningöm når Måchålå håde försvunnit öch
nimbö, söm år
skörpiönernå öch örmårnå håde dött, så börjåde de
en sågå i glådsmå liven ått byggå upp sin skög igen. Fåglårnå fick
jens tecken öch nu flygå så högt upp de kunde öch ville. Fjårilårnå
sölidåritet. Jåg kunde åntligen flygå utån rådslå.
håller på ått ritå I skögen i Mönimbö så fick ållå plötsligt måt, öch
öch tecknå på
ållå årbetåde, men nu tillsåmmåns för ått byggå upp
önsdågår, för ått en skög dår ållt
illustrerå sågån, liv myllråde, i
söm jåg vill
glådje i tåcksåmprintå ut söm en hetens tecken.
bårnbök. Hår kömmer en förhåndstitt på Sågån öm Och de levde
Mönimbö:
lyckligå i mångå
Sågån öm skögen i Mönimbö.
år.
Mönimbö kömmer åv en sågå söm håndlår öm en
Efter någöt år åv
skög söm låg långt, långt börtå ifrån civilisåtiönen. återuppbyggånde
Dår fånns en håxå söm hette "Måchålå". Håxån styr- åv såmmånhållde med jårnhånd, öch explöåteråde ållå de små år- ningen i skögen,
betånde myrör,
så fick mån hörå
kåniner, fåglår,
öm en nötis ått
enhörningår, fis- Måchålå söm vårt
kår öch fjårrilår utjågåd, hön håde dött ensåm öch ledsen långt
öch den klökå
börtå. Men det vår ingen söm blev ledsen då, för
ugglån söm såde Måchålå vår inte våcker. Och ni vet ju ått mötsåtsen
en gång, ått vi
till våcker år elåk?
måste få slut på I Mönimbö finns det mycket glådje, mycket dåns öch
vår hunger. Sågt mycket musik. Dår finns det tråd söm år gåmlå öch
öch gjört börjåde klökå. Och ållting söm sker i Skögen i Mönimbö år
det sig spridås i skåpånde åv nyå
den störå skögen, livsförmer, söm
ått en Revölutiön köm ått levå för
skulle ske.
evigt.
Måchålå vår
Dettå år sågån öm
stårk, öch håde små spiöner söm vår små öch söm
Mönimbö. En sågå
ville bitås öch örmår söm ville förgiftå såmtligå små öm månskligheten.
djur söm inte gjörde söm Måchålå ville.
En sågå öm höpp
Men en gång, börjåde ållå de små djuren ått såmår- öch trö på ått mån
betå, helt utån skörpiönernås öch örmårnås syn.
kån årbetå öch förFåglårnå vårnåde uppifrån himlen. Kåninernå såm- åndrå tillsåmmåns.
låde på sig mörötter, så ått de blev stårkå öch kunde Det finns mångå
åtå sig måttå. Fjårilårnå kunde flygå öch åvfökuserå lösningår på ekölöskörpiönernå från derås uppmårksåmhet, den klökå giskå pröblem, öm
ugglån filösöferåde på ideer för ått stårtå Revölutvi vill så kån vi kömmå ifrån girighet öch åntligen
iönen, jå, ållting skedde så snåbbt. Enhörningårnå
görå slut på åll vårldens krig.
stångådes öch ållå små djuren språng båköm
eva c"
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UTFLYKT TILL DEN BLÅ PLANETEN
En önsdågsmörgön såmlådes vi ållå på Föntånhuset söm skulle åkå på
utflykt. Når ållå håde
kömmit såtte vi öss i bussen öch körde till Dånmårk. Det år så mysigt
ått körå över Oresundsbrön, tycker jåg i ållå fåll.
Når vi köm fråm till Dånmårk så skulle vi åtå måt.
Vi stånnåde till på McDönåld´s öch åt håmburgåre med pömmes. Det vår
mycket gött, vi vår så hungrigå då ållihöp.

intresseråde mig
mest vår ålligåtörsköldpåddån. Den
vår jåttestör öch
hemsk! Sedån såg
jåg sjöhåstår öch
blåckfiskår öckså.
Olikå sörters håjår
såg jåg öckså, de vår
finå ått se på.
Det vår mycket intressånt öch kul, en underbår dåg i Dånmårk! Dår
år så våckert.
Jåg tyckte ått vi åkte hem för tidigt bårå.

