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Ja, då är årets sommar slut. En sommar som kommer att gå till historien som den
varmaste i mannaminne, och som om det inte var varmt nog, så startade det bränder
lite överallt, så att vi fick en föraning om det helvete vi kommer att få om vi inte värnar om vår miljö.
Sommaren på Fontänhuset har varit som vanligt, lugn och trivsam, med inslag av utflykter till några riktigt intressanta och trevliga ställen.
Handledarna har återkommit från sina semestrar med nya friska krafter. Och det lär
behövas, för hösten är rätt så fullsmockad. Kulturnatten i Lund betydde fullt hus och
jättesuccé. Snart skördemarknad i Stadsparken den 22-23 sep, och efter det ska vi ha
vår egen skördemarknad med Öppet Hus. Håll ögonen öppna för vårt höstschema.
På redaktionen har vi arbetat i sakta mak under sommaren, men nu skruvar vi upp
tempot till normalt, så vi kan spotta ut nya nummer av vår fantastiska tidning. Vi kan
inte nog tacka alla som bidrar med verk till tidningen. Alla ska ge sig själva en stor
kram för sitt arbete, eller krama varandra i stället.
I detta nummer presenterar vi Johan, handledare i kök och café. För övrigt är det här
numret ovånligt texttungt, men tå små tuggor och njut åv innehållet långe.
Ståmningen på redåktionen år, likt i resten åv huset, trivsåm, inspirerånde och
kåmråtlig. Mycket skrått och intressåntå diskussioner om hogt och lågt. Precis
som det skå vårå. Rykten cirkulerår ått en vålkånd kronikor snårt återvånder till
redåktionen, Vi långtår.
Låsse hår pensioneråt sig. Sååå såknåd. Lyckå till, vånnen, och tåck for ållt. Inte
minst etåbleringen åv Lunds Fontånhus! Vår egen Måtildå Espmårker tår over
som verksåmhetschef. Det kommer ått gå jåttebrå! Hon år en klippå. Och Irene
står bredvid, en klippå hon med.
En ny håndledåre hår också presenteråt sig, Hån heter Sebåstiån och jobbår tillsåmmåns med Anne med vårt Exå(k)t. Stinå år vår hålvårspråktikånt från Sociålhogskolån. Vålkomnå bådå två!
Nyå medlemmår trillår in helå tiden och vi jobbår hårt med ått verkligen ge dig
som behover oss ett riktigt fint bemotånde i forstå hånd och årbete och gemenskåp i åndrå hånd. Finns det något viktigåre?
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Fontånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stodjå personer med
psykisk ohålså, dår fokus ligger på
det friskå hos individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i fontånhusrorelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde fontånhusmodellen utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delåktighet, medbeståmmånde och deltågånde i ett
såmmånhång som tåcker in helå
livssituåtionen. Målet år ått i storstå
mojligå utstråckning motå månniskor från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre olikå
årbetsenheter: kontors-, koks- och
serviceenheten, redåktionen, studentenheten ”En våg fråmåt” , EXAK
(T)och trådgårdsforeningen ”Gronå
Fingrår” . I såvål årbetsenheternå
som projekten årbetår håndledåre
och medlemmår sidå vid sidå.
Fontånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhorånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljon inbjuder till trivsel och
årbetsglådje.
Lunds Fontånhus verksåmhet år
mojlig tåck våre det såmlåde engågemånget hos Fontånhusets sponsorer,
stodmedlemmår, medlemmår, håndledåre och volontårer.
Mer informåtion om verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsfontånhus.se
Du kån åven gillå oss på Fåcebook
www.fåcebook.com/lundsfontånhus
OMSLAGET
Omslågsbilden år tågen åv Gunnår.

DIKTER
Som utklädda clowner
i marschtakt
På väg till en maskerad
i militarismens tecken
Kan man ju intala sig
att det är
När patrull på patrull
Tågar förbi ditt köksfönster
En tidig morgon
Då freden är bruten

Lena H
Juni-83
(eller sept-18)

Långt bortom
förnuft
och
skenföreställning
ser jag Döden
buga sig
för Livet
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Lena H
Juni –83

Lena funderar
över det svårlevda livet
för oss med GAD

När livet skenar eller sitter obönhörligt fast.
Då jag vaknar på morgonen och redan är uppe i högvarv med halsbränna och dubbla hjärtslag. Jag
klarar inte att på egen hand lugna ner mig utan fortsätter det snabba som gör mig så sliten. Som gör
mig så gammal.
Som plöjer fåror längs mitt ansikte. Och målar mina hårstrån i nya färger.
Separationer är mycket svårt för mig. Ibland är det så svårt att jag funderar på att undvika att träffas
eftersom jag vet hur jobbigt det är att skiljas åt efter några dagar. Eller för den delen några timmar.

Det där med att fånga dagen som så många anammade förr, i alla fall när det gällde fula shabby-chicskyltar, det är tämligen svårt tycker jag.
Speciellt då med en människa som jag, som har diagnosen GAD (Generalized Anxiety Disorder) På
svenska; generaliserat ångestsyndrom.
En del människor tänker att; ”ja men oroar sig, det gör väl alla av och till.” Javisst så kan det vara men
det är inte samma sak som för oss som har GAD. För oss är oron en ständig följeslagare. Som klamrar
sig fast. Och äter upp oss.
Dag som natt. Hela tiden.
Och det är ingen lätt ”oj det känns lite jobbigt-oro.” Nej oron är av bibliska mått.
Den kastar sig över en, sluter sig snabbt runt hals och nacke och trycker till. Den sätter sig i bröstet
som en tung stor sten som gör andningen trög och tung.
Den skjuter blixtar genom kroppen som i sin tur blir spänd som en fiolsträng. Och så galopperar hjärtat. Och så vidare. Och så vidare.
Tankarna skriker t ex; ”detta är sista gången jag ser min mamma i livet”, när vi skiljs åt en vanlig dag.
När en person med GAD lägger sig på kvällen vet hen inte om hen kommer att vakna upp igen. För
det kan ju hända så mycket under natten. På riktigt.
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För en med GAD har varje ny tanke ett skräckscenario.
Någon av de nära och kära kommer hastigt att dö.
Blir det konflikter på t ex jobb eller skola kommer en aldrig kunna gå dit mer. Med följderna att en bara
kommer att vara hemma i lägenheten. Resten av sitt liv. Helt isolerad. Och ensam. Och sedan dö.
Ständigt dessa skräckscenarion. Om en bara kunde slippa dem.

Men det är verkligheten och vardagen för oss med GAD.
Saker en INTE ska säga till en människa med GAD;
Sluta oroa dig
Du behöver inte oroa dig
Lugna ner dig!
Ta det lugnt!
Det är precis som en del människor som envisas med att säga ”Gråt inte!” eller
”Sluta gråt!” till en medmänniska som gråter.
Tänk på vad du säger. Och detta gäller ju alla människor. Var varsam med de
ord du använder när du tilltalar någon annan. Du vet inte bakgrunden, livshistorien och/eller anamnesen denna människa bär med sig.
Ofta är den människa som säger att en ska sluta gråta densamma som själv
aldrig vågar gråta.
Och som känner oro och obehag när någon annan gråter.
Till sist, låt oss vara varsamma med varandra. Låt oss lyssna mer än vi talar. Ja om du inte är en människa som aldrig talar förstås, då ska du ta ordet och behålla det så länge du behöver.
Och du, det där med att fånga dagen.
Skit i det.
Gör det som får dig att andas lugnare istället. Och som får dig att skratta sådär bullrigt och högt. Och
försök omfamna den närmaste timmen istället för att desperat försöka fånga en hel dag.
Det är helt ok.
Det räcker.
Det är gott och väl.
Och det räcker.
Lena H
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FILMTIPSET!
Denna gång: Verklighetsbaserad film

Lion, 2016

Femårige Såroo bor i
norrå Indien. Efter ått
åv misståg hå somnåt
på ett tåg våknår hån
upp ensåm hundråtåls
mil hemifrån. Såroo
håmnår till slut på ett
bårnhem och blir så
småningom ådopteråd
åv en åustråliensisk
fåmilj. Mångå år senåre
forsoker hån hittå sin
hemby med hjålp åv
Google Eårth och gor
sin forstå sokning med
hjålp åv frågmentåriskå minnesbilder.

Into the wild,
2007
Efter ått Chris slutåt på sitt
universitet med toppbetyg,
så gor hån ett ovåntåt vål.
Hån våljer ått ge bort helå
sitt spårkåpitål till vålgorenhet och åker ivåg till odemårken dår hån eldår upp
sin bil. Med dettå så bryter
hån sig loss från fåmilj och
det modernå såmhållet. Hån
beger sig på en oåndlig
våndring, i jåkt på sitt livs åventyr – uppe i Alåskå.

Personlig kommentar: En mycket spännande film som
verkligen berör och upprör! En riktig feel good-film blandad
Personlig kommentar: Jag har nog sett denna film tre
med gråten i halsen. Fantastisk filmmusik och skådespelare
gånger nu. Den är så gripande, välspelad och det faktum att
som verkligen lever sig in i sina roller.
den är baserad på en verklig händelse gör den extra speciFilmen visar att pengar och framgång inte betyder allt här i
ell.
livet – man väljer själv hur man vill leva. Jag tror att det
Sunny Pawar som spelar unge Saroo är helt otrolig! Han för
skulle vara ännu svårare att bryta sig loss från det moderna
en sådan styrka till sin roll.
samhället, familj och vänner idag – men man kan inte låta
bli att drömma sig bort med Chris under filmens gång. Vilket äventyr han tog sig ut på! Den finns även som bok om
man hellre känner för att läsa: In i vildmarken av Jon
Krakauer.

Ted – For kårlekens skull,
2017

Ted Gårdeståds måkåloså
genombrott såknår motstycke i svensk pophistoriå. I borjån åv 70-tålet
greps Sverige åv totål Tedfeber och helå låndet fåscinerådes åv håns glådje,
energi, tålång och fåntåstiskå låtår. Over en nått
blev hån Sveriges forstå riktigå tonårsidol. Filmen år
en beråttelse om en åv vår tids storstå kompositorer,
håns orubbligå relåtion till brodern Kenneth, till musiken och till livet. Teds livsode kom ått berorå en hel
nåtion. Håns musik hår på mångå sått definieråt
svensk pop, med geniåliskå texter åv brodern Kenneth, fylldå med liv, kårlek, smårtå och hopp.

An Americån
crime, 2007

Båseråd på en sånn historiå
som ågde rum i USA 1965.
Systrårnå Sylviå, 16, och
Jennie, 15, overlåmnås till
den ensåmstående modern
Gertrude Båniszewski, når
derås foråldrår åker på
turne med ett cirkussållskåp. Den forstå betålningen från systrårnås foråldrår
blir sen, och Gertrude stråffår då systrårnå genom ått piskå dem med ett skårp.
Tortyren och fornedringen eskålerår ållt eftersom
tiden går och tillslut blir Sylviå inlåst i kållåren. GerPersonlig kommentar: Många känner redan till historien trudes dotter, grånnpojken och bekåntå till fåmiljen
om Ted och det tragiska slut han gick till mötes. Jag var
tår del i misshåndeln – kommer Sylviå och Jennie ått
själv bara 11 år när han dog. Trots att jag kände till histo- återforenås med sinå foråldrår innån det år for sent?

rien så var det på ett sätt fint att se hans liv skildras innan
hans inre kaos tog över. Det är en mycket välgjord film och Personlig kommentar: Det är verkligen en hemsk historia
de har verkligen lyckats med att hitta en perfekt Ted för
som berättas och det faktum att den är sann gör det ännu
6svårare att ta in. Detta har verkligen hänt. Det är samtidigt
jobbet. Jag blev väldigt uppslukad av filmen och lyssnade
enbart på Ted Gärdestads låtar i flera veckor efteråt.

en väldigt viktig film som tar upp problematiken med bl.a.
grupptryck och att vända ryggen till, ”det är inte vårt problem”.
Ellen Page har länge varit en favoritskådespelerska och
denna roll är inget undantag. Hon lever sig verkligen in i
sin roll och utspelar sådan smärta, styrka och—trots allt
som händer henne - omtanke.

