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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 

Lunds Fontå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått sto djå personer med 
psykisk ohå lså, då r fokus ligger på  det 
friskå hos individen. Verksåmheten 
tår sin utgå ngspunkt i fontå nhusro rel-
sens grundlå ggånde vå rderingår. Den 
så  kållåde fontå nhusmodellen utgå r 
frå n ett helhetsperspektiv som bygger 
på  delåktighet, medbestå mmånde och 
deltågånde i ett såmmånhång som 
tå cker in helå livssituåtionen. Må let å r 
ått i sto rstå mo jligå utstrå ckning mo tå 
må nniskor frå n ett sjå lvhjå lpsper-
spektiv. Verksåmheten inrymmer 
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och serviceenheten, redåktionen,  
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EXÄK(T) och ”Gro nå Fingrår”. I så vå l 
årbetsenheternå som projekten årbe-
tår håndledåre och medlemmår sidå 
vid sidå. 

Fontå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillho rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljo n inbjuder till trivsel och årbets-
glå dje. Lunds Fontå nhus verksåmhet 
å r mo jlig tåck våre det såmlåde engå-
gemånget hos Fontå nhusets sponso-
rer, sto dmedlemmår, medlemmår, 
håndledåre och volontå rer. 

Mer informåtion om verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 

www.lundsfontånhus.se 

Du kån å ven gillå oss på  Fåcebook 

www.fåcebook.com/lundsfontånhus 
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Efter en lå ng vårm sommår hår ho sten å ntligen kommit. Det hår vårit 
må ngå fåntåstiskå få rger på  trå den, men nu hår lo ven fållit och trå den å r 
kålå. 

Julen å r snårt hå r med lussefirånde som vånligt torsdåg den 13/12. Det blir 
nå grå o vningstillfå llen också , tider och plåtser kommer senåre. Vå rt finå 
julbord hår vi onsdåg den 19/12 kl 13-17. Det kommer en ånmå lånslistå i 
cåfe et och det å r betålning vid ånmå lån. Julåfton kommer det vårå o ppet 
som vånligt kl 11-14. Såmmå då r: listå kommer i cåfe et. Nyå rsåfton hår vi 
o ppet, men tidernå å r inte klårå å nnu, men det lutår mot ått det blir kl 11-
14. Info om det kommer på  ånslågståvlornå och viå djungeltrummån. 

Vi hår ett fullspå ckåt nummer som vånligt. Kårin å r huvudperson med en 
intervju och bilder. Bengt å r bå de glåd och årg, Lenå funderår, Cicky stå r 
kvår i sin ho rnå, podden hår håft premiå r och Mårie hår vårit i Tokyo. Det 
blir som vånligt råpporter frå n enheternå. Jåg hår vårit i Stockholm på  en 
utbildning fo r nå grå stå der som vill stårtå Fontå nhus, mycket intressånt 
och trevligt. 

REDAKTIONEN  HAR ORDET GENOM TONY 



3 

SAKER SOM GÖR MIG GLAD 

- en god middag 

- nylagat kaffe 

- en påse lösgodis 

- Fontänhuset, och alla goa människor där 

- min hund 

- min syster och hennes familj 

- vackert väder, oavsett årstid 

- ett vänligt ansikte 

- en vänlig röst 

- trevligt bemötande 

när busschauffören säger "god morgon" när jag  

stiger på 

- när jag har pengar 

- sjunga i kör 

- lyssna på musik 

 

SAKER SOM GÖR MIG LEDSEN/ARG 

- orättvisor 

- snålhet 

- översitteri 

- när jag känner att jag blir utnyttjad 

- otrevliga människor 

busschaufförer som tvärbromsar precis vid  

busshållplatsen 

- när jag inte har pengar 

- busschaufförer som kör som om de stulit bussen 

- stressen i samhället 

- spårvagnsbygget i Lund 

- när min mobil inte fungerar 

- när jag inte känner att jag duger som jag är 

 

Bengt 
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Lena funderar 
på unken kvinnosyn, tjockhat  

och det där jävla patriarkatet 

 

Vi måste verkligen sluta prata om vikt och kalorier och vi måste verkligen sluta se den smala 

kroppen som norm och den tjocka som osund. 

Jag har skrivit om det här förut. Och det blir nog fler gånger. Tyvärr. 

För det kan vara livsavgörande för många människor om de dagligen får smalhetsnormen ned-

tryckt i halsen. Det kan trigga igång självhat och ätstörningar. Det kan få en människa som käm-

par med sitt ätande att inte orka kämpa mer. Och som kanske därför tar sitt liv. 

Kan vi inte bara bestämma att vi slutar säga; jag ska UNNA mig, varje gång jag äter en kaka eller 

en påse chips? 

Säg inte; nja jag borde nog inte….och nu måste jag löpträna 50 mil utan uppehåll…och liknande.  

Passa på att NJUTA av det du äter. Lukta på kanelbullen. Känn hur choklad-moussen liksom 

smälter i munnen.  Snälla kan vi komma överens om det? 

För att sitta o peta i en härlig Budapest-bakelse med en grimas av tvekan och skuld är ju bara 

bortkastad njutning. Och bortkastad tid. 

Så ät och njut. Det är TILLÅTET och t o m något riktigt bra och hälsosamt. 

Och ja jag hamnar också ibland i viktsnacksträsket. Detta är svårt för mig också. Men jag är glad 

att säga att det är mycket mer sällan nuförtiden. Jag tycker om mig själv mer; min själ OCH 

kropp. (Oftare än sällan i alla fall.) Och jag vill bespara mina medmänniskor mina egna mat-nojor. 

Eftersom jag vet att mitt viktsnack kan vara rent livsfarligt för en människa med t ex ätstörningar. 

 

Överallt bombarderas vi av vita, smala och unga kroppar som lämnat all mångfald ryggen. När du 

sätter dig för att se en film. Eller läser en tidning. När du sätter dig i jobbmatsalen på lunchen för 

att äta. När du ska köpa kläder. När du ska köpa en säng på IKEA. Osv i all oändlighet. Så fort 

jag öppnar en tidning står det hur jag ska göra för att gå ner i vikt. Och hundratals olika metoder 

presenteras. Och nästa vecka kommer det fler. 

En kvinnokropp blir ständigt bedömd, recenserad, rangordnad mm. 

Kvinnans beteende likaså. När kvinnan är tyst, när hon anpassar sig. När hon ständigt tar hand 

om sin omgivning. Då prisas hon. Då ger patriarkatet tummen upp och high-five. Och generellt 

sett är det ju mannens öga som bedömer och rangordnar. Föreställningen om att kvinnor inte kan 

samsas i grupp och att vi skulle vara som elakast mot andra kvinnor är bara en myt. För en grupp 

kvinnor som backar varandra. Håller varandras rygg: de stärker varandra. Och en stark kvinna är 

alltid ett hot mot patriarkatet. 



5 

Då vi lägger all energi på att raka hela kroppen, svälter oss för att kunna gå ner i vikt, oroar oss 

för vårt utseende, ja då ler hela dagens samhälle emot oss och säger JAA bra fortsätt så. 

Men när vi kvinnor istället börjar ifrågasätta patriarkatet och synen på den perfekta kvinnan som 

en hårlös, smal, tystlåten, omhuldande dito. Ja då kan det hända grejer. Många härliga grejer. 

Jag är 51 år. Jag har ägnat nästan hela mitt liv, i nästan 45 år, till att försöka förändra mig. Som 

flertalet kvinnor i alla tider. Försökt förändra mitt yttre och den jag är inuti för att få bli älskad 

och accepterad. Jag har lagt oändligt mycket energi på att hata min kropp eftersom den inte 

passat in i normen av hur en kvinnokropp ska se ut. Och detta både när jag var tjock och när 

jag var mager. 

Jag har dragit mig undan, varit tyst, leende och behjälplig i alla lägen. För att passa in. För att 

bli älskad och accepterad. Jag har uteslutande tänkt på hur jag bäst kan ta hand om andra och 

hur jag bäst kan ta ansvaret för deras gärningar. För det är så vi kvinnor förväntas göra. Vi är 

drillade till det från tidiga barnsben. Var mjuk och följsam! Överbrygga oenighet. Be alla om ur-

säkt när din partner beter sig svinigt. Ta hand om alla relationer. Und so weiter. 

Men jag ställer inte upp på det här längre!  

Jag vill inte att mitt återstående liv, de år jag har kvar, ska ägnas åt att jag måste ändra den jag 

är. Jag vill inte lägga pengar och energi på det längre. Att försöka bli något jag inte är och något 

som är rent ohälsosamt för mig att vara. 

Jag vägrar att inordna mig i ett gammal unket kvinnohatande och tjockhatande patriarkat. Där 

andra (oftast männen) hela tiden talar om hur jag och alla andra som identifierar sig som kvin-

nor ska vara. 

Och då kommer hatet; tjockhatet och kvinnohatet. Som ett brev på posten. Eller ett mejl i inkor-

gen. Typ. 

Och jag är ju inte ensam om att uppleva detta. Nej vi är många, ofattbart många kvinnor som 

dagligen får slåss mot en förlegad kvinnosyn.  

För när vi slutar raka oss. När vi slutar lägga energi på kilo, vikt och utseende. När vi inte längre 

står tysta och tar emot skit utan faktiskt sätter ner foten och säger NEJ. DETTA ÄR INTE OK!!  

Som i t ex Me too-rörelsen. 

Då hukar sig patriarkatet i rädsla för all den kraft som väller fram.  

Då blir vi fria. Då lyfter vi varandra.  

Då kan vi leva på riktigt.   

                                                                                                                                       Lena H   
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Om  du få r en kontåktfo rfrå gån  frå n en mån du inte kå nner vår uppmå rksåm på  fo ljånde: 

1. Är han snygg? (nog inte han på bilden. 

2. Har han militäruniform (inte nödvändigtvis)? 

3. Han kan säga att han är änkeman (för att träffa dig i hjärtat).  

4.  Han har inte sällan barn (en pappa kan verka tryggare). 

5. Han kommer ofta från ett annat land.  

6. Han är väldigt uppvaktande!!! 

7.  Han låtsas vilja dig väl. 

Det hå r hå nde mig och jåg vill inte ått det skå hå ndå åndrå. 

Hån ville ått jåg skulle tå hånd om 600 000 dollår (4 miljoner kronor) å t honom och hån ville ått jåg skulle  flyttå till USÄ 

och då r skulle vi giftå oss. Jåg kå nner mig så  luråd så  ått jåg vill vårnå ållå jåg kå nner fo r det hå r. 

Ett tips: Om hån finns på  Fåcebook, så  kollå upp håns vå nner. Oftåst såknår hån vå nner. 

 

Vid pennan  Lisbeth Andersson 

Luras med  kärlek. 

 BUSSEN SOM SKREEEK 
Sått på  bussen mot Lund, den 

stånnåde vid GåsteLyckån 

Vå strå. Plo tsligt kå ndes en vib-

råtionen mot bussen. 

”Skrååååp” lå t det. Folk skrek. 

Det vår en låstbil som håde 

kommit fo r nå rå bussen. 

Chåuffo ren, som vår frå n 

Frånkrike, skrek ”-DIÄBLE!”, 

som betyder ”såtån” på  

frånskå. Hån stårtåde bussen 

och bo rjåde ko rå vå ldigt fort. 

Hån stånnåde inte vid buss-

hå llplåtser, ej heller vid tråfik-

ljus. Det blev en få rd på  liv och 

do d. Folk skrek och tumlåde runt i bussen. Speciellt de som stod rå kåde illå ut. Så  fick Äme lie en ide . 

Hon gick fråm till chåuffo ren och tilltålåde honom på  frånskå. Hon lyckådes ått lugnå honom. Hån 

stånnåde bussen och folk gick åv. ”-Ring inte bolåget”, bo nåde hån. Ämelie stånnåde kvår på  bussen 

och fortsåtte ått pråtå med chåuffo ren. Nå r hån så sitt nåmn George blev Ämelie vit i ånsiktet. ”-

Herregud!”, utropåde hon. ”Du å r ju min påppå!”  

Cicky   
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JUST VAD JAG EFTERSÖKER 

VARFÖR FONTÄNHUSET? 
Det å r tisdågsmorgon, jåg hår legåt våken i flerå timmår. Ä ngest. Kå nner mig ensåm, hår inget speci-

ellt ått go rå. Hur hånterår jåg den hå r dågen? Fontå nhuset finns ålltid, dit cyklår jåg! Jåg bånår min 

vå g blånd ytterskornå. Redån i hållen mo ts jåg åv ett bekånt ånsikte. "Hej, roligt ått se dig" - Jåg kå n-

ner med en gå ng vå rmen som finns i rummet. Jåg så tter mej ner i cåfe et. Mycket å r redån givet - Vi 

hår ållå likårtåd livserfårenhet.  Mån kån slåppnå åv och vårå sig sjå lv. Såmtålet blir meningsfullt.  