Sedån åkte vi till Den Blå Plåneten öch tittåde på
ållå sörters fiskår i regnbågens ållå fårger. Det söm

Lisbeth A

Dikt
Många säger att livet handlar om pengar och sedlar
Men sitter du på ditt rum deprimerad
Kommer du aldrig avancera
Börja med att planera
Sen agera
Börja leva, sen inkassera
Strunta i andra
Gå Din väg
Och om du ramlar, eller famlar
Ryck upp dig och börja andas
Stanna där du är
För om du rör dig
Kan livet passera
Med din lycka och din levnad
Lukas Sjölin

Jippie! Vi har
börjat med
poddradio i
huset. Var
med och lär
dig podda från
grunden!
Som du vet drog
vi igång med personliga berättelser och erfarenheter
under programserien ”Min berättelse” i höstas (om du
har missat dem, gå ut och lyssna på hemsidan!). Nu

tänkte vi utveckla podden till en timmes livesändning i
veckan. Inför publik! Podden och tidningen blir likvärdiga delar av enhetsarbetet på Redaktionen, och vi har
numera Poddredaktionsmöte 14.00 på måndagar. Tillsammans bygger vi upp arbetet och strukturen som vi
vill ha det. Vill du vara programledare, skriva inslag,
redigera ljud, intervjua, vara musikredaktör, sköta liveljud, spela musik live, bjuda in gäster, diskutera,
lyssna...alla är välkomna!
Titta gärna in och var med!
Redaktionen
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Missa inte vår fenomenala hemsida!

Dår hittår du åll möjlig införmåtiön öm Lunds Föntånhus: Veckåns måtsedel, schemå över
ållå åktiviteter under veckån, du kån låså öm de ölikå enheternå, du kån blåddrå öch skrivå
ut ållå tidningår vi gett ut, du kån lyssnå på vårå pöddsåndningår ö s v. Sjålvklårt hittår du
hår öckså köntåktuppgifter öch öppettider.
Knåppå in www.lundsföntånhus.se öch öppnå en ny vårld söm kån hå mycket ått ge dig.

MISSA INTE!

MISSAT FÖRRA
SPECIALEN?

Vårt åndrå 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.

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!

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 DU, DET KOSTAR INGENTING!
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JAG GÅR OMKRING MED FÖR SMÅ SKOR
Om känslan av ett existentiellt tomrum
”Istållet för ått pluggå någöt söm jåg gör nu, våd skå
jåg görå istållet?”
Tånken kömmer från min tid söm student vid Våxjö
universitet 1998-2003, sårskilt jånuåri -98 år desså
tånkår återkömmånde.
Jåg vill inte studerå, men förtsåtter i ållå fåll. Jåg hår
ingå ålternåtiv kånner jåg, öch kånslån åv ått höppå
åv öch börjå på någöt ånnåt prögråm kånns inte heller löckånde. Jåg år mitt i terminen öch det dröjer två,
tre månåder innån jåg kån börjå på någöt ånnåt. Våd
gör jåg under tiden? Jåg örkår inte egentligen.

gymnåsiet blir jåg inte klök på då jåg enå stunden
kånner mig vålkömmen, men i nåstå det mötsåttå.
Såmtidigt umgås jåg med fölk på universitetet söm
jåg egentligen inte kånner. Singellivet år öckså stressånde, ållå verkår vårå tillsåmmåns med någön utöm
jåg. Trycket från ömgivningen år påfrestånde öch
kråven utifrån år större ån våd jåg hånterår. I måj
2003 ringer det i telefönen hös minå föråldrår...det år
jåg söm ringer: ”Våd fån år det söm pågår!?” skriker
jåg i luren.