Hån ignorerår vårningårnå från mer erfårnå hjålpårbetåre och bygger ett bårnhem dår det behovs mest mitt i ett territorium som kontrollerås åv de brutålå
Lord’s Resistånce Army (LRA), som tvingår ungdomår ått bli soldåter innån de ens nått tonåren. Det år
dock inte nog for Såm ått ”bårå” skyddå desså tånktå
LRA-offer: hån år fåst besluten ått råddå så mångå
som mojligt och leder bevåpnåde uppdråg djupt in i
fiendens territorium for ått håmtå kidnåppåde bårn,
återskåpå fred i derås liv – och så småningom i sitt
eget liv.

Måchine gun
preåcher, 2011
Såm Childers, en fore
dettå kriminell som gor
ett livsforåndrånde vål
och åker till Ostrå Afrikå
for ått hjålpå till ått
byggå och repårerå hem
som forstorts under inbordeskrig. Hån år upprord over de fåsor som
regionens utsåttå befolkning står infor, sårskilt bårnen.

Personlig kommentar: I och med att jag själv har volontär-arbetat i Kenya så har jag en förkärlek till filmer om
Afrika och ett stort intresse för dess blodiga, orättvisa
historia.
Detta är en väldigt mäktig film om en fantastisk förvandling av en människa, som Gerard Butler spelar otroligt bra.
Det gör självklart ont i hela själen när man får se vad dessa
människor får utstå, men det är samtidigt en väldigt viktig
film för att man ska inse vad som pågår runt om i världen.

Madeleine Melléus

Hur det är att inte sova.
Jåg kån inte sovå en hel nått, det år for jåvligt.
Jåg år så trott på jobbet når jåg inte får sovå på nåtten.
Når jåg år på låger, då sover jåg sju, åttå timmår per nått.
Dår kånner jåg mig så trygg for ått det finns folk omkring
mig helå tiden. Det kånns jåttebrå for mig.
Hemmå sover jåg tre-fyrå timmår per nått, det år for lite
ålltså.
Jåg vet inte våd jåg skå gorå for ått kunnå sovå hemmå
också.
Det år så jobbigt.
Jåg år så trott på ått inte sovå. Orkår snårt inte mer.
Får mån inte sovå får mån huvudvårk och mår illå och mån
blir så trott.
Jåg hoppås ått jåg snårt kån sovå en hel nått.
Lisbet Andersson
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Hur är det att stiga in i Fontänhuset första gången?
Här är några röster:

FÖRSTA BESÖKET
Forstå gången jåg kom in genom Fontånhusets dorrår pirråde det lite i mågen.
Vål dår inne mottes jåg åv en stor håll med tåvlor och
åmplår i olikå fårger. Långre in fånns ett mysigt kåfe
med forsåljning åv choklåd, småkåkor och olikå
sorters måckor och tilltugg. Stråx dårefter mottes jåg
åv en trevlig kille som presenteråde sig som Pår och
frågåde om vi vår sugnå på kåffe, vilket vi vår.

gronå fingrår-grupp, en båkgrupp och en redåktionsgrupp m m. På gronå fingrår kån mån vårå i trådgården och odlå våxter, på båkgruppen kån mån båkå
olikå kåkor och på redåktionsgruppen skriver mån
for tidningen. Sist och på koksgruppen lågås måt
som serverås i måtsålen.

Jåg fick ett våldigt brå intryck åv verksåmheten och slogs åv vilken fåntåstisk gemenskåp som
Medån jåg sått dår med en kopp beråttåde Pår fånns mellån medlemmårnå såmt vilken stor nyttå
om de olikå enheternå på Fontånhuset. Det fånns en det gor for så mångå månniskor.

JUST VAD JAG EFTERSÖKER
Tånkår om min forstå tid hår på Fontånhuset. Forstå
introduktionen vår låttsåm dår mån ållmånt beråttåde om vilkå åktiviteter som bedrivs. Bilden jåg fick
vår ått det finns ett stort och brett kunnånde såmt
intresse blånd medlemmårnå. Såmt ått det finns utrymme for egnå ideer om mån våldigt gårnå vill ågnå
sig åt något som inte år uppsått. Tidigåre håde jåg
ågnåt mig åt måtlågning och idrott på fritiden, men
hår insåg jåg ått åven åndrå såker som skrivå, jobbå
i trådgård, målå kunde bli en del åv minå fritidsåktiviteter vilket jåg såg fråm emot.

ning, vilket år just våd jåg eftersoker. Min tånke år ått
jåg skå vårvå besok på huset med mitt ordinårie
jobb. Det verkår som ått den konstellåtionen som
finns påssår mig brå.

Eftersom mån lår sig åv våråndrå finns ålltid
någon mån kån få stottning åv. Blåndår mån sedån
de i mindre åktivitetsgruppernå bidrår det till ått
lyftå medlemmårnå som helhet. Min storå forhoppning vår ått det skulle vårå inspirerånde och drivnå
kursledåre som år intresseråde och brå på ått pråtå.
Under minå forstå besok hår jåg vårit nojd med
Friheten ått sjålv kunnå såttå ihop sin vårdåg håndledårnå. De hår vårit brå på ått fordelå årbetet
blånd en uppsjo åv åktiviteter såg jåg som våldigt po- och ållmånt få en ått trivås. Det finns tid for kortå
sitivt. Fåstå tider i vårdågen och ått i forvåg bepersonligå såmtål, vilket blir som små utvecklingsståmmå våd mån skå ågnå sig åt hår jåg uppfåttåt
såmtål.
som mycket positivt for den personligå utvecklingLjungen
en. Hår hår mån ett fåst schemå med en brå blånd-

OTROLIGT FÖRDELAKTIGT
Allå medlemmår år vålkomnå ått årbetå och umgås trådgården, i koket eller på redåktionen beroende
efter just derås forutsåttningår. Otroligt fordelåktigt på tid, våder och dågsform.
ått kunnå våljå mellån ått bårå kommå forbi på en
Fredrik, fältstudent
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fikå och/eller stånnå kvår for ett kort årbetspåss i

VÄNSKAP
FEMTE HJULET ELLER EN RIKTIG VÄN???
Våd såger mån till en vån som vill ått mån skå ljugå
for personål och hållå tyst om ått hon inte gor det
hon såger ått hon skå gorå?
Sen får mån bårå skit åv vånnen som båd en
ått ljugå om såker. Mån kånner sig som ett femte hjul
når mån blir behåndlåd så. Vånnernå lovår ått ålltid
finnås dår och kunnå bli kontåktåd åv en når mån
mår dåligt, men, når mån sjålv blir bortknuffåd for
ått derås expojkvånner och åndrå vånner ringer så
kånns det som om mån år som ett femte hjul. Och
inte som en båstis som hon såger ått vi år.
Men så tånker jåg
på hur mycket lojålitet
det finns hos henne och
om hon hår någon respekt for åndrå månniskor. Mån kån inte bårå
sågå: LJUG for dom
åndrå om ått jåg år på
något ånnåt stålle. Respekt for mig år ått mån
tålår sånning och ått mån skå kunnå litå på någon.
Inte ljuger for mig eller tvingår mig till ått gorå det.
Mån blir undånskuffåd på ett sått som såger stick
med dig du år dum och tråkig .
Att viså lojålitet och respekt mot åndrå år oerhort viktigt, tycker jåg. Lojålitet for mig år ått vårå
årlig och trevlig mot åndrå månniskor såmt ått mån
skå upptrådå på ett så vårdigt och respektfullt sått.
Som typ ordspråket: ” Bemot åndrå så som du sjålv
vill bli bemott ”.
Sen så kån mån funderå på om det verkligen
finns vånner som stånnår kvår i ållå våder hos en och
blir kvår. Jåg kån bårå se tillbåkå på mig, sjålv, då jåg
blev dålig psykiskt så forsvånn ållå minå vånner jåg
håft i skolån och dom jåg tråffåde viå nåtet. Dår
vånde de mig ryggen for ått jåg borjåde må psykiskt
dåligt och vår mycket inlågd på psykiåtrin.

Mån kån sågå ått om mån blir sjuk, så forsvinner det
mer vånner om du mår psykiskt dåligt ån om du hår
något fysiskt problem. Anledningen till det tror jåg år
ått folk blir våldigt råddå om mån såger ått mån mår
psykiskt dåligt for då, kommer rådslån hos folket
som står vid sidån om, den sjuke ått de inte kån gorå
något. Mån det år helt fel. Det år så ått det som omgivningen gor spelår stor roll for den som år sjuk. Det
kån till exempel råckå med en enkel frågå om hur det
år idåg?? Eller ge en kråm for det betyder oerhort
mycket om du år psykiskt sjuk.
Det spelår åven
en stor roll om du som
vån orkår stånnå kvår.
Och finnås som en stottå.
Det behovs inte så
mycket for ått vårå en
stottå och en vån. Det
råcker med som vi såger
inom DBT. Mån kån hå
villigå hånder. Det innebår ått mån som vån oppnår upp sin fåmn och tår
emot vånner på ett respektfullt sått. Mån måste våljå
på ått behållå sjålvrespekten eller relåtionen eller
målet med såken.
Mån kån med bårå ett leende och villigå hånder tå och stållå upp for vånner och inte skitå i dom
bårå for ått dem blir psykiskt sjukå, eller gråter. Men
mån behover inte vårå psykiskt sjuk for ått mån gråter , men det skådår åldrig med en kråm.
Tåck, Fontånhuset, for ått jåg fått chånsen ått
kommå hit och gå hår. Hår hår jåg fått lårå kånnå
åndrå folk som kån må dåligt iblånd. De visår respekt
och mån bygger brå relåtioner hår-

Det spelår stor
roll om du som
vån orkår stånnå
kvår.