Ätmosfå ren å r tillå tånde, men det ligger en trygghet i ått vetå ått mån ålltid hår koll på  grå nsernå. 

Det finns en tolerånt och respektfull bå rånde åndå.  

Utånfo r Fontå nhuset mo ter jåg kråv och fo rvå ntningår som jåg inte kån levå upp till. Men på  Fontå n-
huset - och det å r viktigt- å r ålltid det jåg go r, eller inte go r gott nog! Mån kå nner sig sedd och bekrå f-
tåd -utån bekrå ftelse finns jåg inte. 

Karin (skrivet under min förstå tid i Lunds Fontänhus) 

Tånkår om min fo rstå tid på  Fontå nhuset. Fo rstå 

introduktion vår lå ttsåm då r mån ållmå nt berå t-

tåde om vilkå åktiviteter som bedrivs. Bilden jåg 

fick vår ått det finns ett stort och brett kunnånde 

och intresse blånd medlemmårnå. Såmt ått det 

finns utrymme fo r egnå ide er om mån vå ldigt 

gå rnå vill å gnå sig å t nå got som inte å r uppsått. 

Tidigåre håde jåg å gnåt mig å t måtlågning och 

idrott på  fritiden, men hå r inså g jåg ått å ven 

åndrå såker som skrivå, trå dgå rd, må lå kunde bli 

en del åv minå fritidsåktiviteter vilket jåg så g 

fråm emot.  

Friheten ått sjå lv kunnå så ttå om ihop sin vårdåg 

blånd en uppsjo  åv åktiviteter så g jåg som vå ldigt 

positivt. Fåstå tider i vårdågen och ått i fo rvå g be-

stå mmå våd mån skå å gnå sig å t hår jåg uppfåttåt 

som mycket positivt fo r den personligå utveckl-

ingen. Hå r hår mån ett fåst schemå med en brå 

blåndning vilket å r just våd jåg efterso ker. Min 

tånke å r ått jåg skå vårvå beso k på  huset med 

mitt ordinårie jobb. Det verkår som ått den kon-

stellåtionen som finns påssår mig brå.  

Eftersom mån lå r sig åv våråndrå finns ålltid nå -

gon mån kån få  sto ttning åv. Blåndår mån sedån 

dem mindre åktivitetsgruppernå bidrår det till ått 

lyftå medlemmårnå som helhet. Min storå fo r-

hoppning vår ått det skulle vårå inspirerånde och 

drivnå kursledåre som å r intresseråde och brå på  

ått pråtå. Under minå fo rstå beso k hår jåg vårit 

no jd med ledårnå. Dem hår vårit brå på  ått fo r-

delå årbetet och ållmå nt få  en och trivås. Det 

finns tid fo r kortå personligå såmtål vilket blir 

som små  utvecklingssåmtål.        

Martin I 

Drabbad av psykisk ohälsa? Vill du få hjälp med studier eller att 

hitta jobb, lära dig göra poddradio, jobba på en tidningsredaktion, 

arbeta i trädgården, lära dig laga mat och baka eller bara träffa 

andra människor i en trivsam miljö?  Välkommen att titta in hos oss! 
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Tisdågen den 24 juli vår jåg och min kontåktperson 

på  Johånnå-museet i Skurup.  

 Det visåde sig ått det vår ett museum helt i min 

småk.  Då r fånns bl. å bilår frå n 40-tålet, husgerå d 

frå n 50-tålet, gåmlå cyklår 

och ånnåt frå n fo rr. Det bå stå 

åv ållt vår….. flipperspel. Oh 

wow! Mån fick spelå på  nå grå 

åv dem.  Så  klårt ått jåg blev 

fåst då r en brå stund. Håde 

inte spelåt på  må ngå å r och 

det må rktes. Efter ett tåg kom 

jåg in i det och lyckådes få  

gånskå ho gå poå ng. Spelåde 

vå l 40 minuter. Noteråde ått 

det fånns en jukebox vid ut-

gå ngen. Spelåde Thåt's åmore 

med Deån Mårtin.  Det vår 

sedån dågs ått drå vidåre. Vi 

skulle till Svåneholms slott 

också . Påssåde på  ått å tå då r.  

 Nå r det gå ller min frå n-

våro frå n F-huset vår det fo r ått låddå minå båtterier. 

Ätt få  ro och energi till ått kunnå grovstå då och sor-

terå ut såker jåg inte lå ngre beho ver. Dettå donerår 

jåg till Erikshjå lpen.  Hår dessutom mo bleråt om i två  

rum fo r ått frigo rå positivå energier.  Renså ut och gå  

vidåre. Jåg må r brå i min ensåmhet.  

 Den 3 åugusti å r jåg å ter på  vå g till Jensens 

Bo fhouse. Dennå gå ng på  egen hånd. De go r sinå egnå 

burgåre. Inte ålls som McDonålds. Usch! Dennå som-

mår å r så  ljus och jåg må r så  brå. Trots dettå kå mpår 

jåg mot små rre misso den. Hår utnyttjåt jojokortet till 

fullo dennå sommår.                  

 Må ndågen den 6 åugusti  vår jåg på  Målmo s 

museum. Skulle kollå in en klå dutstå llning frå n 30-

tålet. Det visåde sig ått det vår en miniutstå llning. Nå r 

jåg å ndå  vår då r kollåde jåg in ånnåt. De håde byggt 

en konstgjord grottå som mån kunde upplevå en jord-

bå vning i. Helå golvet vibreråde. 

Jåg hår bo rjåt go rå såker utån 

min kontåktperson som trå ning. 

Så nt jåg kunde innån jåg blev då -

lig.  

 Tisdågen den 7 åugusti. Vår 

på  vå g till Simrishåmn med buss. 

Det vår till åutomuseet jåg skulle. 

I Simrishåmn bytte jåg till buss 

507. Skulle åv på  Fåbriksgåtån. 

Äutomuseet lå g på  ett fåbriksom-

rå de.  Intrå det gick på  110 kro-

nor. Lite dyrt. Det vår vå rt peng-

årnå. Då r fånns så  må ngå hå ftigå 

bilår. Då r fånns bl.å en Rolls Roys 

och en Låmborghini.  

 Den 8 åugusti vår det 

såmå kning frå n Lunds Fontå nhus till Bårå. Det skulle 

vårå livemusik med båndet Sicked Ällå  i Killerhuset. 

Lå ten ”Var kommer du ifrån” å r min fåvvo.  Mycket 

uppskåttåt och jåg kå nner ju dem också .                                                                                      

 Fredågen den 10 åugusti blev det riktigt ruggigt 

mot nåtten. Jåg skulle precis lå ggå mig då  det plo tsligt 

bo rjåde å skå.  Det blixtråde i stort sett helå tiden.  Det 

åvtog efter cå en timme. Jåg kom till ro efter ett tåg.                                                                      

 Lo rdågen den 11 åugusti vår jåg på  Målmo festi-

vålen med min kontåktperson. Det vår ett mindre  

VÄLKOMMEN 

TILL  

CICKYS HÖRNA 

Den här skönheten ville jag helst sno. 

Och dra ut på de skånska vägarna. 
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event i å r mot våd det brukår. Dessutom håde de ho jt 

så kerheten som om de fo rvå ntåde sig ett åttentåt.  

 Den 11 åugusti mindes jåg Robin Williåms med 

ått kollå filmen Flubber på  Netflix. Grå t en skvå tt 

också .  

 Må ndågen den 13 åugusti firåde jåg Fåme Cåtå-

dors fo delsedåg, den dåg hån kom till mig. Det gick lite 

vilt till. Ho  Ho ! Det serverådes tonfiskfile.  

 Onsdågen den 15 åugusti drog jåg till Helsing-

borg och tog sedån buss 202 till Ho gånå s. Gjorde en 

mellånlåndning vid Fortet Viken. Då r fånns en strånd 

åv sten. Oboy! Jåg kollåde efter finå stenår. Fånn mås-

sor. Såtte mig sedån och lyssnåde till håvets brus. Det 

luktåde så  gott frå n våttnet. Sått en lå ng stund och me-

diteråde.  Så  lyckåt ått de ho gre måkternå såde å t mig 

ått å kå till Ho gånå s. Jåg fortsåtte sedån mot Ho gånå s. 

Det blev en kortåre visit. Ä kte tillbåkå till Helsingborg 

och håde svå rt ått hittå till tå gen. Fånn slutligen rå tt 

perrong och å kte till Lund.                                                       

 Fredågen den 31 åugusti  till F-huset fo r ått 

medverkå på  invigningen åv RSMHs nyå lokåler. Det 

vår mycket folk som kom . Fullt hus. Det bjo ds på  

smo rgå stå rtå och kåffe. Jåg å t med god åptit. Gillår 

som bekånt småsk. Nå r det gå ller umgå nge hår jåg 

svå rt ått kå nnå mig hemmå hos de flestå. Jåg kå nner 

mig så  ensåm blånd folk. Grå ter, men ingen ser mig.  

  

  

Torsdåg den 6 september vår en brå dåg ått å kå med 

Nåturbussen 159 till Lund. Det å r en tur på  en timme 

genom våckert låndskåp. En stor rovfå gel sått på  få ltet 

och nå r bussen kom lyfte den och flo g ivå g.                                                                                  

 So ndågen den 9 september å kte jåg in till F-

huset igen fo r ått å tå brunch innån jåg drog vidåre till 

Mejeriet. Skulle repå musik igen. Ällt gick små rtfritt. 

Ätt hå llå på  med musik å r min grej.                     

 Tisdågen den 11 september vår jåg på  vå g till 

Kristiånståd. Skulle mo tå upp min vå ninnå Sånnå då r. 

Vi skulle vidåre till Stockholm. I Ljungby stånnåde vi 

till fo r ått gå  på  toå på  Dollår store. Det blev en påus 

på  två  timmår. Hupp. Vi fortsåtte få rden och kom till 

Grå nnå och då r vår vi tvungnå ått ko på polkågrisår. 

Cirkel K hette stå llet. Hån vi håndlåde åv vår vå ldigt 

trevlig. Vi fortsåtte den 60 mil lå ngå bilresån. Stån-

nåde till nå r det beho vdes. Nå r vi slutligen kom fråm 

till Stockholm vår det en timmes lå ng ko . Vi håde håm-

nåt i rusningstråfiken och dessutom vår hå r tullår och 

ånnåt som tog tid. Vi kom så  små ningom ut frå n cent-

rum och for vidåre mot Våxholm. Fortsåtte sedån till 

ett stå lle lite utånfo r. Då r håde Sånnå fixåt sovplåts till 

oss. Det vår hennes syster vi skulle bo hos. Vi skulle ju 

vårå då r uppe i fyrå dågår. Det visåde sig ått vi inte 

beho vde bekymrå oss fo r måten heller. Sånnås syster 

bjo d oss på  frukost, lunch och kvå llsmåt. Det vår renå 

lyxlivet då r i nå rheten åv Våxholm.  

Jeff Lynne på scenen. Och mina tårar rinner. 
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 Den 12 september å kte jåg och min vå n in till 

Stockholm fo r ått håndlå på  Ro då korset. Min jåckå 

håde bo rjåt flågnå.  Jåg håde turen ått finnå en Gunillå 

Ponte n designerkåppå. Den vår som gjord fo r mig. 

Sånnå och jåg å kte till ett stå lle och 

å t. Senåre såmmå kvå ll vår det dågs 

fo r konserten med Jeff Lynne ELO. 

Det vår fullsått på  Globen. Innån 

Jeff vår det ett fo rbånd med en 

snubbe som hette Billy Lockett. 

Inte nå gon fåvvo. Hår inte ens ho rt 

tålås om må nniskån. Men 20.45 vår 

det å ntligen dågs fo r ho jdpunkten 

fo r kvå llen. Jeff Lynnes ELO. Nå r de 

kom igå ng med Ståndin' in the råin 

rånn minå tå rår. De spelåde blå 

Evil womån, Mr Blue Sky, I cån't get 

it out of my heåd och nå r lå ten 

Turn to stone kom stå llde jåg mig 

upp och skrek. Bo rjåde å ven dånså. 

Jåg och min vå ninnå stod sedån upp 

och dånsåde helå konserten. ELO åv-

slutåde som sedvånligt med lå ten Roll over Beetho-

ven. Ällt vår hå ftigt. Ljudet, låsershowen och Jeff 

Lynne. Det vår min bå stå  konsertupplevelse nå gon-

sin. Efter konserten ko pte jåg en ELO T-shirt som 

minne plus ått jåg spåråde biljetten. En åv dågårnå 

drog vi in till stån fo r ått mo tå upp Sånnås vå nner. Vi 

vår på  en tåcobår. Sått då r ett tåg. Det vår trevligt ått 

trå ffå Sånnås vå nner. Nå r vi kom tillbåkå till Våxholm 

och å kte upp fo r båcken gick det en vildsvinsfåmilj 

o ver vå gen. Så  storå de vår. Det vår underbårå dågår 

då r uppe i Stockholm. Kåtternå håde få tt påssning åv 

Jonås Bredford.  En tid åv å terhå mtning frå n resån 

beho vdes.  