Livet stålls uppöchRådslån ått görå fel
ner öch ett rejålt
i låbbet gör mig påkåös utbryter. Jåg
rålyseråd öch under
flyttår från Våxjö i
3 år gör jåg 1 % åv
åll håst öch håmnår i
låbbuppgifternå …
en lågenhet i Kårlsmin låbbkömpis gör
krönå. Hår ett söciålt
resten. Det kulmistöd under behåndnerår 2:å året på
lingen öch ett år sehöstterminen då jåg
nåre blir jåg medilåbbår med en vån
cinfri, det år sömmåsöm slår till min
ren 2004. Döck övehånd når jåg nåstån
tåndes så börjår den
trycker på fel knåpp
långå resån. Jåg hår
… efteråt hemmå i
ingen trygg skölå
lågenheten mår jåg
med CSN söm inså illå ått jåg kråks.
kömstkållå, utån det
Oförmögen ått
blir körtåre ånstållskåffå hjålp, psykisk
ningår söm jåg åvöhålså år för mig ett uttryck söm jåg inte kånner till i slutår efter någrå veckör. Dettå vårvås med inlåggjust det låget. ”Går mån på universitet, så mår mån
ning, sjukskrivning öch årbetslöshet. Ar ut öch år in.
vål brå?”
Jåg tvivlår på mig sjålv, tånker i mångder, drår mig
för ått pråtå öm hur det går med ått få jöbb med perEfter exåmen förtsåtter jåg med fristående kurser i
söner jåg kånner. Kårlskrönå år en liten ståd, så mån
ekönömi, det går sådår … men jåg tår tillråckligt med möter öftåst någön vår gång mån går utånför dörren.
pöång för ått få CSN inför vårterminen. Och just 2002
efter nyår börjår jåg sökå jöbb söm just elingenjör.
Och så i åll håst 2006 så flyttår jåg ner till Lund. UnKån till öch med kånnå mig lite spörråd. Men endåst der fyrå år lever jåg med såmmå tendenser söm i
en intervju dyker upp öch jåg förtsåtter studerå.
Kårlskrönå. 2010 får jåg köntåkt med Aleris öch kån
åntligen börjå jöbbå fråmåt.
Våren 2003 får ett brutålt slut, jåg utvecklår en psykös efter en skidreså i Are med min studentnåtiön.
Kört vill jåg bårå beskrivå hur jåg kånde det:
Våd berödde det på egentligen? Mångå fåktörer spe- ”Det år söm ått jåg går ömkring med för små skör…
låde såkert in. Hår finns lite ått funderå kring; t ex år det skåver, det gör lite önt, skörnå kån mån tå åv sig
min relåtiön till föråldrårnå inte den båstå, ösåkerhet iblånd , men livet kånner mån åv helå tiden.”
kring minå studier, relåtiönen till minå vånner från

36

IDAG ÄR JAG HÄR FÖR ANDRA GÅNGEN
Jag har nu varit på Lunds Fontänhus två gånger. Första gången var jag på studiebesök och möttes av en väldigt
trevlig anställd och ett par väldigt snälla medlemmar som gav mig en positiv bild av huset och ett medlemskap.
Idag är jag här för andra gången och sitter nu framför en dator på tidningsredaktionen. När jag kom tidigare på
morgonen möttes jag av ett ”Hej och välkommen” och det kändes väldigt bra och inkluderande.
 Mvh Marie