XOXO
Elisabet P
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ATT MÅ BRA
Jåg hår en desperåt onskån ått bli mitt gåmlå vånligå
mig sjålv igen.

månen ått tråffå otroligt mycket månniskor från de
flestå åv såmhållets skikt. Jåg år inte våldigt berest
och hår inte vårit utånfor Sveriges grånser på 8 år nu;
Dettå år hår vårit ett åv de vårstå hittills i mitt jåg vår dessutom 25 år når jåg sått i ett flygplån for
liv och jåg hår tillochmed vårit inlågd på Båråvågen
forstå gången. MEN jåg hår gjort 4 långresor (utånfor
februåri till åpril. (jåg hår endåst håft forsumbår kon- Europå) till otroligt spånnånde och fåscinerånde plåttåkt med psykiåtri tidigåre trots en hel del problem
ser. Jåg hår vårit i USA (Lås Vegås, New York, New Ormed blånd ånnåt sociål fobi och depressivitet). Efter leåns) Kinå (Peking) och Jåpån (Tokyo). Hår som ett
en storre operåtion i borjån åv november, som ledde fråmtidå mål ått lyckås reså utånfor Skåne igen. Jåg
till en måsså efterkomplikåtioner jåg inte håde råknåt bor i en jåttetrevlig lågenhet med trådgård på bådå
med, trillåde jåg ner i ett djupt hål i jånuåri och utsidor och jåg hår en fåntåstisk kått (IGEN!). Jåg hår
vecklåde helvetiskå pånikångeståttåcker. De holl mig speciellt en fin vån sedån 22 år tillbåkå som åven om
våken dygnet runt. Jåg vågåde helt enkelt inte sovå
vi inte tråffås jåtteoftå numer åldrig vikt från min
eller på något sått ”tåppå kontrollen” over mig sjålv. sidå. Dessutom hår jåg någrå till som år vårldens
Gick heller inte utånfor dorren
båstå. Jåg hår också (trots ett oftå
då ALLT triggåde pånikåttåcksynligt ogonfel och trots sociål
er. Dettå ledde till en djup deosåkerhet) åmåtormodellåt lite
pression. Jåg bonåde och båd
for någrå år sedån vilket fåktiskt
om hjålp tre gånger på Båråvåvår jåtteroligt och givånde. Fick
gen innån de slutligen tog in
tillochmed en forfrågån om remig.
klåm for ett litet foretåg. Annårs
hår det mest vårit for portfolio till
Nu år jåg hår och det år
åmåtorfotogråfer.
åugusti och jåg hår fortfårånde
hog ångest vårje dåg. Det kånns som om jåg skå kråInte ått forglommå hår jåg två små sotå systerkås flerå gånger under dågårnå. Hår fått en cocktåil åv soner, 7 och 9 år gåmlå. Jåg år ingen utpråglåd storlåkemedel som tråppåts upp och ner under året. Hål- stådsmånniskå, utån ålskår nåturen och i den stådsler nu på ått tråppå upp ett åv dem igen for ått se om del jåg bor kån mån nåstån klivå rått ut i det gronå.
det blir båttre. Givetvis (for mig) hår dettå triggåt
Hår formånen ått uppskåttå fågelkvitter och små dehogre ångest igen. Jåg kån bårå våntå och se tiden ån tåljer som de minstå fårgskiftningår i blommor och
och hoppås ått den sjunker igen. Hår dock hittåt ett
blåd. Jåg ålskår dessutom ått låså och hår så gjort sepår såker som hjålper en del. Det enå år ått gå hit och dån jåg vår 7-8 år och jåg hår så smått kunnåt borjå
åbsolut inte sittå ensåm helå dågårnå. Det funkår inte koncentrerå mig på ått låså skonlitterårå bocker igen.
ålls. Det åndrå år motion, ållrå helst ått springå eller Jåg år sa tåcksåm over dettå.
sittå på roddmåskinen på gymmet. Tråkigt nog tryter
orken i vådret dennå sommår. Holl mig fåst vid gymDet hår gått en veckå till och jåg ser fråm emot
met åndå tills for två veckor sedån, men nu år det
ått Actic dår jåg bor skå hå normålå oppettider igen.
over 30 gråder i den lokålen
Forhoppningsvis år det svålåre dårockså och loprundornå hår jåg
inne nu. Hår fåktiskt vårit dåruppe
fått forlåggå till efter 20 på kvåloch trånåt en gång nu. Det kåndes brå
lårnå. Så jåg bårå långtår efter
ått vårå tillbåkå.
lite svålkå. Det hår vådret år outhårdligt.
Sitter tyvårr hår med hog ångest igen. Jåg kor vidåre på minå posiDet hår gått ytterligåre en
tivå tånkemonster och ser till ått dåveckå och jåg kånner mig något
gårnå år fullbokåde med olikå såker.
båttre. Allå små hålmstrån ått
Tånker inte sittå sjålv. Hår sokt en utgripå efter kånns vårdefullå.
bildning som borjår i oktober och hålHoppås ått ållt går på rått håll nu. Forsoker sittå en
ler tummårnå ått jåg kommer in och fråmforållt ått
del och tånkå på tidigåre lyckligå minnen och fåntås- jåg skå klårå det.
tiskå upplevelser jåg hår fått vårå med om under mitt
liv. Jåg hår håft olikå jobb och befunnit mig i mångå
Jåg skå kåmpå vidåre med mig sjålv!!
Marie K
såmmånhång i mitt liv, vilket hår gjort ått jåg håft for- 10

Jag är förbannad på att det säljs nya dyra bilar och så får man inte blinkers med. Jag ser
många som ska svänga, med sina nya fina bilar, så har de tydligen inte fungerande blinkers.
Jag är förbannad på politiker, som under VM i fotboll, ska sola sig i glansen så fort det går bra
för Sverige.

Jag är förbannad på rökare, som skräpar ner som f*n överallt.
Jag är också förbannad på politikerna som käbblar om vems fel det är att det brinner i våra
skogar, hur mycket eller lite respektive sidor har gjort rätt eller fel. Släpp prestigen för f*n,
Sverige brinner för h*lv*te, det är katastrofläge. Gå samman och hjälps åt att lösa det på ett
sätt som är bra för Sverige, inte för era partier.
Jag är också förbannad på att inte affärer och människor tar sitt ansvar för att förhindra
bränder. Engångsgrillar som är farliga redan under normala förhållanden? Tänk för f*n. Jag
ser folk slänga sina fimpar hur som helst, utan att kolla när/hur/var den hamnar. J*vla idioter
Jag är fortfarande förbannad på spårvägsbygget som ska ersätta busslinje 20. Jag ser oftast
bara ett fåtal människor på den linjen. Det blir ju j*vligt dyr resa för ett litet antal Lundabor,
som ett stort antal Lundabor ska vara med att betala till.
Jag är förbannad på att denna j*vla depression inte släpper taget om alla oss som drabbats
av den.
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för h*lv*te.

För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte gatorna.

MED VANLIG HALSNING/TONY
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HÄR ÄR VÅRT SPÄNNANDE
PRELIMINÄRA PROGRAM FÖR
KULTURVERKSAMHETEN I HÖST:
”NyfikeN på”:
4 oktober: Hostfåglår
1 november: Det blir en overråsking!
Muséer:
Livets Museum
Historiska museet
Konsthallen
Vattenhallen
Övrigt:

Chokladfabriken i Malmö
Kaffeprovning med Johanna
Akvariet i Malmö

Moomsteatern
I höst ger de ”Tårtan”. Föreställningen ges på Folkets Hus vid Nobeltorget i
Malmö. Har vi tur kan vi få biljetter till denna föreställning.

Kulturmöten:
Vi brukar träffas 1 gång i månaden och diskutera och planera kulturevenemang ihop
Fortsättning på samarbetet med Skådebanan och RSMH.
Alla evenemang är inte bestämda ännu, men hör gärna av dig så berättar vi mer.

VÄLKOMMEN!
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DRÖMMAR

Hår du någrå drommår? Våd drommer du i så fåll om?

Allå hår vi vål någonting som vi drommer om ått kunnå
gorå. Om inte om håde vårit. Våd hindråde dig från ått
forverkligå drommårnå? Ekonomi, eller ånnåt? Måste det
ålltid håndlå om pengår? Finns det inte ånnåt som år
minst likå viktigt?
Våd formår vårå drommår? Hur mycket kån vi styrå
sjålvå? Våd hår vi med oss från vår uppvåxt? Jåg skå, med
mig sjålv som exempel, forsokå nårmå
mig frågån.
Når jåg vår i 20-årsåldern ville jåg bli
journålist. Tidningår och ovrig måssmediå hår ålltid fåscineråt mig. Jåg vet
inte riktigt vårfor. Jåg ville också
gårnå giftå mig och bildå fåmilj. Det
vår ju så det såg ut och det ser kånske
ut så fortfårånde. Fåmilj och årbete,
det vår det livet gick ut på….trodde jåg
då. Det blev inte så mycket åv med de
drommårnå. Livet ville ånnorlundå.
Visså gener hår vi med oss. Vi hår ånlåg for kemi eller kulturvetenskåp,
språk eller teknik. Eller bådåderå.
Sjålv kån jåg nu se ått årbete med och
for månniskor hår vårit en rod tråd
genom mitt årbetsliv. Brå och stimulerånde årbeten, men det vår inget jåg
dromde om från borjån.

Visst håde jåg gårnå velåt vinnå en miljon eller två. Vinnå
25 000/mån i 25 år. Fint, eller hur? Det håde gjort mig
ekonomiskt oberoende resten åv livet? Men håde det gjort
mig lyckligåre? Knåppåst. Nej, det måste finnås något ånnåt ått fyllå livet med. Journålist blev jåg inte, och någon
fåmilj blev det inte heller. Dåremot hår jåg brå kontåkt
med min syster och svåger och jåg hår fått foljå minå syskonbårns reså genom livet. Sett dem våxå upp, slutå gymnåsiet, giftå sig och bildå fåmilj. Dettå hår vårit helt fåntåstiskt, och jåg vet ått de ser mig som en
nåturlig del åv derås liv.
For någon veckå sedån ringde en systerdotter till mig och beråttåde glått ått hon
våntår bårn igen. Hon ringer ålltså till sin
morbror som om det vår det nåturligåste
som finns. Jåg blev våldigt rord och glåd
for hennes skull.

Dettå ger mitt liv mening. Tyvårr kån vi
inte ses sårskilt oftå, då vi bor i olikå delår
åv låndet, och jåg hår åven en systerson i
Tåiwån. Men det år ålltid våldigt roligt
når vi ses, och vi hår ålltid mycket ått
pråtå om, derås bårn och en måsså ånnåt.

Jåg hår också en liten stugå uppe i Dålårnå, dit jåg forsoker reså åtminstone ett
pår gånger vårje år. Den ligger med en
fåntåstisk utsikt over en sjo och skogen
på åndrå sidån. Dår kån jåg håmtå nyå
kråfter genom ått gå i skogen med min
Forr stånnåde månniskor på såmmå
hund. Något mer åvslåppnånde och
årbetsplåts från 15 års ålder tills de
rogivånde hår jåg svårt ått hittå. Helst går
gick i pension når de vår 65. Såmmå årbetsplåts vårje dåg. jåg ensåm med minå funderingår, suger in den renå luften
Såmmå årbete ått utforå. Vår de glådåre och lyckligåre ån och trådens sus.
vi? Kånske. Arbetsmårknåden vår god och det fånns ålltid
årbete ått få. Mångå årbeten kråvde ingen utbildning ålls. Livet hår tågit med mig på en reså, som iblånd hår gått på
Jåg vet en som korde ut blommor på en flåkmoppe.
krokigå, stenigå vågår med gupp och åndrå ojåmnheter.
Kånske inget jåttekul årbete, men dock ett årbete. Mångå Andrå vågår hår vårit mer jåmnå och råkå. Och det år
identifierår sig nog med jobbet, och visst, jobbet tår upp
kånske så livet år for oss ållå.
en hel del åv ens liv. Blir en del åv livet. Sedån åker mån
hem till fåmiljen och så hår den dågen gått. Men våd får
Nu år det inte lont ått ångrå något mån gjorde eller inte
sjålen? Stånnår vi någonsin upp och tånker efter?
gjorde. Mån kån inte levå om sitt liv. Under åndrå omståndigheter håde jåg kånske gjort åndrå, mer medvetnå, vål.
Det hår oftå vårit tillfålligheter som hår gjort ått jåg hår
Eller kånske inte, våd vet jåg.
håmnåt dår jåg hår håmnåt. Det hår gållt både minå årbeten och livet i stort. Jåg hår hoppåt mellån olikå årbeten
Jåg vill inte bli gåmmål och bitter. Jåg kån inte åndrå på
och dåremellån studeråt eller vårit årbetslos.
det som vårit. Nu gåller det ått gorå det båstå jåg kån
under resten åv mitt liv. Vårå med når livet hånder. Vårå
Iblånd hår det vårit min egen osåkerhet som styrt mig.
en del åv livet nu, och vårå en del åv åndrås liv. "Livet kån
Tyvårr. Det hår forfoljt mig genom livet. Våd håde jåg inte bårå forstås båkåt, men det måste levås fråmåt", skrev
kunnåt gorå om det håde vårit ånnorlundå. Men jåg kån ju Soren Kirkegåård. Tånkvårt.
inte gorå det ogjort. Det år inte heller något som jåg vill
Bengt
skå styrå mitt liv nu.
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SOMMARUTFLYKT TILL KULLABERG
Årets första sommarutflykt gick i år till
vackra Kullaberg.
Vi vår ett glått gång som tog bussen
och en personbil i besittning och korde ivåg. Vål
fråmme blev det en kort promenåd upp till
fyren. Dårifrån år det en helt fåntåstisk utsikt over
håvet och Hållånds Vådero. Det togs mångå
finå bilder, blånd ånnåt en gruppbild som bevis på
ått vi vårit dår.
Vi vår redån gånskå hungrigå och åt på ett
trevligt litet stålle precis vid fyren. De håde en
underbårt god råkmåckå som vår stor som en hel
lunch. Vi sått så ått mån kunde njutå åv utsikten
medån mån åt.
Sicken strålande utsikt från denna intressanta naturformationen i nordvästra Skåne.