 Tisdågen den 2 oktober så g jåg fyrå stycken 

storkår på  få ltet vid Dålbyvå gen i nå rheten åv Sjo bo-

gå rd.  Så  finå och stoltå de vår. Hår åldrig sett storkår 

fo rut. Dettå intrå ffåde då  jåg vår på  vå g till Lund med 

buss. 

 Lo rdågen den 6 oktober vår jåg på  Royål Älbert 

Håll i Lundon. Det vår på  Frostå årenån på  Klostergå r-

den. Konserten vår upplågd på  såmmå vis som origi-

nålet frå n London. Jåg sjo ng fo r full håls i lå tårnå Rule 

Brittåniå med flerå.  

 So ndågen den 7 oktober vår det dågs fo r Run-

ning for Mentål Heålth. På  måmmås och min nåmns-

dåg. Jåg upptrå dde på  eventet med två  lå tår. I tjugo å r 

hår jåg dro mt om ått få  upptrå då på  den vitå scenen i 

Stådspårken eftersom den på minner 

mig om Hollywood Bowl.  

 Tisdågen den 11 oktober 2018 

vår jåg progråmledåre i podden som 

håde premiå r dennå dåg. Äskul.  Jåg 

fo rberedde progråminslågen dågen 

innån och innån det vår dågs ått 

så ndå inslågen. Dessutom var det 

min mammas födelsedag.  Hon skulle 

ha blivit 98 år. Senare samma kväll var 

det musikrep på Mejeriet inför eventet 

på Baravägen. Jag hade fått dåligt med 

sömn också, var helt slut i själen. Det 

är sådant man får tåla.  

 Fredagen den 12 oktober var det 

alltså musik på Baravägen med mig 

och många andra. Det var ett event med 

blickfånget på Mental ohälsa.  Senare 

samma kväll gjorde jag iordning hemma.   

 Måndagen den 15 oktober kom pappa hem till mig 

och firade sin 85-årsdag. Han hade fixat maten. Det var 

trevligt att pappa kom hem. Det tyckte faktiskt Fame Ca-

tador också. Han lät pappa klappa honom. Tårarna rann 

upp i mina ögon. Blev så rörd. 

 Tisdagen den 30 oktober tog jag mig till F-huset 

för att deltaga i ett event som kallades Kulturdaten.  

Skratt, ångest och het choklad var ämnet. Det blev het 

choklad och ångest men inte så mycket skratt. Inte för 

mig.  

 Onsdagen den 31 oktober då det var riktiga Hallo-

ween var det fest på Fontänhuset.  Det serverades död 

torsk till lunch. R.I.P. Vid 5-tiden serverades det tacos 

med tillbehör.  Senare på kvällen blev det disco. Det är 

nyttigt att röra på fläsket efter maten. Det blev ganska 

sent. Jag var hemma 23.00. Kom till sängs vid 01.00.  

Torsdagen den 1 november var det poddsändning igen på 

huset. Det var åter jag som höll i programmet. Det är lite 

jobbigt med förplanering inför podden. Att skriva manus 

och så. Mer om 

podden i nästa 

Cickys hörna. 

Tjabba! 

Gunilla Pontén utanpå och 

artikelförfattaren inuti. 
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Hur kom det sig att du kom till Fontänhuset? 

-Jåg håde bo rjåt på  Målmo  Fontå nhus ett pår å r 

tidigåre och så  ho rde jåg ått det fånns i Lund, ått 

det vår lite våriåtion då r. Nå r jåg kom dit må rkte 

jåg ått det vår fin stå m-

ning och brå folk som 

vår då r. Sen lå rde jåg 

kå nnå Låsse frå n Målmo  

Fontå nhus som sedån 

blev chef på  Lunds Fon-

tå nhus. 

Hur hade du det på 

Malmö Fontänhus re-

spektive Lunds Fon-

tänhus? 

-Målmo  å r ett brå fon-

tå nhus, men jåg lå rde 

inte kå nnå dem så  brå 

som hå r i lund. Jåg trivs 

på  Lunds Fontå nhus. 

Hå r å r brå gemenskåp 

och jåg hår dessutom 

vuxit upp i Lund.  

Vad har du för arbets-

uppgifter på Fontän-

huset? 

-Ingå så rskildå. Jåg å r 

hå r fo r den sociålå bi-

ten, ått snåckå med folk. 

Vad har Fontänhuset 

betytt för dig? 

-Det hår betytt ått jåg 

hår kunnåt brytå isolering-

en. Istå llet fo r ått sittå 

hemmå, trå ffår jåg nyå vå nner. Jåg hår få tt mer 

sjå lvfo rtroende och kå nner mig glådåre. Det som 

betyder mest å r ått jåg hår en fåst punkt. Nå r jåg 

kommer hit kå nns det som om jåg hår en fåst 

punkt i livet. 

Skulle du rekommendera Fontänhuset till 

andra? 

-Jåg skulle rekommenderå Fontå nhuset som en 

plåttform, en mellånståtion fo r de som vill kommå 

ut i årbetslivet eller fo r 

dem som vill brytå 

tristessen. 

Vad har du för tips till 

dem som drabbas av 

psykisk ohälsa? 

-Ällå å r vi olikå, men åv 

egen erfårenhet vet jåg 

ått isoleringen, ått sittå 

hemmå, bårå spå r på  

den psykiskå ohå lsån. 

Då rfo r skulle jåg viljå 

så gå –Fo rso k åktiverå 

dig och hittå vå går ut så  

ått den mentålå biten 

blir helåre. 

Vad har du jobbat med 

tidigare? 

-Jåg  bo rjåde jobbå på  

Sååb 86, innån dess 

gjorde jåg militå rtjå ns-

ten.  

Vad är ditt framtids-

mål? 

-Mitt fråmtidsmå l å r nå tt 

redån nu. De senåste tio 

å r hår jåg må tt brå tåck 

våre egen kråft  och rå tt    

medicinering. 

Vad har du för intressen? 

-Mitt intresse å r ått lå så bo cker, det å r ett stort 

intresse, se på  filmer och lyssnå på  musik.  

Micke blev intervjuad av Martina 

 

”EN FAST PUNKT” 

Micke landar ofta på redaktionen för att snacka 

om livet i allmänhet och Bond-filmer i synnerhet. 
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HÖST 
Gummisto vlår. Regn. Blå st. Vårm choklåd. Mo rker. Orånge. Ro d. Gul. Hålsduk. 
Bå r. Nyponsoppå. Filt. Kåstånjer. Mo sså. Bråså. Tå ndå ljus. Mys. Pumpå. Pårå-

ply. Råggsockår. Hålloween. Få rgstårkt. Molnigt.  September. Sko rdå. Dimmå. 
Svåmpplockning. Dågg. Ljuslyktor. Disigt. Eld. Ä ppelpåj. Rå fså Lo v. Ä ppelmos. 
Oktober. Dofter. Få rgexplosion. November.  

Martina 

Helå sommåren gick jåg och fun-

deråde på  hur det skulle bli.  

 Ätt kommå till Fontå nhu-

set i Lund som socionompråkti-

kånt. Plåceringen fick jåg tillde-

låd mig i måj, universitetet måt-

chåde mig som student med en 

mo jlig pråktikplåts. Jåg tåckåde 

jå. Och min håndledåre på  Fon-

tå nhuset tåckåde också  jå. Det 

blev som en Tindermåtchning – 

fåst utån det romåntiskå pirret i 

mågen. Det vår en ånnån slågs 

pirr. Sen kom den lå ngå och 

vårmå sommåren. Och vå ntån. 

 Hur skulle det bli? Hur å r 

dom, dom då r som å r på  Fontå n-

huset? Och kommer jåg ått påsså 

in? Kommer jåg ått tyckå om ått 

vårå då r? Och kommer dom ått 

tyckå om mig? Dom. Och jåg.  

 Ä ntligen kom så  den då r 

fo rstå dågen i september, då  sjå lvå pråktiken stårtåde. 

Jåg skulle mo tå dom fo r fo rstå gå ngen. Som en Tinder-

dejt, fåst å ndå  inte ålls. Fo rstå veckån vår omvå lvånde 

och intensiv. Må ngå nyå mo ten med må ngå nyå må n-

niskor. Det vår dom. Dom som jåg skulle fo rhå llå mig 

till och vårå med. Dom som jåg vår nyfiken på . Men 

redån efter ett pår dågår hå nde nå -

got.  

 Dom fo rvåndlådes, fo rå dlå-

des, fo rtrollådes. Till ett vi. I mitt 

inre och i såmtål med må nniskor 

bå de innånfo r och utånfo r Fontå n-

huset ånvå nde jåg inte lå ngre ordet 

dom.  Jåg ånvå nde plo tsligt vi. ” så 

här tänker vi”, ”hos oss arbetar vi så 

här” ”Vi på Fontänhuset …” 

 Vilken mågisk kå nslå det å r. 

Ätt få  bli en del åv ett såmmånhång 

och ått inte ens beho vå kå mpå fo r 

ått kommå in. Ätt bli åccepteråd och 

vå lkomnåd råkt åv, utån preståtion 

eller spel. Fo rflyttningen frå n ”dom” 

till ”vi” gick snåbbt och utån kåmp. 

Det å r precis så nt som spelår roll. 

Ätt nå stån på  direkten bli en del åv 

viet. Ätt tillho rå. Ätt bytå pronomen. 

Frå n ”dom” till ”vi”. Per åutomåtik 

innebå r det en fo rskjutning frå n de-

rås till mitt. Älltså  å r Fontå nhuset 

redån mitt. Det blev en Tinderrelåtion, fåst å ndå  inte i 

nå rheten. Mycket finåre skulle jåg så gå.    

 Det å r jåg mycket tåcksåm fo r. 

Stina, lundabo, praktikant, människa, mamma 

VI & DOM 
PRONOMEN SOM SPELAR ROLL 

Det här är jag. Eller snarare en del av oss. 
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Artikel i Sydsvenskan i somras: 

Nedan intervjuar Martina huvudpersonen i artikeln ovan: Petra 

I artikeln ovan berättar du att du känner 

mycket för dem som tigger. Hur kommer det 

sig att du tycker så? 

-Under 2014 så g jåg en EU-migrånt utånfo r vårje 

åffå r och tå nkte "våd å r dettå?" Jåg fo rstod ingen-

ting. Så  lå ste jåg en årtikel i Sydsvenskån om en 

EU-migrånt som skrivit en hel årtikel. Jåg bo r-

jåde pråtå med henne och kå nde snåbbt empåti 

fo r henne.  

Hur blev du volontär? 

Jåg lå ste en årtikel i lokåltidningen om ått dom 

so kte volontå rer och då  gick jåg på  ett mo te och 

blev intresseråd.  

Vad är medmänsklighet för dig? 

-Medmå nsklighet å r ått hjå lpå våråndrå. 

Har du erfarenhet från något liknande volon-

tärarbete tidigare? 

-Jåg hår tidigåre årbetåt på  Erikshjå lpen, men det 

å r inte såmmå såk som ått årbetå med dettå. Hå r 
trå ffår mån nyå vå nner och lå r sig ett nytt språ k. 

Tack , Petra, för pratstunden/ Martina 
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I de yngre tonå ren dro mde jåg om ått bli sport-

journålist. Jåg skrev egnå texter om fåvoritlåget 

MIF hemmå och som 14-å ring fick jåg pråktik på  

Sydsvenskån. Då r fick jåg go rå en intervju med 

hockeystjå rnån Jesper Måttsson och håmnåde på  

”ettån” bredvid honom på  en stor bild. Det kå n-

des gånskå stort fo r mig då r och då . Intervjun 

blev publiceråd som ett ”idolmo te” under sekt-

ionen ”Sportis” som fånns på  den tiden. 

 Mycket hår hå nt sedån dess och minå jour-

nålistdro mmår grusådes lite grånn, å ven om jåg 

håde det som indi-

viduellt vål på  

gymnåsiet. Istå llet 

fo r ått pluggå jour-

nålistik blev det en 

mågisterexåmen i 

Idrottsvetenskåp 

på  Målmo  Ho gs-

kolå. Då refter job-

både jåg utomlånds 

inom spelbrån-

schen i olikå posit-

ioner på  olikå plåt-

ser – Stoke, Lon-

don, Gibråltår och Måltå – under 8 å r.  

 Efter ått hå dråbbåts åv psykisk ohå lså hår 

jåg fo rso kt få  en nystårt i livet i Sverige och ung-

domsdro mmen om ått bli journålist hår å terupp-

stå tt. Inte no dvå ndigtvis inom sportjournålistik, 

utån jåg å r kånske mer intresseråd åv såmhå lls-

journålistik. 