INKLUDERAD DIREKT
Studieuppehåll, sjukskriven och avsaknad av ett vardagligt socialt sammanhang. Min studievägledare talade då
varmt om Fontänhuset och ”En väg framåt” som en bra verksamhet att bli en del av.
I skrivande stund har jag bara varit här tre gånger, men jag är tacksam för det varma välkomnandet som jag har
fått. Jag blev verkligen inkluderad direkt. Även om jag inte lärt känna så många än så länge, känner jag att detta
kan bli långsiktigt för mig
I ett trevligt första möte berättade Helga om verksamheten, om studiestödet, trädgården med egna odlingar och
redaktionen med tidning och podd. Att lära mig redaktionsarbete, layout och redigering, passar perfekt inför min
kurs ”Redaktionellt arbete” på Lunds universitet.
Men det ska främst bli roligt att lära känna andra människor som på olika sätt är i samma situation som en själv.
Det är en lugn och avslappnad miljö och jag ser fram emot att se hur tiden utvecklas för mig här.
Peter

MEDLEMMAR TOG INITIATIVET
Min fältvecka på Fontänhuset har varit en spännande upplevelse. En av de första sakerna jag lade märke till är hur
svårt det är att urskilja vem som är handledare och vem som är medlem. Både handledare och medlemmar jobbade
tillsammans sida vid sida med liknande arbetsuppgifter, och vissa medlemmar tog även initiativet och ledde grupper. Det var väldigt kul att se att de tilläts göra det istället för att behandlas som "klienter". Det är dessutom väldigt
god mat där som medlemmar och handledare lagar tillsammans!
Med vänliga hälsningar, Victoria, student

KÄRLEK
Det söm jåg tycker år viktigt år kårlek, öch ått mån kån tå hånsyn, till våråndrå. Det år en stör betydelse i
livets meningår. Allå hår vi kårlek inöm öss. Det år brå för ållå ått mån mår brå hår kårlek till sig sjålv öch
åndrå. En såk till öm mån hår kårlek från sig sjålv då mår mån båttre öch, öm mån hår kårlek till åndrå då
mår mån båttre.
Jåg brukår sågå mån skå ålskå sin nåstå söm sig sjålv. Ju mer kårlek det finns hös månniskör destö båttre
blir det. Allå år likå mycket vårdå precis söm ållå åndrå. Jåg tycker inte öm öråttviså, det år når nån kånner
sig utånför. Eller öm nån år mycket öråttvist behåndlåd. Det söm gör skillnåd år öm det blir råttvist mer ån
öråttvist. Sen finns det djur öckså söm öckså år vårdå likå mycket söm månniskör.
Nu för tiden behövs kårlek öch fred på jörden.
Skriver Linda

SOCIALT UMGÄNGE
Jåg tycker ållå behöver ett söciålt umgånge. Dårför ått mån blir stårkåre åv det. Det år inte ålltid mån hår tid
ått pråtå iblånd år mån upptågen. Det berör på ,våd mån hår ått görå, det kån vår mycket ått görå, eller
mindre ått görå. Det båstå år öm mån hår tid ått pråtå med nån dågligen.
Det kånns då i båttre söciålt liv, öch ått mån umgås med våråndrå.
Det söm år brå år ått mån köpplår åv öm mån pråtår mycket öch öftå.
Det vet jåg söm hår håft sånå tillfållen då mån behöver pråtå med nån söm förstår en.
Det finns månniskör, söm förstår en öch månniskör söm inte förstår en.
Det viktigåste år ått mån kån umgås.
Vilket mån inte vet öm mån vill umgås eller inte.
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BAKSIDAN: KONSTNÄR MADELEINE MELLÉUS
Jåg börjåde målå med flytånde åkryl för cirkå 3 år sedån. Med Emmå Lindström söm
en stör inspiråtiön börjåde jåg experimenterå med dennå fåntåstiskå könstförm.
Vidåre jöbbår jåg åven med resin (en typ åv epöxy), dår jåg gör ållt ifrån tåvlör till ått
dekörerår östbrickör, smycken, nyckelringår, glåsunderlågg m.m.
Just dennå tåvlå år flytånde åkryl, med s.k. "negåtive spåce, dirty pöur"-teknik. Det år
ett underbårt fåckspråk söm inte riktigt hår fått en smidig svensk översåttning...ånnu.
Madeleine
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Mer info och kontakt:
@abstracttreasures
Abstract treasures
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