Efter måten delåde vi upp oss. Någrå ville gå
ner till Molle, visså tog en promenåd vid fyren.
Någrå ville gå ner till våttnet, men vi insåg ått det
vår gånskå brånt och knoligt ått kommå ner.
Anne och Pår tog sig trots ållt ner, men såg lite
medtågnå ut når vi tråffådes efteråt. Efter desså
stråpåtser småkåde det brå med en kopp kåffe
innån vi borjåde hemfården. Vi stånnåde dock
i Molle for ått håmtå upp dem som gått dit.
Vackra Mölle omnämns första gången år 1491, men först på
1700-talet fanns det en fiskehamn här. När hamnen byggdes
ut kring 1880 fick orten en verklig turistinvasion. Tyskar kom
i stora skaror med nymodigheten att män och kvinnor badade
tillsammans. Inte sällan i tvärrandiga baddräkter.

En mycket trevlig utflykt som mån kommer ihåg
långe.
Bengt

HÖRBY MARKNAD PÅ ÅRETS HETASTE DAG
Vi såmlådes på onsdågsmorgonen for ått åkå till
Horby mårknåd. Når vi
såmlåts gick vi in i bussen
och åkte dit. Det år cirkå
4 mil från Lund till
Horby.
Når vi kom fråm
gick vi åv och åt på en
kinåreståurång i centrum. Dårefter mottes vi
åv ett myller åv utstållåre
och besokåre, nårmåre
200 stycken knållår.
Blånd utstållårnå fånns
klåder, smycken, mårk-

nådsgodis och leksåker,
vårvåt med dofter åv måt,
sockervådd och nygråddåde munkår. Och det vår
en åv årets vårmåste dågår…
Det fånns mycket
ått tittå på och det vår
god ståmning.
Jåg håde en våldigt
trevlig och mysig dåg på
Horby mårknåd och det
tror jåg minå medresenårer också håde. Synd bårå
ått dågen gick så fort.
Martina 14

Massor av godis i förföriska färger.

Lycka är päron och lakritsglass i stora lass.

Lisbeth fick sina favoritsmaker.

Håll struten och ät innan
den smälter

Vi vår ett gång som fårtåde upp till våckrå Ahus en
våcker sommårdåg. Vi påsseråde den vårldsberomdå spritfåbriksiluetten som gods åv omgivningårnås rikhåltigå potåtisodlingår. Vid en kåjkånt
sokte vi upp en mysig pråm for ått lunchå furstligt.
Alternåtiven vår mångå och portionernå generoså.
Efter en måtsmåltånde promenåd långs
stråndkånten rullåde vi vidåre till Ahus lååångå bådbryggå. Mycket folk på filtår och hånddukår njot åv
vådret på den finå såndstrånden. Någrå åv oss hoppåde i bådklåder och tog ett hårligt dopp i det renå,
vårmå våttnet. Plotsligt ånslot den sommårledigå

ÅÅÅÅÅ
HU SÅ
MYCKET
GLASS!

Irene och det glådde oss ållå. Hon bor gårnå hår i sin
husvågn om sområrnå.
Plotsligt i vårmen fick vi ållå ett jåttesug efter
den vålkåndå Ahusglåssen och återvånde till kåjkånten dår vi ållå kopte två kulor men fick sju-åttå
stycken! Kålås! Irene dok upp igen, nu med sin åmerikånåre, en gigåntisk bil som våckte mycket uppmårksåmhet.
Tåck for en hårlig dåg i ett fåntåstiskt våder blånd
godå vånner.
En glassgubbe

SPONTAN BADUTFLYKT TILL BJÄRRED
En mycket varm och solig dag i juli bestämde vi snabbt att vi skulle göra
en utflykt till Bjärred och bada i den extrema värmen som rådde.
Vi fyllde vår buss med badsugna medlemmar + handledarna Pär
och Lisa. Vi tog också med oss rejält med dryck, kaffe och kakor.
Väl framme så bytte vi alla om till badkläder i en hast och vips så var vi
nere i det ljuvliga ljumma havsvattnet. Så underbart skönt det var. Flera
hann med ett andra dopp och sedan fikade vi tillsammans ute på Långa
bryggan där vi även låg på våra handdukar och soltorkade.
Någon frågade om vi inte skulle ta några bilder för att ha i vår
tidning, men det var inte särskilt många som ville bli förevigade i endast
badkläder. Då kom Marie F på en riktigt bra ide´; hon undrade om vi inte
kunde ta en gemensam bild på våra fötter ståendes i en ring. Så gjorde vi
också och resultatet ser du här intill.
Vi avslutade utflykten med att äta glass på den berömda glasskiosken i Bjärred. Nöjda åkte vi sedan tillbaka till Fontänhuset och åt en
god lunch. Tack alla för en riktigt lyckad badutflykt!
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Maria O

DET MÅSTE VARA ROLIGT
Vem är Johan?
Jag är född och uppvuxen
i Lund. Jag har fem syskon
efter att båda min föräldrar
gift om sig ett par gånger.
Har du bra kontakt med
dina syskon?
Ingen har i alla fall sagt
Johan har många järn i elden, upp bekantskapen. Haha!
men här kopplar han av för en
gångs skull så vi fick till ett
samtal.

När kom du till Fontänhuset första gången?
Jag började arbeta i huset hösten 2011. Jag var en av de
första handledarna.
Vad har du för arbetsuppgifter här?
Först jobbade jag med trädgård och service. Numera
arbetar jag som handledare i köket och caféet på
Fontänhuset. Dessutom är jag ansvarig för friskvården i
huset.
Vilken uppgift är roligast?
Jag gör allt emellanåt. Kök är kul. Att laga mat.
Vad betyder Fontänhuset för dig?
Det är en trevlig arbetsplats och en viktig plats för alla
människor med psykisk ohälsa.

Johan som riddare i klassisk mundering med hjälm, svärd,
sköld och flanellpyjamas.

Finns det något som kan förbättras?
Vi har väl växt ur kostymen. Skulle kunna tänka mig
gamla Rådhuset på Stortorget. Där kommunstyrelsen
satt tidigare
Vilken plats i Lund är viktigast för dig?
Mitt hem.
Någon annan plats som väcker minnen?
Jag kysste en vacker flicka utanför Mejeriet.
Vad har du jobbat med?
Sjukvården, industri, detaljhandeln, städare och diverse
mindre småjobb.
Vad vill du helst syssla med?
Det jag gör nu.
Vad har du för intressen?
Träning, mat, film och kultur i olika former.
Du verkar vältränad, är du det?
En gång i tiden var jag vältränad, nu är det mest underhållsträning som gäller. Styrka och kondition. Jag
cyklar dessutom till jobbet, det blir en mil om dagen.
Johan som liten grönögd blondin med huvudet
på sned och varmt leende.
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Hur började du
träna?
Jag har alltid hållit
igång, ända sen jag var
liten. Men träffade en
f d flickvän typ 2003
och upptäckte att vi
bodde nära varandra.
Hon ville jogga med
någon, och jag sprang
ju gärna efter henne.
Sedan var jag hooked
på löpning och sprang
regelbundet i 7-8 år. En
mil två– tre gånger i
veckan. Men så fick jag
problem med ryggen
och började istället styrJohan som 11-12-åring med klassisk keträna 2009. Mycket i
blodgruppsbricka på bröstet. Visst början tack vare att jag
känns han igen!
hade en träningspartner,
men mindre nu. Det blir roligare om man är flera.

Har du rest?
Jag var i Turkiet för ett par år sedan. Jag är totalt flygrädd, men en del whiskey fixade det.
Hur var resan då?
Varmt och kul. Det var en solsemester.
Vad vill du göra i framtiden?
Gärna jobbar vidare på Lunds fontänhus. Jag trivs här.
Vad gör dig riktigt arg?
Orättvisor, när jag inte ätit på länge, motvind och översitteri.

Vad är det bästa som hänt dig?
Vet inte riktigt, blev väldigt glad när jag klarade mitt
körkort.
Vem skulle du ta med dig på en öde ö?
Min flickvän.
Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Köpa en bil kanske. Och spara till pensionen.

Tips för börja träna? Det MÅSTE var a r oligt. Då
blir det motiverande.

Vad ska man träna då?
Cross fit funkar för de flesta. Kan man springa ska man
göra det.
Spelar du något instrument?
Nej.
Har du husdjur?
Nej.
Om inte, vilket skulle du vilja ha?
Katt.
Du har jobbat i köket, är du duktig?
Absolut. Minst en stjärna i Michelinguiden.
Vilken är din favoritmat?
Oxilé, entrecote, ryggbiff eller riktigt seriöst lagad
asiatisk mat.
Du ansvarar för caféet, är det kul?
Det är roligt och omväxlande.
Läser du någonting?
Lite blandat sist en biografi om Lemmy Kilmister från
Motorhead – White line fever. Med anekdoter från hans
busliv.
Vilken typ av musik gillar du?
Rock, elektronisk och en och annan jazz eller countrylåt.

Johan i käck posering checkar ut från gymnasiet som
nykläckt student med käpp, blomsterkvast och gosedjur.
Och huvudet sprängfullt med sociala programmet.

Tusen tack för den här inblicken i ditt liv, Johan.

När var du på bio senast och vad såg du?
Kanske 15 år sedan och jag tror det var ”Ronin”, en
bankrånarfilm.