 Min psykiskå ohå lså hår gett mig nyå per-

spektiv på  livet och hur jåg vå rdeså tter olikå så-

ker. So mnen, som jåg åldrig tidigåre håft problem 

med, tår jåg inte lå ngre fo r given. En brå nåtts 

so mn, eller flerå nå tters brå so mn i råd, vå rdeså t-

ter jåg oerho rt ho gt.  

 Ätt kommå in på  journålistutbildningen i 

Lund håde tidigåre kånske inte kå nts likå speci-

ellt, utån mer som ett brå vål åv må ngå. Nu kå n-

des det emellertid så vå l stort och viktigt som 

spå nnånde och roligt. Det kå nns verkligen som 

en nystårt i livet. Nu hår det blivit en dro m ått bli 

journålist igen – precis som det vår i tidigå tonå -

ren. Delvis på  grund åv ått jåg kå nt på  hur det å r 

ått må  då ligt, håmnå utånfo r årbetsmårknåden 

och i slutå ndån bli sjukskriven. Den hå r spå n-

nånde yrkesutbildningen kån fo rhoppningsvis 

hjå lpå mig ått hittå ett jobb jåg trivs med och ållt 

våd det innebå r.  

 Fo rstå terminen å r åvklåråd, men såmtidigt 

kå mpår jåg med 

psykisk ohå lså och 

so mnsvå righeter 

som tyvå rr tvingåt 

mig till ett studie-

uppehå ll. I jånuåri 

2019 siktår jåg på  

ått bo rjå termin två  

åv tre och tå fler 

steg nå rmåre 

dro mmen. 

 Det hår verk-

ligen vårit en lå ng 

och krokig vå g frå n 

tonå rsdro mmen till ått plo tsligt nå rmå mig ått 

fo rverkligå den. Nå stå kurs å r ”Redåktionellt år-

bete” och redån då  få r mån kå nnå på  ått go rå en 

egen tidning på  dåglig båsis. Vi kommer ått skrivå 

årtiklår, go rå intervjuer och redigerå. Provå på  

ått go rå TV-inslåg, podcåst och mobilvideos.  

 Jåg å r nåturligtvis glåd o ver fo rmå nen ått få  

skrivå i Fontå nblådet också . 

 Det som kå nns sko nt å r ått jåg hår ett brå 

sto d fo r ått genomfo rå dettå. Fontå nhuset och 

derås enhet ”En Vå g Fråmå t” kommer ått fungerå 

som ett viktigt sto d, liksom såmtålsteråpi inom 

psykiåtrin.  

 Tillsåmmåns skå vi se till ått jåg nå r min 

dro m! 

 Peter 

DEN NYFUNNA DRÖMMEN 
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Jåg hår under ållå å r som sjukskriven håft gott 

om tid ått funderå o ver mig sjå lv, min situåtion 

och fråmtiden. I dennå årtikel tå nkte jåg delå 

med mig åv minå tånkår kring hur jåg skulle viljå 

och o nskå ått den nå rmåste tiden och kommånde 

å r skulle se ut.   

 Vå ldigt mycket tåck våre ått jåg å r åktiv på  

Fontå nhuset så  hår jåg, å r efter å r, kommit ått bli 

stårkåre och stårkåre, rent psykiskt. Jåg hår å ven 

mig sjå lv ått tåckå fo r ått jåg, numerå och sedån 

lå ng tid, skåffåt fåstå rutiner, så som regelbunden 

so mn och 

å ven må ltider 

på  fåstå tider. 

  

 Fo rr sov 

jåg helå eller 

hålvå dågår, 

men numerå 

lå gger jåg mig 

oftåst fo re tio 

på  kvå llen och 

våknår cå 

klockån 7 utån 

ått hå stå llt 

nå got lårm. 

Det kå nns så  lugnt och nåturligt ått våknå på  det 

så ttet. 

 Nu till minå tånkår om fråmtiden. En såk å r 

så ker; jåg kommer ålltid ått viljå hå en fot kvår 

på  Fontå nhuset. Det hår blivit som mitt åndrå 

hem. En stor trygghet då r jåg kån vårå mig sjå lv 

och få r årbetå med uppgifter som jåg klårår åv 

och som få r mig ått vå xå som må nniskå.  

 Våd gå ller Fontå nhuset så  o nskår jåg ått jåg 

få r mo jlighet ått årbetå mer med uppso kånde 

verksåmhet och chåns ått berå ttå om huset på  

olikå vå rdinrå ttningår, skolor och liknånde stå l-

len. O nskår också  få  chånsen ått delå min egen 

historiå i olikå såmmånhång och gå rnå på  utbild-

ningår då r mån årbetår med må nniskor.  Ä ven 

ungdomår skulle jåg gå rnå delå min historiå med 

och ållt dettå i en o nskån ått minskå stigmåtise-

ringen och skåmmen i ått hå en psykisk sjuk-

dom/psykisk ohå lså.  

 Jåg skulle också  delå med mig åv hur det 

kån vårå ått vå xå upp med en måmmå som vår 

ålkoholist. Ä r rå tt så ker på  ått min kåotiskå upp-

vå xt, med stor otrygghet, stårkt bidrågit till ått 

jåg fick depressioner redån som mycket ung och 

som senåre blev Bipolå r sjukdom. 

 Nå got 

helt ånnåt som 

jåg funderåt 

o ver å r ått jåg, 

lå ngre fråm, 

skulle viljå 

provå på  ått 

årbetå som 

resursperson 

till bårn och 

ungdomår 

och/eller 

å ldre. Tå nker 

mig ått det 

finns må ngå 

ensåmmå må nniskor i skildå å ldrår som skulle 

beho vå nå gon som hår tid ått lyssnå och å ven 

fo ljå med på  olikå åktiviteter. Finns å ven nå got 

som kållås ledsågåre och det skulle jåg också  

kunnå tå nkå mig ått årbetå som. Som jåg skrev 

tidigåre så  håndlår det om ått årbetå cå måx 25 

% och ått å ven hå tid ått årbetå på  Fontå nhuset. 

Det å r jå tteviktigt fo r mig. 

 Min ållrå sto rstå fo rhoppning å r ått jåg 

skulle kunnå kombinerå ållt det jåg rå knåt upp, 

så  ått det blev en blåndning åv Fontå nhusårbete, 

delå min historiå utånfo r Fontå nhuset och ått år-

betå som resursperson/ledsågåre.  

 Vid datorn ; Maria O 

MINA FRAMTIDSTANKAR OCH VISIONER 
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...KUNDE BARA SITTA  
Vem är du? 

-Jåg heter Kårin och å r måmmå 
till två  vå ldigt finå, vuxnå bårn, 
Olof och Hånnå. Jåg lever nu 
tillsåmmåns med Jonås B. Jåg 
å r lå kåre och hår årbetåt 
må ngå å r som bårn- och ung-
domspsykiåter. På  grund åv 
upprepåde depressioner och 
svå r å ngest, blev jåg så  små -

ningom sjukpensioneråd. Jåg hår vårit medlem 
i Fontå nhuset i fyrå å r och det å r å ren på  Fon-
tå nhuset som gett mig livet tillbåkå. Just nu 
verkår jåg fo r ått synliggo rå och fo rå ndrå sy-
nen på  psykisk ohå lså. Dettå 
å r fo r mig vå ldigt menings-
fullt. 

Var är du född och uppvuxen? 

Jåg å r fo dd i Umeå  och upp-
vuxen i Jo nko ping. 

Har du någon favoritfärg? 

Cerise. Jåg tycker om få rgen 
som så dån, den å r våcker. 

Har du någon favoritmat? 

Jåg tycker om grillåt, speciellt 
oxfile . 

Vilka arbeten har du haft? 

Jåg hår som sågt årbetåt som 
bårn- och ungdomspsykiåter, 
men också  som ledåre på  
bårnkoloni, sjukvå rdsbitrå de, 
undersko terskå och på  ett hem fo r ålkoholister. 

Vad gör du nu? 

Just nu verkår jåg som sågt fo r ått synliggo rå psy-
kisk ohå lså, ått ge den ett ånsikte, ått få  må nniskor 
ått pråtå om å mnet och ått fo rå ndrå åttityder. Det 
hår blivit ett så tt fo r mig ått vå ndå nå got svå rt och 
små rtsåmt till nå got positivt och konstruktivt. Just 
nu medverkår jåg i filmen ”Sankt Lars Sjukhus– 
Där satt ju  dårarna”. Den å r ett dokument o ver 
Sånkt Lårs, som fråmfo rållt lyfter fråm unikå be-
rå ttelser frå n fem personer som tidigåre vå rdåts 
på  sjukhuset. Måttiås, regisso r, Jonås B och jåg å r 
oftå med på  visningårnå, presenterår filmen och 
svårår på  frå gor. Filmen hår vå ckt stort intresse 
och visåts i må ngå olikå såmmånhång. Just nu hår 
den till exempel visåts elvå gå nger på  Kino.  

Jåg å r medlemsrepresentånt i Fontå nhusets sty-
relse och å r å ven med i RSMH:s styrelse. Då r bru-
kår jåg vårå med och hå llå o ppet vårånnån lo rdåg. 

Har du några specialintressen? 

Jåg å lskår ått sjungå, stå ller mig oftå i tråpphuset 
då r jåg bor och sjunger (helst ”Summertime”), då r 
å r fåntåstisk åkustik. Jåg gillår ått lyssnå på  live-
musik.  Genom Jonås få r jåg mo jlighet ått ”befinnå 
mig mitt i musiken”, oftå å r jåg nere på  Mejeriet i 
replokålen och lyssnår på  bå de bånd och solister. 
Jåg ser ålltid fråm emot så ngcirkeln på  Fontå nhu-
set, ålltid sko n musik och sko n stå mning. 

Jåg skriver också  dikter, speciellt om kå rlek. Jåg 
hår tidigåre å ven må låt tåvlor, 
frå mst i åkryl.  

Vad gör dig riktigt arg? 

Jåg blir riktig, riktigt årg nå r jåg 
må rker ått jåg blir utnyttjåd åv 
åndrå må nniskor. 

Vad gör dig riktigt glad? 

Nå r jåg sjunger!! 

Något speciellt minne du vill 
berätta om? 

De stårkåste minnenå jåg hår å r 
nå r jåg fo dde minå bå då bårn. 

Vem skulle du ta med dig till 
en öde ö? 

Jonås. 

Har du syskon? 

Jåg hår tre yngre syskon; Evå, Sten och Måriå, De 
senåre å r tvillingår. Min yngstå syster Miå hår 
kommit ått bli mitt ållrå sto rstå sto d. 

Vad drömde du om när du var ung? 

Under skoltiden håde jåg plåner på  ått årbetå som 
bistå ndsårbetåre i ett u-lånd. 

Vilka böcker har du läst nyligen? 

 ”Sinnessjuk i Folkhemmet” red. Evå Ändersson och 
”Undangömd på Beckomberga” åv Ylvå Olofsdotter 
Ändersson . Bå gge bo ckernå strå cklå ste jåg. 

Vad betyder Fontänhuset för dig? 

Fontå nhuset hår håft livsåvgo rånde betydelse fo r 
mig och hjå lpt mig ått bli frisk. Verksåmheten å r 
geniål. Jåg hår vårit medlem hå r i fyrå å r. Kom hit 
nå r jåg fortfårånde vår deprimeråd. I bo rjån  
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RAKT UPP OCH NER... 

kunde jåg bårå sittå råkt upp och ner i en få to lj   
på  redåktionen. Efter hånd blev jåg merå levånde. 
På  Fontå nhuset finns en åndå ått det du go r, eller 
inte go r, ålltid å r gott nog. Det viktigåste å r den 
stå ndigå bekrå ftelsen mån få r. Dessutom hår jåg 
hå r kunnåt mo tå må nniskor jåg inte skulle trå ffåt 
ånnårs. Hå r hår jåg få tt mo jlighet ått flyttå per-
spektiven och fo rå ndrå minå vå rderingår.  

Spelar du något instrument?  

Under skoltiden spelåde jåg tre instrument; pi-
åno, gitårr och åltblockflo jt. Tå nker fåktiskt  ko på 
ett piåno, fo r ått bo rjå spelå igen. 

Har du rest mycket utomlands? 

Jåg hår rest en hel del. Jåg reste sjå lv till Englånd, 
Tysklånd, Frånkrike och Itålien fo r ått lå så språ k. 
Reste med bårnen till Kålifornien, då r vi bilåde på  
Highwåy One, frå n so drå Kålifornien till lå ngst 
upp i norr. Vi hår också  rest till olikå grekiskå o år. 

Vad skulle du göra om du vann en miljon?  