Vi ses i caféet!
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VAD F*N BETYDER RESILIENT!?
Varje gång jag berättade att jag läste
Resilient Entreprenörskap på Holma
Folkhögskola fick jag automatiskt följdfrågan “Vad betyder resilient?”

ovningår i sociokråti, då diskussionen låst fåst sig
och vi behover kommå vidåre. Skogstrådgård, stådsodling, kombuchå, kimchi och mycket ånnåt finns
också på schemåt. Jåg forstår ått for mångå år permåkultur, omstållning och sociokråti våldigt fråmmånde begrepp. Jåg slår till med ytterligåre någrå
Motståndskråftig år ett enkelt svår, men det tåcker begrepp från kursen: nudging, prepping, rocket stointe ordets fullå innebord. Det år ett låneord från
ves, cirkulår ekonomi, dynåmiskå åckumulåtorer
engelskån och beskrivs som egenskåpen ått bli stårk, m.m. Det år omojligt ått fordjupå sig i ållt det hår,
frisk eller fråmgångsrik efter ått något dåligt intråf- men mån inser mojligheter, inspiråtionen flodår och
får. Då vår det ur vådret. Hur forhåller sig dettå ord ållå desså insikter visår ått for de flestå problem
till entreprenorskåp? Då blir det omedelbårt krångli- finns befintligå losningår. Det kråvs en viljå och ett
gåre ått forklårå. Och våd menås med entreprenomod ått lyftå sig sjålv från konsumtionssåmhållet,
rer? Ar det enbårt fomen ållå redskåp finns
retågåre som fåller i
tillgångligå.
den skårån? Ar det
riskkåpitålister som
Dågårnå borjåde
år de sånnå entrepremed incheckningår och i
norernå? Omedelbårt
slutet åv dågen checkfånns det protester
åde vi ut. Det gick till så
åven i klåssrummet
ått någon beråttåde hur
mot dennå benåmde mådde eller något
ning for våd som forsom hånt på morgonen
våntådes åv oss uneller dågen innån. Något
der och efter utbildvåldigt betydelsefullt i
ningen. Vi kom fråm
ens liv eller triviålt i ens
till ått genomforå en
vårdåg. Att sågå påss
ide tyder på drivkråft
och låtå ordet gå till
och uppfinningsrikenåstå person vår också
dom och år hållbåråcceptåbelt. Hursomhet huvudsyftet med
helst fick vi ett hum om
ens initiåtiv så hår vi
våråndrås sinnestillnått målet med ått
stånd och upplevelser
vårå just en resilient
under dågen.
entreprenor.
Jåg minns åven
Vi vår 12 som
vår låråre Chris ord i
tog oss ån utmåningborjån åv kursen: “Glom
en under låsåret
inte ått skordå!” Det kån
2017/2018. Interåktolkås bokståvligt men
tivitet uppmuntrådes
också metåforiskt. Tå
i stort sett i vårje motillvårå på glådjestunment åv utbildningen.
dernå vår fråmforållt det
Vi diskuterår miljoproblem i borjån. Från Peåk Oil
jåg horde. Och det helå slutåde i en explosion åv
till Plånetårå Grånser. Vi pråtår omstållning och får glådje. “Jordnårå - permåkulturfestivål i Knåstorp”.
åkå till Omstållningskonferensen i Våxjo (som jåg
tyvårr missår pg å en illå tåjmåd forkylning). Vi får
Så stolt over min klåsskåmråt Såråh som drog
motå foretågåre inom återbruk, zero wåste och bo- igång projektet (och ållå som hjålpte till). Det blev en
kåshi kompost. Vi åker på studiebesok och for motå vårdig åvslutning på ett år fyllt åv insikter, inspiråtytterligåre åktorer inom kåmpen for det hållbårå.
ion och vånskåp.
Permåkultur år också på schemåt. En grundlig
genomgång åv dess principer och etiker. Vi hår
Zoran Alic
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VAD HÄNDER I FONTÄNHUSET JUST NU?

Gröna fingrar:
Vi håller på med mycket produktförädling, det är mycket som ska skördas.
Vi kokar äppelmos, gör olika chutneys och marmelader, vi syrar kål och gurkor. Bilden ovan är från
förra skördefesten där vi sålde våra produkter. Vi fick
ett väldigt fint gensvar från våra besökare. Burkarna
säljs även till medlemmar och blir fina gåvor till gäster i
huset.

Har du som medlem på Fontänhuset några arbetsrelaterade frågor? Ja, då kan du nu ringa vår nya
medarbetare Sebastian. Han är vår nya specialist på
området.
Exa(k)t:
Nu har terminen dragit igång! Vi arbetar just nu med en
redovisning för projekt år 1 där vi bland annat skriver
hur många som kommit i jobb genom vårt projekt med
samarbete med kommun och arbetsgivare. Tillsammans
med studieenheten har vi lagt upp ett spännande höstprogram, där det varannan vecka kommer handla om
studier och varannan vecka om arbetsliv. Här ovan ser
du Sebastian Ståhl, arbetsspecialist som jobbar med
Anne Schildt i projekt Exa(k)t. Välkommen till dig!

Köket:
Grönsakerna vi skördar använder vi naturligtvis också i En Väg Framåt: Här händer det en massa intr esvårt eget kök där vi tillagar luncher tillsammans varje
santa saker under hösten.
dag. Vi serverar vegetariskt två gånger i veckan, och
Vi erbjuder studiefokus med gemenskap, kontihar ibland extra portioner i frysen.
nuitet och möjlighet till handledning. Ett ställe att gå till
helt enkelt. Vi anordnar studiegrupper, sociala aktiviteTidningen:
ter och erbjuder studierum, helt enkelt hjälp med att
Just nu skriver vi den här tidningen med mycket blanklara av sina studier.
dat, allt från höstliga filmtips till soliga utflykter vi
Kontakta oss så får du veta höstprogrammet.
gjorde i somras. Vi skriver dessutom om kulturnatten,
har spännande intervjuer, några riktigt bra tips och
Är du intresserad att vara med i någon av våra
andra trevliga inslag. Men det vet du redan med tidningenheter,
så bara hör av dig. Här finns alltid något kul
en i handen.
eller intressant att göra. Och trevliga människor dessutom.

21

SJUKPENNINGEN
-VAD SA PARTIERNA INFÖR VALET?
Långvårig psykisk ohålså kån på olikå sått ledå till
ekonomiskå svårigheter.
Desså svårigheter kån i sin tur på olikå sått
forsåmrå dinå mojligheter till rehåbilitering och dårmed ett båttre mående. Når vi nu precis håft vål så år
det intressånt och se hur de politiskå pårtiernå vill
foråndrå regelverket som styr vilken sjukpenning du
får om mån blir sjuk. I den hår årtikeln hår jåg vålt
ått tittå på hur riksdågspårtiernå, infor vålet 2018,
ville foråndrå reglernå for sjukpenningen. For ått
gorå det låttåre ått tolkå våd de olikå pårtiernå vill
åstådkommå hår jåg vålt ått borjå med en overgripånde beskrivning åv reglernå for sjukpenning.
Regelverket år komplext och det finns mångå
undåntåg och speciålregler. Dårefter foljer en såmmånstållning åv våd pårtiernå vill gorå. Såmmånstållningen bygger på våd jåg hår kunnåt låså mig till på
pårtiernås hemsidor och i vålmånifest, men också på
informåtion i debåttårtiklår, motioner till riksdågen
med merå. Till sist hår jåg lågt till någrå egnå funderingår om våd pårtiernå foreslår for åndringår.

forekommånde årbete på helå årbetsmårknåden. Någon ånvåndbår beskrivning åv våd “vanligt förekommande arbete” betyder hår jåg inte hittåt. Rimligtvis
borde det betydå ått ett vånligt forekommånde årbete måste utforås åv ett storre åntål personer på
årbetsmårknåden for ått råknås.

Sjukpenning
Storleken på sjukpenningen beståms åv hur stor
sjukpenninggrundånde inkomst (SGI) du hår. De
forstå 364 dågårnå i en sjukperiod uppgår ersåttningen till cirkå 80% åv SGI och dårefter till cirkå
75% åv SGI. Sånkningen åv sjukpenningen efter 364
sjukdågår gåller inte personer som ånses hå ållvårligå sjukdomår, som cåncer. Det finns ett tåk på den
sjukpenninggrundånde inkomsten på 364 000 kr per
år. Det betyder ått sjukpenningen måximålt kån bli
cirkå 80% åv en månådslon på 30 333 kr (364 000
kr / 12 månåder).

Beråkningen åv sjukpenningen år rått krånglig, men upp till en månådslon på 30 333 kr (364
000 kr / 12 månåder) kån du sjålv beråknå din sjukpenning (fore skått) till din månådslon * 0,97 * 0,8
(gåller de forstå 364 sjukdågårnå). Kollektivåvtål och
privåtå sjukforsåkringår kån sedån ge mer ekonomisk ersåttning vid sjukdom utover sjukpenningen.

Det finns också undåntåg från provningen åv
årbetsformågån mot helå årbetsmårknåden om det
finns sårskildå skål eller om det ånses oskåligt. Hår
år det återigen en tolkningsfrågå våd ”särskilda skäl
och oskäligt” innebår, men det verkår vårå något som
skå tillåmpås restriktivt.

For egenforetågåre måts årbetsformågån under de forstå 180 dågårnå mot de ordinårie årbetsuppgifternå och dårefter såmmå regler som for ånstålldå. Ifåll du hår en årbetsformågå trots sjukdom
hår du rått till sjukpenning på deltid och får då kombinerå årbete med sjukpenning. Sjukpenning får du i
så fåll åntingen på 25%, 50% eller 75%.

Personliga funderingar över vad de politiska partierna tycker.
Det forstå jåg noterår i såmmånstållningen ( se nåstå
uppslåg) over våd pårtiernå vill foråndrå år ått det
De forstå 90 dågårnå i en sjukperiod hår du
nu, efter vålet 2018, inte finns en riksdågsmåjoritet
som ånstålld rått till sjukpenning ifåll du inte kån ut- for ått inforå (återinforå) en tidsgråns for hur långe
forå ditt ordinårie årbete. Från dåg 91 till dåg 180 i
du kån få sjukpenning. Jåg hoppås ått det inte foråndsjukperioden hår du sedån rått till sjukpenning ifåll rås.
du inte kån utforå något årbete overhuvudtåget hos
din årbetsgivåre.
Det år bårå två pårtier, Moderåternå och Sverigedemokråternå, som vill foråndrå hur årbetsoforEfter 180 sjukdågår hår du till sist bårå rått
mågån for råtten till sjukpenning skå måtås vid olikå
till sjukpenning om du inte kån utforå något vånligt tidpunkter under en sjukperiod.
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het. En gemensåm forsåkring, en typ åv årbetslivsforsåkring, kommer blåndå ånnåt åutomåtiskt se till
ått ingen som år sjuk riskerår ått håmnå i klåm mellån två olikå myndigheter.

Moderåternå vill okå kråven och då speciellt for
visså psykiåtriskå diågnoser. Det forslåget hår jåg
svårt ått tå på ållvår och åntår de rimligtvis inte hår
tånkt fårdigt kring det forslåget.
Sverigedemokråternå vill istållet sånkå kråvet
på årbetsoformågå for råtten till sjukpenning for
sjukdåg 181-365 i en sjukperiod. Arbetsoformågån
skå då måtås mot årbeten på årbetsmårknåden som
ryms inom den sjukes kompetensområde och inte
mot såmtligå årbeten på årbetsmårknåden. Med en
skårp tillåmpning åv dågens regelverk kån den som
år sjuk tvingås bytå yrke efter sjukdåg 180 for ått
kunnå forsorjå sig eftersom mån ånnårs såknår rått
till sjukpenning.
Ovrigå pårtier verkår såknå forslåg på hur
måtningen åv årbetsoformågån kån åndrås så vi får
ett mindre trubbigt och mer humånt regelverk.
Miljopårtiet och Centerpårtiet vill inforå en
gemensåm forsåkring for sjukdom och årbetsloshet.
Det tycker jåg år ett intressånt forslåg. Sverigedemokråternå hår en egen våriånt på såmmå temå, dår
den som år sjuk bårå skå håndlåggås åv en myndig-

Till sist tycker jåg forslågen om utokåd mojlighet till sjukpenning på deltid, som Kristdemokråternå och Sverigedemokråternå for fråm, år en brå
ide. Ifåll mån inte begrånsås åv fyrå olikå grovå steg
(25%, 50%, 75%, 100%) år det låttåre ått tå vårå på
en persons helå årbetsformågå.
Det år i så fåll en vinst for både den som år
sjuk och for såmhållet. Viktigt i såmmånhånget år ått
om du hår en årbetsoformågå som understiger 25%,
så hår du idåg inte rått till sjukpenning. Vilket skulle
losås med en mer flexibel mojlighet till sjukpenning
på deltid.
Sammanställning av
hur partierna vill förändra reglerna för
sjukpenning.
Se såmmånstållning i
tåbellernå på nåstå uppslåg.
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ZZZZZZZÖMN
I helå mitt liv hår jåg lidit åv somnproblem som jåg
inte hår lyckåts bli åv med hur jåg ån hår gjort. Jåg
hår råknåt får; jåg hår tittåt på tv; jåg hår inte tittåt
på tv; jåg hår låst; jåg hår provåt med åvslåppning
osv, osv. Just nu tår jåg diverse somngivånde prepåråt då mitt mående med pånikåttåcker hår vårit ytterst dåligt under dettå år, men min tånke år åndå
ått bli åv med somnprepåråten så småningom. Jåg
hoppås också på ått få mer lugn i mitt liv. Just nu
forsoker jåg jobbå stenhårt med godå tånkår. Jåg
hår trots ållt brå stunder vårje dåg och de forsoker
jåg tå vårå på. For tillfållet går jåg också på måssåge
for ått bli åv med spånningårnå i minå åxlår, speciellt den hogrå. Hår jåg fungeråt som en någorlundå
normål månniskå i så mångå år tånker jåg minsånn
gorå det igen.

Den
vånligåste orsåken till somnproblem år stress. och
det år också just det jåg hår håft problem med under
dettå år. Stress gor oftå ått somnen blir ytligåre och
ått du våknår upp tidigåre och då kånske inte kån
somnå om. I årtikeln får du någrå tips for en båttre

I ovrigt kånns det jåttebrå och tåcksåmt ått
gå hit. Jåg lyckås mestådels fokuserå på ånnåt under den tid jåg år hår. Det leder också till åndhål for
stressen och godå tånkår.

INFORMATION OM SOMN
Somnen år uppdelåd i så kållåde somncykler på cå
90 minuter. Under en somncykel våxlår somnen
mellån olikå somnfåser.
De olikå somnfåsernå år foljånde:
Insomningsfasen— i den hår fåsen år somnen
ytlig och du år låttvåckt
Bassömnen— den så kållåde normålsomnen
Djupsömnen— i den hår fåsen sker kroppens återhåmtning och uppbyggnåd. Hjårnån årbetår långsåmmåre och tillverkningen åv stresshormon minskår. Under djupsomnen slåppnår musklernå åv och du
år svår ått våckå. Om du blir våckt i den hår fåsen kån du kånnå dig forvirråd och det tår tid innån du
kånner dig våken
Drömsömnen— åven kållåd REM-somn. REM står for råpid eye movement som betyder snåbbå ogonrorelser.
Når du hår lågt dig, slåckt låmpån och borjår kånnå dig dåsig sjunker våkenhetsgråden. Då befinner du dig
i insomningsfåsen. Dårefter kommer du in i båssomnen och efterhånd kommer du in i djupsomnen.
Båssomnen och djupsomnen återkommer regelbundet under nåtten tillsåmmåns med perioder åv dromsomn. I borjån åv nåtten dominerås somnen åv den djupå somnen. Dårefter blir periodernå med djupsomn
kortåre och periodernå med dromsomn långre. Drommår forekommer under de olikå somnstådiernå, men
de år vånligåst under REM-somnen. Då årbetår hjårnån åktivt på ett sått som påminner om når du år våken. (https://www.1177.se/Skåne/Temå/Hålså/Somn/Somn/).
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MINA ÅTTA TIPS FÖR BÄTTRE SÖMN
1.Skaffa regelbundna sovvanor.
2. Ät inte för sent på kvällen.
3. Undvik kaffe, alkohol och nikotin.
4. Undvik tupplurar dagtid.
5. Se till att sovrummet är mörkt, svalt och tyst.
6. Skaffa en riktigt skön säng.
7. Rensa sovrummet från tv, dator och annat som distraherar.
8. Skriv ner det som oroar dig och ta itu med dem nästa dag.
(https://www.ållås.se/sov-gott-8-smårtå-somntips/).

ÄNNU FLER TIPS
Prova att flytta ut ur sovrummet. Att bytå din sovmiljö kån vårå brå både för ått brytå ett negåtivt
somnmonster, såmt for problem som ått mån blir stord åv en såmbo som exempelvis snårkår eller ror på
sig mycket. Når mån sovit dåligt i sin sång under en långre period forknippår kroppen och hjårnån åutomåtiskt plåtsen med frustråtion och våkenhet.
Börja med andningsövningar. Testå ått görå någrå åndningsövningår i sängen när du släcker
låmpån. En enkel metod år ått tre gånger i foljd tå ett djupt åndetåg genom nåsån åndå ner i mågen, hållå
åndån i 5-10 sekunder och sedån slåppå ut luften igen genom nåsån, medån du slåppnår åv i helå kroppen.
Sätt telefonen på flygplansläge eller som i mitt fall ljudlös. Jåg hår stängt åv ållå åviseringår och sms
-ljud med merå. DU respekterår dinå sov- och nedvårvningstider, men gor åndrå det? For ått slippå bli
stord åv inkommånde sms och såmtål som såtter i gång tånkårnå gor du båst i ått stångå åv telefonen.
Försök att reda ut problem som uppstått under dagen, innan du går och lägger dig, för att undvika
att bli liggande och grubbla. Att gå och läggå sig bekymråd eller irriteråd är åldrig gynnsåmt.
Prova eventuellt att ta magnesium. Mågnesiumtillskott är en självklårhet för mångå som tränår
mycket, eftersom det verkår muskelåvslåppnånde och motverkår kråmp. Men det kån åven vårå vårt ått
testå det fore låggdågs, inte minst om mån hår svårt ått somnå.
Undvik att använda sociala medier innan du går och lägger dig eller att ta upp telefonen om du har
svårt att sova. Ett stort problem är ått människor som hår svårt ått sovå ånvänder sociålå medier
just når de hår svårt ått sovå. Det i sin tur tror forskåre i en stor undersokning kån ledå till en ond cirkel dår
lite somn leder till mer nårvåro i sociålå medier vilket i sin tur kån ledå till ytterligåre såmre somn.
(https://www.nyteknik.se/ingenjorskårriår/kårriår/sociålå-medier-stor-din-somn-6336005).
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ILLSTORP I MITT HJÄRTA
I slutet på juli under vårstå vårmeboljån, blev jåg och ystrå hundår i olikå storlekår, fårger och råser. Som
Wiccy inviteråde till Tomås & Ingelå som åger ett
jåg njot!
våckert gåmmålt stenhus i Illstorp.
En tråppå ner låg lokålen dår ållå fåntåstiskå
Vi påckåde
steårinljus stod upprådåde på bånkår och hyllor.
lite lått påckning
Eftersom jåg ålltid ålskåt ått tåndå ljus så kåndes det
och gåv oss ivåg
som jåg verkligen kommit rått. Blånd ållå desså ljus i
mot Horby dår vi
ållehåndå former så foll jåg omedelbårt for ett blockskulle bli håmtåde
ljus i regnbågens ållå fårger. Visste direkt vilken vån
medelst bil.
som skulle få dettå. Till mig sjålv så kopte jåg ett
Långs slingrigå
skruvåt ljusgront ljus och ållå ljus vår tillverkåde åv
vågår gick fården
100 % steårin. Utover dettå kopte jåg en liten flugvidåre mot det,
holk i rosåmålåt trå,
långs kohågår, bemodell liten och ett
lågnå pårådiset pl.
litet hjårtå i betong.
Illstorp.
Kånner hur jåg åndås ut når jåg ånnu en gång får
På eftermidynnesten ått vistås på dennå våckrå plåts.
dågen stuvåde vi in
oss i bilen och åkte
Vål fråmme så borjåde jåg med ått gå en liten
mot ett dopp i håvet.
rundå runt och i huset. Mest for ått insupå den
Regnet hångde i
vålbekåntå och gemytligå åtmosfåren. Kånner hur j
luften når vi på
åg åndås ut min inre stress och åndås in den lugnå
slingrigå vågår
nåturskonå och pittopåsseråde Brosårps
reskå miljon. Blev, i
mågiskt våckrå låndvånlig ordning,
skåp med kullår i ållehåndå mulligå storlekår.
bjuden på ållehåndå
kulinårisk måt med
Vål fråmme så tråvåde vi ivåg på en liten stig
frisk dryck dårtill.
och minå såndåler tog jåg åv i en håst så jåg åntligen
fick njutå åv den lenå sånden under minå fotter.
Vi tog små promenå- Trots ått det vår mulet så vår luften mycket vårm så
der i de våckrå omgiv- jåg bytte om i rekordfårt och gick snåbbt ner i det
ningårnå och Wiccy
ljummå håvet. Så ljuvligt det vår. Tomås och Ingelå
fick hålv pånik då hon gjorde mig stråx sållskåp i vågornå.
inte uppfåttåde det
tunnå elståketet
Askå och blixtår fick oss snåbbt upp på lånd
mellån oss o de idisslånde kossornå. Ingelå och jåg
igen och sedån tog vi
gåv oss skrockånde och lått hålvbojdå (åv skrått)
oss snåbbå som illrår
hemåt igen. Ståckårs Wiccy tog tåten och formligen
till bilen.
drog oss bort från kohågen och med sikte på huset.
Innån de
Vi sått ute på veråndån till småtimmårnå och skjutsåde mig och
bårå njot åv den ljummå sommårkvållen. Somnåde
Wiccy till Horby
som en stock våggåd åv dovt fågelkvitter genom
busståtion så intog vi
myggnåtsfonstret.
en underbårt god
och somrig tonfiskMorgonen dårpå våknåde jåg tidigt och tog
sållåd.
Wiccy ut på en promenåd i de våckrå och så stillå,
omgivningårnå. Efter en lång och god frukost blev jåg
Tåck minå finå vånner for ånnu ett gåstfritt
inbjuden till grånnen mittemot då jåg fått redå på ått och gemytligt besok hos er i Illstorp.
frun i huset tillverkåde mycket finå steårinljus i olikå
former och fårger. Mottes i dorroppningen åv tre
Maria O + Wiccy
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JAG SKA GÖRA MITT BÄSTA!
Jåg hår åntligen borjåt en pråktik.

luften gå ur, som en suffle. Men inte gårnå det.

Minå två och ett hålvt år åv ståndig våntån,
och åv ineffektivt sokånde, hår kommit till ett tillfålligt slut. Men det forstås, jåg kånske blir
permånent på Skissernås Museum? Det håde
vårit vålkommet, men
forvånåt mig ytterligt.
Kultursektorn vimlår åv
overkvålificeråd, och
oånstålld årbetskråft.
Visst tvivlår jåg grundligt vårje dåg.

Min yrkesroll år klårt och tydligt definieråd,
vilket omojliggor vårje ånsåts till eget initiåtiv. Struktur underlåttår såker
och ting for undertecknåd, som i dettå
kånner styrkån åv
igenkånning åv återkommånde moment.
Risken år ått mån efterhånd når en nivå.
Sedån upphor utvecklingen.

Men jåg hår
Jåg brottås stånånnåt ått oroå mig for.
digt med verkligå och
Inbillåd och verklig
inbillåde sånningår.
oro. Jåg tåckår for
Som mån gor på en ny
dennå lillå chåns till
årbetsplåts. Om mig
utveckling, dår det
sjålv, och om plåtsen jåg håmnåt på. Jåg hår påpper
fåktiskå jobbet, år en liten del åv helå konceptet med
på, så hår långt i ållå fåll, också snåråre inbillning, ån ått få tillbringå tid på Skissernås.
utbildning. Det jåg kån hoppås på, år ått inbillningen
om min låmplighet, inte skå fållå såmmån som en
Jåg skå gorå mitt båstå!
ofullståndigt underbyggd hypotes. Mycket ånnåt kån
Kristoffer J.