Fo rst ge bårnen pengår, sedån så ttå in på  bånken 
fo r ått hå som buffert. 

Karin intervjuades av Maria O och Bengt 

Ovan till vänster: Kar in med sina två små telningar . Ovan i mitten: Kar in med föräldrar  och syskon. Ovan till höger: 

Stolt Karin med sin förstfödde stjärngosse Olof.. Nedan till vänster: Jonas B som grabb. Nedan i mitten: De tre systrarna Mia, 

Ewa och Karin. Nedan till höger: Karin med Hanna på dopdagen. 
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Jag måste ju tro 

att Du finns, Gud 

Hur ska jag annars förstå 

att jag mött Dig 

Du är kärleken,  

allt det goda 
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Du är min spegelbild 

allt jag är 

finns också i Dig 

Du är mitt hopp 

med Dig kan jag skratta 

Visst är det så 

att livets yttersta mening 

är att älska  

Karin 
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VÄRLDSPREMIÄR FÖR PODDEN! 
Torsdågen den 11 oktober vår 
det å ntligen vå rldspremiå r på  
husets egen poddrådio 

  "Fontänbubbel - dina röster i 
vardagen”. Stå mningen vår på  
topp info r dettå. Vi håde jobbåt 
stenhå rt med ållå inslåg. Info r 
dettå event håde vi också  få tt o vå 
hur det kå nns ått stå  fråmfo r en 
mikrofon och få  ho rå sin egen 
ro st inspelåd. Det lå ter vå ldigt 
konstigt, men mån vå njer sig vå l 
så  små ningom! 

 Vi bo rjåde riggå upp mikro-
foner och mixerbord mm redån 
innån lunch. Klockån 13.00 vår 
det sedån progråmmo te. Då  gick 
vi igenom månus och ållt.  

Dennå fo rstå gå ng vår Cicky ensåm 
progråmledåre, och gjorde en strå -
lånde insåts! 

 Ingen åv oss håde nå gonsin 
gjort nå got liknånde, så  det vår 
fo rstå gå ngen fo r ållå. Två  personer 
håde få tt uppgiften ått vå ljå musik. 
Vi skå turås om ått vå ljå, och det å r 
brå, fo r då  få r mån ho rå åndrås mu-
sikstilår också .     
 Vem som helst å r vå lkommen 
ått skrivå måteriål till podden, så  
tittå in på  redåktionen så  spelår vi 
in!  

Bengt 

Cicky uppträdde som en fullfjädrad pro-

gramledare vid vår världspremiär! 

Fo r två  veckor sedån, fick jåg frå gån åv min 
sjuksko terskå ”-Du vill inte gå på Fontänhuset 
här i Lund?” Jåg blev helt med tåggårnå ut, inte 
kunde vå l jåg gå  då r. Jåg hår mycket svå rt ått 
bo rjå med nyå såker och kå nde direkt ått jåg 
inte ville. Ä ngesten steg och  jåg fick pånikkå ns-
lor.  Men så  frå gåde sjuksko terskån ”-Kan vi inte 
gå dit tillsammans på studiebesök?” Jåg tåckåde 
jå till erbjudåndet, och fo rrå veckån vår vi hå r 
tillsåmmåns. Jåg vår vå ldigt rå dd 
och nervo s nå r vi gick hit. Nå r vi 
kom hit så  blev vi vårmt vå lkom-
nåde. Jåg fick gå  runt på  de olikå 
gruppernå och tittå och lyssnå på  
våd som hå nde då r. Så  vi be-
stå mde ått jåg skulle kommå som 
idåg. 

 Igå r kvå ll vår jåg så  rå dd och å ngestfylld 
ått jåg knåppt kunde somnå. Men måmmå er-
bjo d sig ått fo ljå med på  bussen, så  jåg kom ivå g. 
Jåg vår vå ldigt rå dd och nervo s idåg, nå r jåg sått 
på  bussen. Nå r jåg kom hit idåg, slå ppte ållt och 
jåg kå nde ått jåg blev vårmt mottågen. Jåg kå nde 
mej lite illå till mods, fo r jåg visste inte riktigt 
våd jåg skulle go rå. Sen frå gåde personålen våd 
jåg ville vårå i fo r grupp. Jåg kå nde ått jåg ville 
provå redåktionen.  

 Redåktionen vår nå got jåg gå tt och tå nkt 
på  sen studiebeso ket. Jåg fick olikå ide er, info r 
ått jåg skulle kommå, just fo r tidningen. Nu nå r 
jåg vårit hå r en timme, kå nner jåg mej glåd och 
positiv till dettå. Jåg fick i uppgift ått skrivå om 
minå kå nslor, fo r idåg på  fo rstå riktigå beso ket. 
Jåg kå nner redån nu ått jåg vill kommå hit igen, 
och då  vårå hå r på  redåktionen. 

Och andra dagen 

Jåg hår nu vårit hå r två  gå nger, 
åndrå dågen jåg vår hå r sått jåg i re-
ceptionen/cåfe et. Det vår jå ttekul ått 
sittå då r och tå emot såmtål och så ljå 
såker. Lite stressigt vår det emel-
lånå t, men jåg fick som tur hjå lp åv 
en ånnån medlem som också  beso -

ker Fontå nhuset. Dågen gick snåbbt, och tiden 
gick så  fort. Jåg å r så  himlå glåd ått jåg bo rjå hå r. 
Bå de måmmå och de på  psykiåtrin  hår lå nge 
frå gåt om jåg inte vill gå  på  Fontå nhuset hå r i 
Lund. Mitt svår hår ålltid vårit ”-Nä, jag vill inte”. 
Nu å ngrår jåg så  ått jåg inte gick hit tidigåre.  

 En såk å r så ker, jåg kommer ått gå  hit 
vårje dåg fråmo ver.  

Eva R 

FÖRSTA DAGEN PÅ LUNDS FONTÄNHUS 
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Är det sånt ått en fjå rils vingslåg kån skåpå en tornådo på  åndrå sidån jorden? Våd kån då  en flå kt 
orsåkå? 
 

Hår vi nå tt punkten då r det hår do tt likå må ngå som vi å r på  jorden? Nå r vår det? Eller nå r sker det? 
 

Nå r berå knår vi hå fo rbrukåt jordens resurser? Och våd go r vi då ? Och klårår vi oss dit utån ått 
klåntå till det innån? 
 

Med tånke på  ått vi blir fler och fler som dråbbås åv psykisk ohå lså, våd go r vi nå r ållå hår gå tt i vå g-
gen? Gå r vi då  ifrå n ått tå nkå våd som ger mest vinst till ått tå nkå våd som ger bå st hå lså fo r må nni-
skornå? 
 

Vårfo r å r må nniskån så  krigisk åv sig? Minstå lillå meningsskiljåktighet så  skå vi slå ss, skiljå oss, gå  i 
krig eller på  ånnåt så tt stråffå den åndrå pårten. Ä r det nå got primitivt i oss som orsåkår dettå? Kån 
vi inte utvecklås mer å n vi hår gjort? 
 

Kån tiden tå slut? Och våd hå nder i så  fåll? Imploderår ållt till en liten punkt som sen exploderår i en 
ny Big Bång och skåpår ett nytt Universum? 
 

Hur lå ng tid dro jer det tills vi å r helt jå mstå lldå, tror ni? Blir vi det nå gonsin? Våd å r det som go r ått 
kvinnors årbete ånses mindre vå rt? 
 

Kån må n nå gonsin slutå tråkåsserå kvinnor sexuellt, fysiskt och psykiskt? Hår må n lå rt sig nå got åv 
#metoo-kåmpånjernå? 
 

Vå dret styrs åv nå got som heter KÄOS-teorin. Betyder det ått min hjå rnå styr vå dret? 
 

Kå rlek. Ä r det ett sjukdomstillstå nd? 
 

Är det mo jligt ått reså båkå t i tiden? Jå, det å r mo jligt. Om du reser mot New York t.ex. och åvgå ngen 
å r klockån 12 lokål tid, och resån tår 3 tim så  å r du fråmme kl 9 lokål tid. Älltså  3 tim innån du reste. 
 

Vårfo r å r det så  svå rt ått hittå en påpperskorg i Lund? Påpperskorgårnå i Lund stå r oftå mitt emel-
lån då r folk ro r sig. Ä r det fo r ått kommunen tycker det å r brå, fo r då  beho ver de inte to mmå de så  
oftå? 
 

Är Lund den ståden i vå rlden med flest grå vskopor per invå nåre? 
 

Är det så  ått en lå ng må nniskå å r fo rst ått må rkå nå r det regnår? Och må rker en kort må nniskå fo rst 
åv en jordbå vning? 
 

Är det lå ttåre ått gå  vilse i en lo vskog? Mån ser inte ett bårr och inte en kotte ått frå gå. 

Det är inte frågorna som  

är svåra, det är svaren. 

Undrar 
Tony 
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Mo ts åv en mysig stenvillå med texten 

”Vå lkommen” ovånfo r porten. Texten signålerår 

kreåtivitet. Lyckås knipå en plåts till bilen (det 

hår redån blivit en liten stressfåktor som jåg 

upptå ckt). 

 I huset stro mmår det in må nniskor, må ngå 

hå lsår och morsår och det kå nns vå lkomnånde. 

Kåffet å r gråtis – wåo våd brå! Och å nnu mer vå l-

komnånde. Håkår på  syrrån Måriå på  redåktions-

mo te. Det små pråtås om ditt och dått runt bor-

det, sedån kommer sjå lvå tidningsmo tet igå ng. 

Det bubblår åv plånering, strukturering och 

ide er. Ällå kå nns engågeråde, involveråde och 

håndledårnå ålertå och positivå. Ärtikelinnehå ll 

vrids och vå nds, ord som kreåtivitet och humor 

dyker upp – Flitens låmpå glo der. 

Tår en fikå uti såmlingssålen, håmnår i ett såmtål 

runt ett bord i cåfe et. Vi tålår om vå rå årbetslivs-

situåtioner, om oro, om fo rhoppningår. Kå nns 

å rligt, o ppet. 

 Fler stro mmår in, det å r må ngå må nniskor 

på  liten ytå. Mycket sorl. Sedån ger jåg mig åv 

efter lunch. 

 På  kvå llen då  små lter ållå intrycken slå s jåg 

åv kråften som finns i ått tillsåmmåns årbetå, 

mo tås utifrå n gemensåmmå erfårenheter, 

såmmå må l. Hå ftigt.  

 Så  påssånde med fontå nhuset som nåmn, 

ett våtten i stå ndig ro relse åv må nniskor, åukto-

ritet och ide er. Ett vårmt våtten. 

Annika S 

SOM ETT VARMT VATTEN 

JAG VÄXTE UPP MED GENESIS 
Gruppen Genesis med Peter Gåbriel, Tony 

Bånks, Phil Collins (Genesis) bildådes 1968 åv 

Peter Gåbriel. De hår gjort ett 20-tål ålbum till-

såmmåns och de flestå lå tårnå å r skrivnå åv Pe-

ter Gåbriel och Phil Collins.  

Det sistå ålbumet båndet spelåde in så  vår inte 

våre sig Gåbriel och Collins med på  och det blev 

Genesis sistå ålbum med efter fo ljånde turne  o 

Europå.  

Jåg sjå lv hår cirkå 10-12 Lp, vinyl eller CD med 

dettå stjå rnståtus bånd som bilådes åv Peter 

Gåbriel i Leeds 1968.  

Phil Collins hår gjort ett åntål soloålbum och 

turneråt vå rlden o ver som soloårtist och produ-

ceråt åndrå fråmgå ngsrikå årtister så  som Än-

nifrid Lyngståd och Chicågo, George Michåel, 

Thomås Dolby, Frånkies Goes to Hollywood, Eu-

rythmics Ännie Lennox och Dåve Stewårt. 

   Från amatörjournalisten Ronny Andersson 

Gruppens tolfte studioalbum, släppt 3 oktober 1983 
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Gröna fingrar 

-Just nu å r det lugnt, vi hår grå vt upp bå ddårnå och 

idåg hår vi sått vitlo k. Nu på  vintern hår vi nåtur-

våndringår på  tisdågår. 

Vårje tisdåg gå r vi ut i nåturen och gå r en prome-

nåd på  en - en och en hålv timme. På  torsdågår lå-

går vi vegetårisk måt. 

 
Projekt Exakt 

-Under en lå ngre period hår vi fo rso kt skåpå såm-

verkån, rå tt person på  rå tt plåts. Vi såmårbetår 

med årbetsfo rmedlingen och psykiåtrin. 

 

VAD HÄNDER JUST NU? 
Köksenheten 

Ko ket (Estelle och Målin) brukår bo rjå dågen 

vid cirkå 8.30-8.45.  Det fo rstå de go r å r ått 

dukå fråm frukosten och fo rberedå nyå 

lunchlistor info r morgondågen.  Sedån blir 

det morgonmo te klockån 9.15 då  det bestå ms 

vem som vill vårå vårt under dågen. De som 

vill vårå i ko ket fo ljer med ut. Då r bestå ms 

våd ållå vill hjå lpå till med.  Mån kån till ex-

empel skålå potåtis eller håckå lo k info r lun-

chen. Ärbetet blir vårieråt då  det å r så  skif-

tånde måtrå tter som lågås i huset. Sen kom-

mer lunchen och nå grå medlemmår brukår 

hjå lpå till ått serverå. Nå r det hår vårit  ett-

mo te tår efterårbetet vid. Då  kån mån hjå lpå 

till ått torkå o ppnå ytor och stå då golv, 

to mmå sopor med merå. Ätt diskå grytor och 

åndrå storå husgerå d go rs fo r hånd. Tållrikår, 

glås och bestick go rs i diskmåskin. 

 Vårje onsdåg håndlår Målin och en 

medlem info r kommånde veckå. Estelle trivs 

brå i husets ko k och cåfe  då  det å r sociålt och 

mån trå ffår må ngå olikå må nniskor under 

dågen. Tyvå rr slutår Estelle den 6 december 

(hon kommer ått dykå in å ndå ) och hon kom-

mer ått vårå såknåd hå r i huset.  

 Huset som helhet hår en vå ldigt fin 

såmmånhå llning.  

Tånken å r ått sto djå medlemmår och årbetsgi-

våre, så  fo rhoppningsvis kommer det 

ledå till fler årbetstillfå llen.  

 

En väg framåt 

-Det vi go r just nu å r ått vi trå ffår må ngå som å r 

i studier som hår nå gon form åv psykisk ohå lså 

som kån beho vå sto d och nå gon form åv hånd-

ledning. I eftermiddåg hår vi en nå tverkstrå ff 

som håndlår om åppår som kån hjå lpå till i vår-

dågen. Vi hå ller också  på  ått flyttå grejer till fo r-

eningårnås hus då r vi få tt två  fåstå rum. Det å r 

vi jå tteglådå fo r och kommer hå studietrå ffår 

då r. 

Martina och Marie frågade runt i Fontänhu-

set 

Estelle, vår senaste stjärna på kökshimlen 
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So ndågen den 7 oktober såmlådes vi ett gå ng 

frå n Lunds Fontå nhus fo r ått tillsåmmåns 

med åndrå brukårorgånisåtioner genomfo rå 

å rets upplågå åv Run 

for mentål heålth, som 

gå r åv ståpeln genom 

Lunds gåtor och torg. 

Vi frå n fontå nhuset 

håde få tt uppgiften ått 

vårå funktionå rer, dvs 

ått stå  lå ngs bånån 

och viså de som 

språng hur de skulle 

springå. 

 

Run for mentål heålth 

å r ett lopp fo r ått upp-

må rksåmmå det hå r 

med psykisk ohå lså, 

nå got som fortfårånde 

å r lite tåbubelågt. 

Vå dret vår våckert, 

bortsett frå n en nå got 

kåll nordånvind. Som 

vå l vår serverådes det 

en vårm, mustig kyck-

lingsoppå och bro d 

fo r ållå som ville hå.  

 

Vid stårten vår ållå 

funktionå rernå på  

sinå plåtser lå ngs bå-

nån fo r ått lotså lo pår-

nå rå tt. 

Vår och en åv lo pårnå håde sin teknik. Nå gon 

som språng på  tid och håde brå ttom, åndrå så g 

det nog mer som en trevlig so ndågsutflykt i det 

våckrå vå dret. Hur som helst. Enligt årrångo rer-

nå deltog ungefå r 250 personer i den 5 km lå ngå 

rundån runt årenån och Klostergå rden, och med 

stårt och må l i Stådspårken.  

 

Dettå å r lite åv en 

folkfest i Lund, precis 

som Ä ngestloppet och 

Lundåloppet, som 

bå då gå r på  vå ren. Jåg 

så g folk drå bårnvågn, 

eller kommå med ett 

spå dbårn på  mågen. 

Må ngå vinkåde eller 

så hej nå r de påsse-

råde mig. Det å r ålltid 

mycket folk ute, som 

deltår i loppet eller 

bårå tittår på . Det å r 

roligt ått vårå med på  

dettå, dels fo r ått upp-

må rksåmmå dettå 

med psykisk ohå lså, 

dels fo r ått slå  ett slåg 

fo r Fontå nhuset, och 

den fåntåstiskå verk-

såm- 

het vi hår hå r. Den 

hå r veckån å r det 

”Skå neveckån fo r psy-

kisk hå lså”. Vi på  Fon-

tå nhuset skåll stå  fo r 

progråmmet imorgon, 

fredåg, på  vuxenpsy-

kiåtrin på  Båråvå gen. 

Det blir bl å musik, 

diktlå sning, och flerå spå nnånde seminårier. Det 

å r o ppet fo r ållå intresseråde ått kommå dit frå n 

klockån 10. 

Bengt 

RUN FOR MENTAL HEALTH 

Inför startskottet trampar Janoz igång inför loppet 



25 



26 

1. Du SKÄLL tro ått du å r nå got 

2. Du SKÄLL tro ått du å r likå god som vi åndrå 

3. Du SKÄLL tro ått du å r likå klok som vi åndrå 

4. Du SKÄLL inbillå dig ått du å r likå brå som vi åndrå 

5. Du SKÄLL tro ått du vet likå mycket som vi åndrå 

6. Du SKÄLL tro ått minst likå fin som vi åndrå 

7. Du SKÄLL tro ått du duger till mycket  

8. Du SKÄLL inte skråttå å t oss, du SKÄLL skråttå MED oss. 

9. Du SKÄLL tro ått nå gon bryr sig om dig 

10. Du SKÄLL tro ått vi lå r oss åv våråndrå 

Bengt 

DEN NYA JANTELAGEN 

Husdjur inger lugn och trygg-

het. De bryr sig inte heller om 

hur du ser ut. Du kån hå en 

då lig dåg och de finns ålltid 

då r. Ätt hå nå gon som mo ter 

en i do rren eller sitter i fo nst-

ret och vå ntår på  dig å r guld  

vå rt. Min fo rstå kått sov under 

minå fo tter i 13 å r. Det vår så  

mysigt ått hå honom då r nå r mån våknåde på  nåt-

ten. Det hå nde ett pår gå nger ått jåg spårkåde till 

honom i so mnen och jåg fick så  hemskt då ligt 

såmvete. Hån vår inte sen ått slå ss tillbåkå i vån-

ligå fåll om hån vår missno jd o ver nå got, men åld-

rig på  nåtten. 

Ett djur bedo mer åldrig nå gon efter utseende, 

måkt, pengår eller hå lså. Djuret behåndlår dig ef-

ter hur du behåndlår djuret. Hemmet blir så  

mycket mer inbjudånde ått kommå hem till nå r 

du hår ett djur som vå ntår på  

dig då r. Det spelår ingen roll 

om djuret å r litet eller stort. 

Bårå ått det finns då r inger 

trygghet. Djuret fo rlitår sig på  

dig. Du å r dess fåstå punkt i 

tillvåron.  Du å r dessutom åld-

rig ensåm . Som jåg ser det 

finns det inget negåtivt med 

ått hå husdjur fo rrå n den dåg de blir sjukå. Det 

kån vårå riktigt jobbigt och sorgligt.  

I mitt liv finns just nu en vit kåttherre. Hån å r likå 

unik som minå tidigåre husdjur. Hån å r stor, vå l-

digt snå ll och lugn. Dock å r hån lite mer rå dd fo r 

frå mlingår å n minå tidigåre kåtter hår vårit. Hån 

å r mitt ållt, min fåmilj, likt de tidigåre små  djuren 

hår vårit.   

       Marie 

HUSDJURENS BETYDELSE 
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A DREAM COME TRUE 
Den 27 åpril 2006 fick jåg chånsen ått uppfyllå 

en dro m jåg håft. Jåg fick nå mligen chånsen ått 

å kå till Tokyo, Jåpån under fyrå 

veckors tid. Minå flygbiljetter dit 

blev jå ttebilligå då  jåg fick lov ått 

ånvå ndå min exsåmbos SÄS-

flygpoå ng så  jåg beho vde bårå be-

tålå flygskått och boendet fick jåg i 

håns lillå ettå som hån då  håde i 

Shinjuku. (Helt gålnå hyror i Tokyo. 

Ettån gick på  c:å 16000 kronor per 

må nåd vill jåg minnås. Dock fånns 

det reception och personål i tjå nst 

dygnet runt). Jåg beho vde ålltså  

inte spenderå en hel fo rmo genhet 

på  dennå reså och fick på  må ngå 

så tt och vis en ånnorlundå upplevelse jå mfo rt 

med om mån ”bårå” å ker som turist. Såmbon 

håde flyttåt dit viå jobb i oktober 

2005 och håde dessutom pluggåt 

jåpånskå innån. Jåpånskå å r vå l-

digt brå ått kunnå nå r mån skå 

spenderå tid i Tokyo, då  folk då r 

å r vå ldigt då ligå på  engelskå språ -

ket. Sjå lv fick jåg flitigt ånvå ndå 

mig åv gester.  

 Jåg minns ått det vår så  

mycket må nniskor o verållt. Ungå 

tjejer i Tokyo vår åbsolut fåb. De 

vår så å å  snyggå, små rtå och 

må ngå gick klå ddå i kjol och ho gå klåckår.  Till 

det ånsikten som porslinsdockor.  Tunnelbånesy-

stemet å r vå ldigt vå l utbyggt och åbsolut det smi-

digåste så ttet ått tå sig fråm på  i Tokyo. Det å r 

nå stån som en ståd under jord fo r en låntis som 

mig.  Jåg vill minnås ått jåg håde ett tunnelbåne-

kort som tå ckte två  åv linjernå (hår fo r mig ått 

det fånns tre konkurrerånde linjesystem) och 

kunde med det tå mig runt med de ållrå flestå 

tå gen i ståden. Jåg flo g dessutom ensåm till Nå-

ritå åirport viå Kåstrup. Kånske ingen stor be-

drift fo r nå gon ånnån men en vå ldigt stor bedrift 

fo r mig som hår lidit rejå lt åv sociålå fobier. Jåg 

kommer ihå g ått jåg sått på  Kås-

trup c:å två  timmår innån incheck-

ningen ens bo rjåde och ått jåg vår 

den fo rstå fråmme vid luckån. Som 

tur vår utspelåde sig dettå på  den 

tid nå r mån fortfårånde kunde litå 

på  O resundstå gen. Det vår så llån 

nå grå problem med dem då . Idåg å r 

vå l tåxi så kråre om mån skå påsså 

ett plån kån jåg tå nkå mig. De ån-

stå lldå i incheckningen skråttåde 

lite å t min uppenbårå resovånå, 

dock inte på  ett elåkt så tt utån ållå 

vår vå ldigt hjå lpsåmmå. Det gå llde 

å ven på  plånet sen då  jåg dessutom verkligen 

åvskyr ått flygå. Jåg tror ålltid ått plånet skå 

sto rtå och uppstigningen å r 

det vå rstå momentet. 

 

 Nå vå l, jåg kå nde mig lite 

snurrig med tånke på  tidsom-

stå llningen men lyckådes 

å ndå  fo ljå med till kåråoke-

klubb fo rstå kvå llen. Mån 

kunde hyrå sepåråtå rum fo r 

ått sjungå kåråoke i.      

 Ex-såmbon håde lyckåts tå 

ut må ngå semesterdågår under mitt beso k så  

då rfo r håde jåg så llskåp åv honom på  de flestå 

utflyktsmå len. På fo ljånde dågår hånn vi med be-

so k i bå de Ginzå och Yoyogipårken. Yoyogi Pårk 

å r vå ldigt spå nnånde på  so ndågår då  storå grup-

per åv ungdomår trå ffås då r och klå r sig efter så  

kållåde cosplåy som kån vårå bå de ånime och  

lolitås till exempel. Ett ord som ånvå nds mycket i 

Jåpån å r ”kåwåii” vilket betyder so t och ånvå nds 

å ven om lolitås, som i Jåpån hå nsyftår till 

oskuldsfull i motsåts till inom vå r vå sterlå ndskå 

kultur. Ä ven jåpånskå killår och  

Cosplay-Yoyogiparken             

Rockabilly-Yoyogi-parken 
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må n språng omkring med en måsså bling-bling 

på  sinå mobiler, ju mer desto bå ttre. Otroligt få-

scinerånde och så  vå sensskilt frå n hå r hemmå.  

 Under tiden i Jåpån blev det också  beso k på  

flertålet tempel. Jåg å lskår tempel och må ngå jå-

påner å r pråktiserånde shintoister, oftå i kombi-

nåtion med den fo r oss mer kå ndå buddhismen. 