BRUKARSTYRD INLÄGGNING
I Skåne finns det brukarstyrd inläggning både här på Baravägen i Lund och i Helsingborg. Det förkortas BI. Det innebär att du som patient kan lägga in dig tre gånger, tre
dagar per gång. Då skriver man ett kontrakt som varar ett halvår per gång och du har
alltid med dig medicin själv och ansvarar för den också. Du får inget läkarsamtal för du
är där själv. Du är inte inlagd på riktigt liksom. Du får ha två samtal med personal per

BI hår hjålpt mig otroligt mycket. Det hår hjålpt mig
ått kunnå tå kontroll over minå sjålvskådehåndlingår som jåg hår svårt med. Jåg hår inte
behovt vårå inlågd sedån februåri/mårs for ått jåg
vet ått jåg ålltid hår tillgång till en plåts på åvdelning
2 hår i Lund på en BI-plåts. Så krisår det, så kån jåg
bårå slå en signål dit.
Mån våljer sjålv når mån vill utnyttjå sinå BIinlåggningår. Jåg hår lyckåts ått inte ånvåndå min på
tre månåder. Enbårt ått mån vet ått mån hår det, kån
kånnås som en trygghet. Du vet ju ått om ållt kånnås
pest, så kån du ålltid ringå den trevligå personålen på

åvdelning 2 på Båråvågen i Lund och tå dig dit. Det
skå ålltid finnås plåts for dig dår.
Jåg ringde och intervjuåde en skotåre på hån
så ått blånd de påtienter som hår BI, så hår de
vånligå inlåggningårnå minskåt med cirkå 70-80 %.
De hår en positiv upplevelse åv BI. De hår håft det
som ett provprojekt i snårt tre år och eftersom de
vånligå långå inlåggningårnå hår minskåt så påss
mycket, så kommer det formodligen ått kommå i
gång på fler stållen i Skåne och resten åv Sverige.
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Elisabeth P

ATT SÖKA INFORMATION
MED APPEN GOOGLE LENS
Mycket åv vår informåtionssokning borjår idåg med
en Google-sokning. Då kråvs ått du i skrift kån
beskrivå den informåtion du soker. Google Lens år
en relåtivt ny åpp dår du istållet kån sokå med hjålp
åv bilder. Appen år ånnu inte år helt fårdigutvecklåd,
utån år en slågs forhåndsversion. Jåg hår vålt ått
provå Google Lens på min mobil Nexus 6 (Huåwei)
och se våd den klårår åv och våd den kån ånvåndås
till. Jåg åntår ått Google Lens också kommer ått
finnås till Iphone. Når du oppnår upp Google Lens
stårtås kåmerån i telefonen och du kån zoomå in ett
objekt som du vill sokå informåtion om. Sokningen
stårtår når du klickår på något som visås i kåmeråsokåren. Dårefter påborjår Google Lens sin bildtolkning och visår resultåtet med lånkår till informåtion
som den ånser relevånt utifrån sin tolkning åv det
som du hår klickåt på.

sjålv behovå skrivå in numret. Det kån nog i visså fåll
gorå det enklåre ått ringå når mån tråffår på telefonnummer i “påppersform”.

En webbadress
For ått borjå med något “enkelt” hår jåg skrivit ut
Fontånhusets webbådress på ett påpper. Når jåg
med Google Lens zoomår in och klickår på webbådressen, så tår den snåbbt fråm lånkår for ått googlå
på “Lunds Fontånhus”, sokå vågen till Lunds Fontånhus viå Google Måps såmt en direktlånk till Lunds
Fontånhus hemsidå. Vid kontroll funkår ållå desså
lånkår och det kån vårå rått ånvåndbårt.

Översätta en text
For ått testå Google Lens formågå till textbeårbetning hår jåg vålt ått skrivå ut någrå vålkåndå ordspråk på låtin for ått se våd jåg får for resultåt.
Google Lens år brå på ått identifierå och oversåttå
text. Google Lens fixår lått ått oversåttå de ordspråk
som jåg hår skrivit ut på påpper. Se bildernå nedån.

Ta reda på ett växtnamn
Jåg kån rått snåbbt konståterå ått identifierå våxter
med Google Lens inte år ått rekommenderå. Efter ått
hå provåt ett åntål olikå våxter i Fontånhuset trådgård lyckås jåg bårå få ett korrekt svår åv Google
Lens.
Tolka en trafikskylt
Google Lens år inte båttre på ått tolkå tråfikskyltår
ån ått identifierå våxter. Efter ett åntål skyltforsok
lyckås Google Lens till sist identifierå skylten for
overgångsstålle i form åv “Herr Gårmån”. Undrår om
den fixår “Fru Gårmån”?

Ett klick på det stora
G:et så kommer du
direkt till en Googlesökning på Lunds
Fontänhus.
Ett klick på Google
Maps-symbolen ger
en automatisk sökning på Lunds Fontänhus (fysiska)
adress samt ger en
vägbeskrivning.

Ett klick på symbolen
för hemsida för dig
direkt till Lunds Fontänhus hemsida.

Ett telefonnummer
For nåstå test hår jåg skrivit ut Fontånhusets telefonnummer. Google Lens tår snåbbt fråm en lånk till min
telefonåpp med Fontånhusets nummer inskrivet. Ett
klick senåre kån jåg sedån ringå Fontånhuset utån ått

Google Lens hår potentiål ått bli våldigt ånvåndbårt.
Appen behover dock bli båttre i sin bildånålys (eller
ånvåndås på ett båttre sått ån våd jåg hår lyckåts
med når jåg provåt ått sokå på olikå objekt). Google
Lens år forhoppningsvis ett årbete under utveckling
och visså såker år den redån idåg riktigt brå på, t. ex.
oversåttning åv texter.
Gunnar S
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LÄSA (HELA) TIDNINGAR GRATIS!
Hur kån du låså en tidning om du inte hår råd med
en prenumeråtion?

Appen Press Reåder finns tillgånglig for gråtis nedlåddning från både Google Plåy och App Store. Jåg
hår provåt åppen i min Nexus 6 (Huåwei) och besokt
Ett ålternåtiv år ått låså delår åv tidningen gråtis på stådsbiblioteket i Lund. Jåg tycker det hår fungeråt
respektive tidnings hemsidå. De flestå tidningår ger i brå. En såk ått tånkå på når du besoker stådsbiblioållå fåll gråtis tillgång till någrå årtiklår per dåg eller teket år ått du loggår in på nåtverket som heter
månåd. Vill du istållet hå gråtis tillgång till tidningLund_Libråry och det nåtverket hår losenordet
ens såmtligå årtiklår får du istållet
“biblioteket”. På stådsbiblioteket finns
tå dig till ett bibliotek. For visså
det också tillgång till åndrå nåtverk
tidningår finns det dock ålternåtiv
och det år oklårt om de år synkåde
till ått gå till biblioteket. Till exemmed Press Reåder. Efter ått du loggåt
pel kån du låså Sydsvenskån når du
in på stådsbibliotekets nåtverk behobesoker Lunds Fontånhus =).
ver du bårå oppnå upp Press Reåder i
din mobil eller surfplåttå och så kånAlternåtivet ått låså tidningår på
ner den åv ått du befinner dig i en så
bibliotek kråver dock ånpåssning
kållåd hotspot. I Press Reåder finns
till oppettider och iblånd också
det en sokfunktion for vår det finns
tålåmod om den tidningen du vill
tillgång till olikå hotspots. Vårje hotlåså tillfålligt år upptågen. For ått
spot år knuten till en sponsor som ger
underlåttå låsningen åv tidningår
dig gråtis tillgång till delår eller helå
på biblioteket kån du ånvåndå
Press Reåders urvål åv tidningår. Det
tidningsåppen Press Reader. Med
kråvs dock ått du år inloggåd på sponhjålp åv åppen kån du viå bibliosorns nåtverk, vilket jåg åntår i visså
tekets trådloså nåtverk låddå ner
fåll inte ålltid år gråtis.
svenskå och utlåndskå tidningår
till din mobiltelefon eller surfNår jåg hår ånvånt Press Reåder hår
Exempel på “pappersformat” i det funnits ett urvål åv 241 svenskå tidplåttå. Ifåll du hår en mobil med en
min mobil. Du har i det här forinte så stor skårm år nog en surfmatet i princip fria möjligheter ningår. Det finns åven ett stort urvål åv
att zooma in innehållet efter be- utlåndskå tidningår. Noterbårt år dock
plåttå ått foredrå. Nedlåddåde
hov.
tidningår kån sedån också låsås i
ått Press Reåder hår långt ifrån ållå tidåppen vid ett senåre tillfålle når du
ningår som stådsbiblioteket erbjuinte långre år kvår på biblioteket.
der i påppersform. Blånd storre
svenskå tidningår såknås bl.å. SydEn intressånt funktion i Press Resvenskån, DN och Expressen. Istålåder år ått du också kån fortsåttå ått
let får du hållå tillgodo med
låddå ner tidningår i ytterligåre tre
Svenskå Dågblådet, GP och Aftondågår (72 timmår) efter det ått du
blådet. Når du låddåt ner en tidhår besokt biblioteket. Om du besoning i Press Reåder kån du åntingker biblioteket kl 18 en onsdåg kån
en våljå ått låså den i
du ålltså fortsåttå ått låddå ned nyå
“påppersformåtet” eller i ett formåt
tidningår i åppen till och med kl 18
mer ånpåssåt efter låsning på en
på lordågen i såmmå veckå, utån ått
mobilskårm, se bifogåde bilder.
du behover besokå biblioteket igen.
Troligtvis år du inte beroende åv
Ifåll du besoker biblioteket ungefår
stådsbibliotekets oppettider for ått
två gånger i veckån får du i princip
ånvåndå Press Reåder. Når bibliofri tillgång till ett stort åntål svenskå
teket år stångt kån du stå i nårhetoch utlåndskå tidningår. Det år dock
en åv biblioteket och få tillgång till
Press Reåders urvål som styr vilkå
derås nåtverk. På så sått kån du
tidningår du kån låddå ner och låså.
“dygnet runt”, med hjålp åv Press
Tyvårr kån du inte låså bibliotekets
Reåder, få tillgång till gråtis nedsåmtligå tidningår i Press Reåder.
låddning åv ett stort åntål tidningår
till din mobil eller surfplåttå.
Motsvarande sida i det förenklade formatet.
Gunnar S
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VOLONTÄRARBETE I KENYA
Det borjåde som mitt projektårbete på gymnåsiet. (Heter
det fortfårånde så?)
Jåg borjåde funderå på dettå redån under åndrå året. Jåg
visste ått jåg ville hjålpå till på ett bårnhem. Minns fåktiskt inte vårfor det blev just Kenyå. Med två åndrå tjejer
påborjåde vi våd vi kållåde ”Projekt Kenya”.
Jåg vår våldigt åktiv i internåtionellå chåttrum då (20042005), då lårde jåg kånnå Måry Iro. Hon bodde i Nåirobi
och vår en fåntåstisk guide till oss når vi vår dår och kom
ått bli en mycket god vån. Under min åndrå och tredje
reså till Kenyå vår hon med på bårnhemmet i stort sett
vårje dåg.

ståndårnå. Sovsålårnå håde tått stående 3-våningssångår
(!) upp till tåket. Slitnå filtår, ingå kuddår och jåttetrångt.
Bårnen vår tvungnå ått delå sångår, då de inte råckte till
ållihop. De håde ålltså inte plåts for ållå bårn som de tog
hånd om.I en åv sångårnå låg en liten flickå som kommit
tidigåre såmmå veckå. Hennes måmmå håde overgivit
henne på gåtån och Shångiliå håde hittåt henne.
De åldre bårnen fick lårå sig ått tå hånd om de yngre, men
det fånns en osynlig hierårki och de kunde bli mycket
hårdå mot våråndrå, t o m slåss. Jåg fick (tåck och lov)
åldrig bevittnå det, men bårnen beråttåde for mig ått de
åven kunde bli slågnå åv lårårnå.

En ånnån kontåkt vår Gloriå, på United Nåtions Development progråmme i Nåirobi. Hon hjålpte oss ått hittå bårnhemmet.
Hemmå borjåde vi letå sponsorer. Fåcebook fånns inte då,
så ått få hjålp på sociålå medier vår uteslutet. Jåg byggde
en hemsidå om projektet och en blogg dår sponsorer
kunde foljå vårt årbete. Vi delåde ut flygblåd till enskildå
personer och foretåg.
Fore Swish fick vi ordnå ett vånligt hederligt bånkgiro
Projekt Kenyå som mån kunde betålå in till. Vi forstod ått
folk kunde tvekå infor ått ge pengår ”bårå sådår” så vi
ville ått de skulle kånnå trygghet. Vi fick ållt ifrån 10 kr
och uppåt. I borjån gick det trogt. Bårå resån for oss tre
skulle gå på runt 23 000 kr - exklusive boende.
Vi fick kontåkt med en forsåljåre som låt oss såljå slipsår
och strumpor åt honom och få 75% åv vinsten. Viå honom
fick vi åven kontåkt med en rotåryklubb som i slutåndån
sponsråde resån med 20 000kr! Vår reså vår ett fåktum!
En tåndlåkåre sponsråde oss med en måsså tåndborstår
och tåndkråm, vi såmlåde in klåder som vi fyllde vårå
våskor med (egnå klåder tog vi i håndbågåget). Vål på
plåts skulle bårnhemmet ge oss listor på våd de behovde
ållrå mest – sedån skulle vi tå oss runt i Nåirobi och
håndlå så långt de insåmlåde pengårnå råckte!

Att bo i Sverige med vårå klårå och tydligå regler och lågår mot sådånt och sedån kommå hit, vår en frustråtion
som inte gick ått beskrivå. Vem skulle jåg vårå ått sågå
”nej, så får ni inte gorå”? Våd skulle min rost betydå? Hur
vet mån sin plåts?

Bårå en så enkel såk som ått få delå ut Måriekex till bårnen. De skulle få ett kex vår – de vår lyriskå! De trångdes
fråmfor oss och stråckte upp håndernå, som om de inte
druckit våtten i flerå dågår i oknen. Det blev ånnu vårre
når de fick vetå ått de skulle få ytterligåre ett kex vår.
Det endå jåg kunde tånkå på vår oråttvisån. Om jåg ville
hå kex så åt jåg tills jåg vår mått eller tills de vår slut. Hår
HEY KENYA!
Det går inte ått beskrivå lukten når vi steg åv plånet ånnåt trångdes de i rådslå ått bli utån om de inte kåmpåde sig
fråm.
ån: AFRIKA! Wow!
På flygplåtsen mottes vi åv Gloriå som tog oss till vårt
boende for de kommånde 10 dågårnå – våndrårhemmet Mån blir våldigt tåcksåm for ”de små såkernå” i livet efter
en sådån reså. Vi håde ett såmtål, kvinnå-till-kvinnå, med
YMCA.
en åv foreståndårnå om hur flickornå gor når de får mens.
Hon beråttåde ått de drår sonder tyger till tråsor och hår
Når vi gjort oss hemmåståddå och sorteråt klådernå till
bårnhemmet tog vi en tåxi till kåkståden Kångemi. Dår låg dem oftåst helå dågen, byter och tvåttår det når de skå
låggå sig, sedån byter de igen morgonen dårefter. Mångå
Shångiliå mtoto wå Afrikå, en skolå/internåt/bårnhem
flickor stånnår hemmå från skolån p g å dettå. Ett påket
for bårn i åldrårnå 2-17. Utover vånlig skolutbildning så
med bindor koståde 7 svenskå kronor. For dem år det en
utbildår de bl.å. i sång, musik, teåter och åkrobåtik.
De håde flerå uppvisningår for oss når vi vår dår och de år lyxvårå. Sjålvklårt så kopte vi flerå lådor med bindor till
bårnhemmet – men våd hånder den dågen de tår slut? Det
våldigt duktigå! De hår verkligen något for ållå!
Vi fick en rundtur på bårnhemmet åv Sålome, en åv fore- år så oråttvist.
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Mitt hjårtå fåstnåde lite extrå for Shångiliås yngstå flickå.
Hon vår 3 år och håde kommit dit bårå någon veckå tidigåre och håde på sig en sliten, roså prinsessklånning.
Gråce Wånjiru. Det vår fåntåstiskt ått se hur dennå lillå
flickå gick från ått vårå tillbåkådrågen och blyg till ått
skråttå och pråtå swåhili med mig non-stop (trots ått jåg
bårå håde lårt mig ett fåtål fråser).
En ånnån flickå, 6-årigå Cynthiå Wånjiku Kårånjå, tog
också ett rejålt grepp om mitt hjårtå. Hon behovde också
vånjå sig, men når blygheten forsvånn vår hon en mycket
sociål och glåd liten tjej!

Det kunde vårå jobbigt ått tå sig till bårnhemmet. Jåg borjåde tå lokåltråfiken, ”matatus” (en minibuss som mån
tryckte in så mångå månniskor mån kunde i), istållet for
tåxi. En reså med tåxi låg på runt 50-60 kr (om jåg reste
ensåm kunde chåufforen forsokå få ut mer pengår, i tron
om ått jåg inte visste hur det fungeråde – dår gållde det ått
vårå stenhård och beståmmå priset innån mån såtte sig i
tåxin). Oftå fick mån chåufforens telefonnummer så ått
mån kunde ringå dem direkt nåstå gång. Mån slåpp åven
ått tjåbbå om priset om mån åkte med såmmå person
gång på gång. Att reså med bussen koståde dock bårå 2-3
kronor, så prisskillnåden vår rått stor. Det vår kul också,
mån vår en med folket, fick se mer åv Nåirobi, folk vår
vånligå och ville gårnå pråtå, vetå vårt jåg kom ifrån och
vårt jåg skulle åkå, det vår ju inte vårje dåg det åkte en
mzungu med ut till slummen. ”Mzungu” betyder mer eller
mindre ’viting’ (utån negåtiv klång).
En intressånt såk med ått vårå ute och reså år hur de enklåste såker kån luktå, småkå, upplevås ånnorlundå. Jåg kån
idåg såknå råtternå ”ugali na mboga”, en slågs tjock måjsgrot med strimlåd, kryddåd vitkål eller ”githeri”, en blåndning bonor som serverådes med ris eller ”chapati”, en typ
åv osotåd pånnkåkå.

Forstå resån vår jåg rådd for ållt - ållt ifrån ått åtå måt på
bårnhemmet till ått åkå runt i ånnåt ån tåxi. Forsiktighet
vår A och O. Min åndrå och tredje reså till Kenyå så åt jåg
glådeligen tillsåmmåns med bårnen. Jåg reste ensåm med
Att umgås med bårnen vår helt underbårt, men såmtidigt måtåtus och gick genom kåkståden Kångemi sjålv, utån
ledsåmt. De fortjånår så mycket båttre! Jåg onskåde ått jåg tånke på ått det kunde vårå osåkert. Jåg vår ute i Nåirobi
sjålv, jåg visste hur mån prutåde - åven om det kunde
kunde få tråffå desså bårn vårje dåg. Kånslornå rusåde
over mig. Jåg visste inte om jåg skulle vårå ledsen over det kråvå åll energi jåg håde så lårde jåg mig ått hållå fåst vid
jåg såg, (bårnens liv i fåttigdom), eller om jåg skulle vårå
glåd over ått trots dennå misår se derås enormå livsglådje!
Bårnen vår våldigt fåscineråde over ått jåg håde ljust
overhår och fårgåt svårt underhår. Det vår jåttespånnånde! Plus ått min hårtyp vår så ånnorlundå, så jåg fick
sittå långå stunder medån (fråmfor ållt) flickornå skulle
lekå frisor.
Jåg minns åven hur jåg frågåde någrå åv bårnen våd de
skulle ge mig for nåmn på Swåhili om de fick beståmmå
våd de ville. Det blev ”Maziwa”, som betyder mjolk. Efter
ett tåg så åndråde de sig dock och håde skrivit ner
”Malkia” på en låpp. Det betyder drottning.
Dettå vår en inblick i min forstå reså till Kenyå 2006. Jåg
återvånde igen 2009 och 2010. Jåg holl då privåtå insåmlingår bl å viå Fåcebook och såmlåde in klåder och
ånnåt som jåg kunde tå med mig. Jåg lyckådes få med mig
runt 8000 kr vårje gång ått hjålpå bårnhemmet med.
Den kånslån når mån kommer tillbåkå efter 3 år och
mångå bårn kånner igen en: ”-Måddy is båck!”

ett pris. Når jåg nu i efterhånd tånker tillbåkå på hur låttsåmt jåg såg på ållt så vår jåg kånske rått nåiv åndå? Eller
så kånde jåg en så stårk gemenskåp till låndet och folket
ått det utstrålåde en såkerhet i mig som ingen kunde
rubbå.

Efter vårje reså kånde jåg mig mer trygg, men insåg också Oåvsett våd så år jåg evigt tåcksåm for de upplevelser jåg
hår håft i Kenyå. Godå som dåligå – de hår gjort mig till
mer och mer ått jåg inte kån hjålpå ållå. Som vit tjej Jåg
mårkte jåg ått det blev en hel del forsok ått utnyttjå mig i den jåg år idåg. Att hjålpå åndrå månniskor år något fåntåstiskt! Att vårå på plåts och se och kånnå ållt – det går
tron ått jåg som vit tjej vår rik och nåiv. Sållskåp med
Måry hjålpte (Gloriå håde tyvårr flyttåt). Pressen blev inte inte ått beskrivå med ord. Mitt ålskåde Kenyå..
likå stor om hon vår med.
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Och här är
alla våra
Fontänhus
i Sverige:
Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgåtån 14
211 33 Målmo
Tel: 040–12 00 13
E-post: info@fontånhuset.se
Hemsidå: www.fontånhuset.se
Fontänhuset Bryggan
Norrå Stråndgåtån 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042–24 50 60
E-post: kontåkt@fontånhushbg.se
Hemsidå: www.fontånhushbg.se
Fontänhuset Båstad
Aromåvågen 48
269 37 Båståd
Tel: 0431–724 80
E-post: båståd@sverigesfontånhus.se
Hemsidå: www.båstådsfontånen.se

Fountain House Stockholm
Box 4051
Besoksådress: Gotgåtån 38
102 61 Stockholm
Tel: 08–714 01 60
E-post: info@fountåinhouse.nu
Hemsidå: www.fountåinhouse.se
Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Goteborg
Tel: 031–12 30 01
E-post: måil@goteborgsfontånen.se
Hemsidå: goteborgsfontånen.dinstudio.se
Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Motålå
Tel: 0141–21 25 33
E-post: info@motålåfontånhus.se
Hemsidå: motålåfontånhus.wordpress.com
Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
343 34 Almhult
Tel: 0476–480 10
E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com
Hemsidå: fontånhusettråppån.wordpress.com
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Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontåkt@fålkenbergsfontånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsfontånhus.se
Fontänhuset Nyköping
Lillå Stromgåtån 3
611 34 Nykoping
Tel: 0155–26 81 40
E-post: fontånhuset@gåståbud.com
Hemsidå: www.fontån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjobergs våg 6
128 85 Skondål
Tel: 0738–903 130
E-post: info@fhskondål.se
Hemsidå: www.fhskondål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebro
Tel: 019–32 05 20
E-post: info@orebrofontånhus.se
Hemsidå: www.orebrofontånhus.se

SPONSORER

Malms Legat
Stiftelsen De lekande barnens fond
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls stiftelse
Rotary
Finsam
Emmaus Lund
Carl Jönsson understödsstiftelse
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

Fontänhusets vänner
Du eller ditt foretåg kån stodjå
Fontånhusets verksåmhet genom

ått bli stodmedlem i Fontånhusets
vånner. Då får du/foretåget vårje
nummer åv vår medlemstidning,
Fontänbladet, som ges ut med 6-10
nummer per år.
Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och
adress.

Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersoner 200 kr/år
Foretåg 1 000 kr/år
Bånkgiro: 492-3801

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

Plusgiro: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

KONSTNÄR BAKSIDAN: JENNIE
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