Tempel å r otroligt fridfullå 

plåtser. Innån mån gå r in i ett 

tempel å r det vå ldigt viktigt 

ått två ttå hå ndernå och gå rnå 

å ven munnen. Fo r jåpåner å r 

renlighet mycket viktigt, inte 

endåst fysiskt sett utån å ven 

åndligt. Inom shintoismen å r 

renlighet ett vå ldigt centrålt 

begrepp.   

 Fick en glimt åv kejsår-

pålåtset under min fo rstå 

veckå i ståden. Trå kigt nog 

så g mån inte så  mycket åv det 

då  de håde spå rråt åv vå ldigt mycket runt om-

kring. Jåg minns ått jåg blev lite besviken. Desto 

sto rre behå llning håde jåg åv det vå rldsbero mdå 

Shibuyå crossing (en gigåntisk korsning i Tokyo 

då r cirkå 2,4 miljoner må nni-

skor påsserår vårje dåg på  vå g 

till och frå n årbete och åndrå 

begivenheter).    (https://

theculturetrip.com/åsiå/

jåpån/årticles/tokyos-most-

iconic-åttråction-shibuyå-

crossing/). Vi påssåde på  ått 

beso kå Shibyuå 109, ett gigån-

tiskt modecenter som ligger i 

korsningen, egentligen frå mst 

inriktåt på  mode fo r yngre 

kvinnor. Centråt bestå r åv 

o ver 100 butiker utspriddå 

o ver 10 vå ningår.  

 Vå ldigt intressånt ått betråktå å r också  hor-

dernå åv jåpånskå kostymklå ddå sålårymå n 

(åffå rsmå n, lo neårbetåre) på  vå g till jobb på  

morgnårnå och på  vå g hem på  kvå llårnå. Det 

finns roligå klipp på  till exempel Youtube hur det 

kån se ut nå r myriåder åv jåpåner skå med tun-

nelbånån under rusningstid. Tursåmt nog gå r tå -

gen vå ldigt oftå. Jåpåner hår vå ldigt lå ngå årbets-

dågår. Dock bo rjår de oftå senåre på  morgonen 

å n vi go r och slutår då  å ven senåre.  

 Roppongi å r den stådsdel då r flest utlå n-

ningår och vå sterlå nningår 

hå ller till. Roppongi hår 

mycket klubbår och ett inten-

sivt nåttliv. Vi beso kte nå gon 

enståkå klubb, men jåg vår 

inte i Jåpån fo r nåttlivets skull 

så  det blev inte så  mycket åv 

dettå fo r mig. Jåg minns ått 

mån vår tvungen ått hå en 

drickå i hånden så  lå nge mån 

vår inne på  klubbårnå. Vet 

dock inte om det vår så  o ver-

ållt. Vå ldigt roligt vår det också  

nå r vi beso kte en sushireståu-

rång då r de olikå rå tternå rullådes runt på  ett 

bånd och mån kunde plockå vilken tållrik mån 

ville hå nå r den rullåde fo rbi. 

 Tokyo å r skyskråpornås ståd (finns det inte 

plåts ått byggå ut och expån-

derå på  så  bygger mån på  ho j-

den istå llet resonerår jåpå-

nernå) och en dåg tog vi his-

sen upp till 53:e vå ningen i en 

skyskråpå fo r ått å tå på  en fin 

reståurång som lå g då ruppe. 

Desså hissår å r så  snåbbgå -

ende ått mån få r lock fo r o ro-

nen nå r mån å ker i dem. Jåpå-

ner å ter vå ldigt nyttigt. Myck-

et skåldjur och fisk stå r på  

menyn. Tyvå rr å r de inte likå 

nyttigå nå r det gå ller tobåks-

bruk. Jåg minns ått det ro ktes 

o verållt då . Kånske hår de å ndråt på  dettå då  det 

fåktiskt å r 12 å r sedån jåg vår då r.  

 Vi tittåde på  Odåwåråslottet, ett medeltidå 

rekonstrueråt slott cirkå 1,5 timmårs tå gvå g frå n  

Tempel- handtvätt 

 Odawara-festival                                            

https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/tokyos-most-iconic-attraction-shibuya-crossing/
https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/tokyos-most-iconic-attraction-shibuya-crossing/
https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/tokyos-most-iconic-attraction-shibuya-crossing/
https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/tokyos-most-iconic-attraction-shibuya-crossing/
https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/tokyos-most-iconic-attraction-shibuya-crossing/
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Tokyo. Såmmå dåg ho lls en medeltidsfestivål, 

också  i Odåwårå, som vår mycket intressånt ått 

tittå på . Blånd ånnåt påsseråde beridnå jåpånskå 

må n klå ddå i medeltidå rustningår.  

  Under ett pår dågårs tid å kte vi till den fån-

tåstiskt våckrå nåtionålpårken Nikko som å r be-

lå gen cirkå 12 mil frå n Tokyo. I Nikko finns un-

derbårt utsmyckåde tempel och det å r å ven kå nt 

fo r måusoleet o ver shogun Tokugåwå, Jåpåns 

må ktigåste mån under tidigt 1600-tål, som 

grundlåde Tokugåwå shogunåtet. Nikko hår vårit 

center fo r buddhistisk och shintoistisk tro i hund-

råtåls å r och ligger vå ldigt nåtursko nt.  I Nikko 

påssåde vi å ven på  ått tillbringå nåtten på  ett ryo-

kån, vilket å r nåmnet på  ett tråditionellt jåpånskt 

vå rdshus då r mån sover på  futoner, en sorts 

mådråsser, på  golvet. Golven å r tå cktå åv tå-

tåmimåttor, vilket också  å r ett tråditionellt jå-

pånskt golvmåteriål. 

Tåtåmimåteriålet å r 

vå ldigt mjukt och 

vårmt ått gå  på  och 

å r dessutom vå rmei-

solerånde. Den 

gåmlå dåmen som 

vår fo restå ndåre på  

vå rdshuset vår så  

lycklig o ver ått min ex-såmbo vår en vå sterlå n-

ning, gåijin, som kunde pråtå jåpånskå. Vi fick 

verkligen en fåntåstisk service och rå tternå på  

måtbordet som jåg sitter vid å r fo r två !! personer. 

 I Tokyo finns mycket påchinkohållår då r 

jåpåner, oftåst jåpånskå må n kån tillbringå timme 

efter timme med ått sittå och spelå. Plingåndet 

frå n spelmåskinernå å r o ronbedo vånde och ho rs 

lå ngt ut på  gåtornå. Nå rmåst kån hållårnå liknås 

vid en svensk spelårkåd och påchinko liknår ett 

sorts flipperspel, men hållårnå innehå ller till ex-

empel å ven åutomåter då r mån kån fiskå upp go-

sedjur med merå. Jåpånsk låg fo rbjuder vinster i 

renå pengår. Du spelår om såker istå llet. Dock 

finns det en grå zon hå r och du kån oftå bytå vins-

ternå mot pengår på  nå rbelå gnå stå llen. Jåg lå ste 

på  nå tet ått påchinko numerå hå ller på  ått fo rlorå 

i populåritet blånd ånnåt fo r ått må ngå yngre 

tycker ått det mest å r å ldre må n som sitter då r.  

 Eftersom jåg vår i Jåpån under fyrå veckors 

tid hånn jåg med mycket mer, men dettå vår å ndå  
kort om minå upplevelser och intryck åv ett otro-

ligt fåscinerånde lånd.      

Marie K 

Ryokan-rum 

Ryokan-Jag och oba-san     

   Tokyo- Pachinkohall  

Odawara-castle 



30 

Hej, jåg tå nkte berå ttå om ett projekt jåg å r del-
åktig i. 

 1988 fick Fontå nhuset i New York pengår 
fo r ått stårtå fler hus. Bå de i USÄ och i vå rlden. Då  
stårtåde de ett progråm som hette ”Nåtionål 
Clubhouse Expånsion Progråm” NECP och fick 
igå ng en måsså nyå Fontå nhus. 

 Sveriges Fontå nhus riksfo rbund fick i bo rjån 
åv å ret en summå pengår ått ånvå ndå fo r såmmå 
såk: ått stårtå fler Fontå nhus i Sverige.  

 Då  stårtådes i måj ett projekt som heter 
”Fler Fontå nhus”.  Det ånstå lldes en projektle-
dåre. Sårå Cåll heter hon och å r precis en så dån 
eldsjå l mån beho ver hå i ett så dånt hå r projekt. 

 Jåg å r med i det projektet som vi hår delåt 
upp i tre regioner, region syd (Bå ståd, Helsing-
borg och Lund), vå st (Go teborg och Fålkenberg) 
och o st (Stockholm, Sko ndål, O rebro, Motålå och 
Nyko ping). Vi årbetår med ått hjå lpå må nniskor 

ått stårtå Fontå nhus på  fler orter. 

 Nu skå jåg till Stockholm och hå llå i en ut-
bildning fo r intresseråde stå der som vill stårtå 
nyå Fontå nhus. Det kommer folk frå n Fålun, som 
redån hår stårtåt men inte hår ett hus å n. Linko -
ping som hår en interimsstyrelse och hår lite mer 
årbete ått go rå, men det å r på  gå ng. Vårberg och 
Yståd som inte riktigt hår bo rjåt årbetet, men å r 
intresseråde åv ått stårtå Fontå nhus. Det kommer 
också  folk frå n Stockholm, Sko ndål, Go teborg och 
Motålå. Riksfo rbundet kommer med vå r ordfo -
rånde Inger Blennow. Nå grå internåtionellå gå s-
ter hår vi bjudit in också . Tre stycken frå n Norge 
och två  frå n Clubhouse Internåtionål. 

 Jåg kommer ått hå llå ett fo redråg om vå rå 
riktlinjer och viså en Power Point som jåg hår 
gjort fo r dettå. Jåg tycker det skå bli roligt och 
spå nnånde ått vårå då r. Det å r också  ett utmå rkt 
tillfå lle ått knytå nyå kontåkter.  

Tony 

FLER FONTÄNHUS I SVERIGE! 

(en dag senare) 

Sitter på  tå get kl 20:15 och ser mig omkring, ållå 
verkår likå tro ttå som jåg. Det å r gånskå tyst i 
vågnen. Ett stillsåmt lugn, trots ått det å r fredåg 
kvå ll. 

 Kå nner mig rå tt no jd med mitt inslåg i ut-
bildningen jåg nyss hår deltågit på  i Stockholm. 
Jåg ho ll ett fo redråg om Fontå nhusets riktlinjer 
och jåg fick mycket positiv respons på  det. Det 

blir nog fler tillfå llen ått vårå med på  nå gon så -
dån utbildning. Det vår också  trevligt ått trå ffå 
ållå må nniskor frå n olikå delår åv låndet som vill  

stårtå egnå Fon-
tå nhus. Det vår 
också  trevligt ått 
trå ffå de norskå 
representånternå, 
som håde givånde 
såker ått berå ttå 
om hur de årbe-
tåde i Norge. Jåg 
fick också  mo jlig-
het ått trå ffå 
Änitå frå n Dånmårk. Hon representeråde 
Clubhouse Internåtionål Europå. Dånmårk skå 
också  årrångerå å rets Europå-konferens i Äål-
borg på  Jyllånd. Vi fick också  tillfå lle ått pråtå 
med Jåck Yåtes frå n Clubhouse Internåtionål, 
som håde vå nligheten ått gå  upp kl 04:00 fo r ått 
vårå med på  lå nk frå n Håwåii. Vi håde ett trevligt 
mingel på  Fountåinhouse Stockholm på  kvå llen 
mellån de bå då utbildningsdågårnå med godå 
påjer, små pizzor, cheesesticks och hummus och 
en måsså ånnåt gott. Tyvå rr vår ållt vegetåriskt 
så  jåg tyckte inte det vår helt perfekt. Ni vet ju 
våd jåg tycker om vegetåriskt. Jåg tycker ått det 
å r rå cker om djuret jåg å ter vår vegetåriån. Nu 
hår jåg till 23:30 på  tå get innån jåg å r i Lund och 
ytterligåre en hålvtimme innån jåg å r hemmå 
hos Stellå. Hon kommer ått huggå mig i hå lse-
nornå fo r ått jåg hår vårit bortå så  lå nge. 

Tony igen 

En skara entusiastiska Fontänhusbyggare smider 

planer… 

...och här smörjer vi kråset efteråt. 
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Hår du nå gon gå ng dråbbåts åv lå ngå håndlå gg-

ningstider hos nå gon myndighet? Det kån t.ex. hå 

håndlåt om en ånso kån om boendesto d eller om 

åndrå typer åv sto d eller erså ttningår. Den 1 juli i 

å r bo rjåde en ny fo rvåltningslåg gå llå. I dennå 

finns nyå regler fo r ått motverkå lå ngsåmmå 

håndlå ggningstider. 

I den nyå lågen finns två  olikå bestå mmelser fo r 

ått minskå lå ngå håndlå ggningstider. Pårågråf 11 

så ger ått myndigheter å r skyldigå ått informerå 

ått ett å rende om t.ex. behåndlingen åv en ånso -

kån kommer ått bli vå sentligt fo rsenåd och skå let 

till dennå. Ä ven om det i sig inte direkt på skyndår 

en håndlå ggning å r det ålltid en fo rdel fo r den 

som å rendet åvser ått få  tå del åv informåtionen. 

Dettå hår nog potentiål ått minskå ono dig irritåt-

ion. Myndigheternå skulle också  kunnå tå nkås 

vå ljå ått prioriterå å renden som hår blivit fo rse-

nåde fo r ått undvikå extråårbetet med ått infor-

merå om fo rseningen. Det fråmgå r inte åv lågtex-

ten nå r ett å rende skå ånses vårå vå sentligt fo rse-

nåt eller nå r myndigheten må ste informerå om 

dennå fo rsening. 

Ifåll håndlå ggningstiden uppgå r till mer å n sex 

må nåder kån mån enligt pårågråf 12, skriftligen 

begå rå ått myndigheten åvgo r å rendet. Myndig-

heten å r då  skyldig ått åntingen fåttå beslut i 

å rendet inom fyrå veckor eller ått i ett så rskilt 

beslut åvslå  begå rån. Ett så dånt åvslåg kån sedån 

i sin tur o verklågås. 

Det å terstå r ått se om informåtionsskyldigheten 
vid fo rsening i håndlå ggningen eller mo jligheten 
ått begå rå åvslut i ett å rende inom fyrå veckor 

efter sex må nåders håndlå ggningstid kommer ått 
minskå ono digt lå ngå håndlå ggningstider. Om du 

hår en inlå mnåd ånso kån till en myndighet och 
håndlå ggningstiden o verstiger sex må nåder kån 

det vårå vå rt ått skriftligen begå rå ett myndig-
hetsbeslut. Om inte ånnåt skulle det vårå intres-

sånt ått utmånå myndigheten ått tillå mpå den 
nyå lågen. 

Gunnar S 

EN MÖJLIGHET ATT FÖRKORTA  
LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER? 

HAR DU UPPTÄCKT VÅR  

FENOMENALA HEMSIDA? 
Då r hittår du åll informåtion du kån tå nkå dig.  

Som till exempel hur vå r verksåmhet fungerår. 
Du kån se våd vi go r i vå rå olikå enheter. Det 
finns en kålender då r du få r ett detåljeråt 
schemå o ver ållå åktiviteter i huset de nå rmåste 
veckornå och ållå events, utflykter, fester, små  
trå ffår, seminårier och fo relå sningår. Du kån lå så 
vå r finå veckomeny. Du hittår lå nk till vå r Få-
cebook-sidå. Du kån lå så ållå vå rå gåmlå Fontå n-
blåd-tidningår och lyssnå på  vå r poddrådio Fon-
tå nbubbel. Du hittår dessutom kontåktuppgifter 
och ådresser till o vrigå Fontå nhus i Sverige.  

Inte illå vå? 

In och kollå direkt på  www.lundsfontanhus.se 
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Hå r finns inte lå ngre nå gon jåg kån pråtå 

tråbånter med. Och ingen dyker upp, som 

gubben i lå dån frå n ingenståns, fo r ått 

frå gå hur det å r med ”gojån”. 

Och ingen kommer mer ått deltå i nå got 

å ngestlopp nere i centrålå Lund iklå dd 

endåst lå ngkålsonger och T-shirt, Låsse 

Jo nsson, vå r snå llå och roligå och ho gst 

specielle chef hår nå mligen blivit pension-

å r och hån tillbringår numer sinå dågår 

med Kåtten och Kåtten Kått.  

Eller vår det Kåtten Kått och Kåtten Kått 

Kått…? 

Malou 

TOMT PÅ FONTÄNHUSET!?!? 

 

Ä lskåde Låsse! Min vå n, chef och kollegå under, tjå, 
å ndå  gånskå må ngå å r. Min fo rstå dåg på  Fontå nhuset 
vår likå besynnerlig som ållå kommånde.  
Det bo rjåde med en dubbelbokning då r jåg och en ån-
nån so kånde rå kåt bokås in på  inter-
vju såmtidigt… bårå skråttår så  myck-
et inombords nå r jåg tå nker på  dennå 
fo rstå dåg. Jåg do k direkt in på  ett en-
hetsmo te och fick pråtå med bå de 
håndledåre och medlemmår och viså-
des runt, sen håde vi ett intressånt 
såmtål tillikå intervju, tror fåktiskt jåg 
gillåde dig direkt! I slutet åv intervjun 
bo rjåde vi visionerå kring våd vi 
skulle kunnå utvecklå i verksåmheten, 
så  spå nnånde och nytt. Innån jåg skulle gå  frå gåde jåg 
om du vill se nå grå påpper? Typ CV, betyg (minå sjukt 
brå betyg)? Du vår så klårt helt ointresseråd åv dettå. 
Tror å ndå  jåg pråckåde på  dig nå gon måpp. 
Nå grå veckor senåre skulle jåg precis ivå g till ett ånnåt 
årbete som jåg vår nyfiken på . Håde inte ho rt nå got 
frå n det då r Fontå nhuset, men tå nkte ått jåg å ndå  
skulle ringå och dubbelkollå. Sonjå, som sått i styrel-
sen, svåråde fo rvå nåt: ”Ä h, hår Låsse inte ringt dig? Vi 

vill ått du kommer och bo rjår jobbå hos oss!” Håhå. 
Kå rå underbårå knå ppå må nniskå.  
Vi hår håft så  otroligt mycket kul, du och jåg och Ire ne 
och ållå fåntåstiskå medlemmår och håndledåre. Frå n 

5, till 30, till 60 till 350 medlemmår. Ällå 
nyå projekt, ållå enåstå ende må nniskor, 
skrivånde och nyå ide er, må ngder åv stu-
diebeso k och rolig gålenskåp som byggt 
dettå hus. Vi hår också  mo tt sorg bå de du 
och jåg, och funnit bå de grubblerier och 
njutning i vå rldens roligåste och svå råste 
jobb.  
Jåg vå rdeså tter dig så  otroligt mycket, åll 
din vå rme, humor och må nniskokå rlek, 
ållt ditt ljuvligå vånvett, men också  åll 

din klokskåp och ållå godå såmtål.  
Du hår ålltid sått en ståndård som håndlår om ått pri-
oriterå må nniskån fo rst, ått mo tet å r det viktigå! Ätt 
Fontå nhuset hjå rtå håndlår om gemenskåp och vå n-
skåp. Ällt det vill vi bå rå vidåre. Du hår lå rt mig måss-
vis och jåg och så  må ngå med mig å r så  tåcksåmmå fo r 
ållt du hår gett till Lunds Fontå nhus.  
Tåck Låsse! Glo m inte ått hå lså på  oss oftå!  

 Matilda 

VÅRT STÖRSTA TACK TILL  
VÄRLDENS GALNASTE PENSIONÄR! 
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Fo r en sociål eremit som jåg kån det verkå  rå tt 
skrå mmånde ått mo tå ett nytt stå lle med nyå 
må nniskor. Jåg boår gå rnå in mig och skåpår en 
trygg bubblå då r jåg å r. Då  blir 
ållt nytt och ovånt nå got skrå m-
månde som vå cker oro. Utå t vi-
sår jåg det inte gå rnå, utån istå l-
let fo rso ker jåg verkå obero rd 
genom ått små pråtå och 
skå mtå. Efter en ho st full åv 
sjukhusbeso k, fo rå ndringår, by-
ten åv miljo  och såmmånhång 
då r jåg vårit den sjuke, med 
svå righeter som jå mfo rts mot 
månuåler och diågnoser, vår 
det sko nt ått kommå till Lunds 
Fontå nhus.  Hå r å r det okej ått 
bårå vårå och ått få  vårå brå 
istå llet fo r otillrå cklig. 

 Fo rstå intrycket nå r jåg klev in i huset vår 
det åv ett hemtrevligt kåos fullt med vå rme och 
såker. Kontråsten mot Båråvå gens åvskålåde kor-
ridorer vår totål och det tog mycket ork ått tå in 
och små ltå ållt. Steget in frå n hållen klåråde jåg 
med hjå lp åv mitt så llskåp och sedån fo ljde en ge-
nomgå ng åv våd som hå nder på  Fontå nhuset och 

hur det fungerår hå r.  

 Fo r mig som sover helå fo rmiddågårnå å r 
det en utmåning ått tå mig hem-
ifrå n och ått hå llå mig våken 
nog ått tå  in ållå intryck. Stolt 
som en tupp klåråde jåg åv ått 
inte bårå tå mig hit, utån å ven 
ått gå  till redåktionen och ått 
finnå mig till rå ttå. Intrycken 
skå rmår jåg bort med hjå lp åv 
musik i ho rlurårnå. Med hjå lp 
åv musiken kån jåg fo rflyttå mig 
till min egen vå rld då r orden 
flo dår och då r jåg inte begrå n-
sås åv ållt som kå nns svå rt i 
vå rlden utånfo r.  

 Ä ven om jåg vet ått o ver-
gå ngen frå n min enslighet och den åvskålåde 
miljo  jåg vånt mig vid,  till det sociålå  virrvårr 
som rå der på  Fontå nhuset, kommer ått vårå en 
utmåning så  å r jåg hå r nu och så  få r det vårå just 
nu.  

 Hur det å n visår sig ått bli. 

Karin S 

EN SOCIAL EREMIT SOM JAG 

Lord of the Rings Online  

Rubriken så ger sig sjå lv om vårt jåg befinner 
mig…Midgå rd som å r en våcker miljo  med Våttnå-
dål (Rivendell) och 
Lothlorien som igenkå n-
ningsplåtser. Eller Fylke 
(The Shire). 
Jåg bo rjåde spelå 2011 
och jåg spelår fortfårånde 
med såmmå intresse. 
MMORPG å r speltypen jåg 
fo redrår. Tiden jåg lå gger 
å r begrå nsåt till 30 minu-
ter till måx 3 timmår, de 
gå nger jåg spelår. Det få r 
mig ått stå ngå ute om-
vå rlden på  ett brå så tt. Äll fokus på  det jåg go r nu. 
Intresset fo r desså spel kom med Diåblo 2 i bo r-
jån åv 2000-tålet.  
Jåg tycker det å r vå ldigt kul ått byggå kåråktå rer i 

dess olikå former. O kå styrkån med 1 poå ng eller 
o kå en stridsfo rmå gå 1 poå ng osv.  
Vårfo r spelår jåg nufo rtiden? Brå tidsfo rdriv, kul 
ått byggå kåråktå rer, Belo ning å r ”in-gåme 

currency”, eller virtuellå 
pengår ått ko på olikå så-
ker som fo rbå ttrår spel-
upplevelsen. Min level å r 
78 nu och jåg å r en 
”Humån Guårdiån-
kåråktå r”, dvs jåg spelår 
en rås som må nniskå 
med egenskåper så som 
stårkå fo rsvårsfo rmå gor. 
Måx-level å r cirkå 120-
130, så  jåg hår nå grå å r 
fråmfo r mig ått lirå. Geo-

gråfiskt befinner jåg mig just nu i  

”Rohan”. /Mattias B. 

 

MIN TID I DEN VIRTUELLA VÄRLDEN! 
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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  

Äromåvå gen 48  

269 37 Bå ståd  

Tel: 0431–724 80  

E-post: båståd@sverigesfontånhus.se 

Hemsidå: www.båstådsfontånen.se  

 

Fountain House Stockholm 

Box 4051  

Beso ksådress: Go tgåtån 38  

102 61 Stockholm  

Tel: 08–714 01 60  

E-post: info@fountåinhouse.nu  

Hemsidå: www.fountåinhouse.se 

 

Göteborgsfontänen  

Ändrå Lå nggåtån 25  

413 28 Go teborg  

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: motålåfon-
tånhus.wordpress.com 

 

Fontänhuset Trappan  

Vållgåtån 10  

343 34 Ä lmhult  

Tel: 0476–480 10  

E-post: fontånhuset.tråppån@teliå.com  

Hemsidå: fontånhusettråp-
pån.wordpress.com 

         

Falkenbergs Fontänhus  

Låsårettvå gen 11  

311 37 Fålkenberg  

Tel: 0346-71 10 71  

E-post: kontåkt@fålkenbergsfontånhus.se 

Hemsidå: www.fålkenbergsfontånhus.se 

 

Fontänhuset Nyköping  

Lillå Stro mgåtån 3  

611 34 Nyko ping  

Tel: 0155–26 81 40  

E-post: fontånhuset@gåståbud.com  

Hemsidå: www.fontån.se 

 

Fontänhuset Sköndal  

Knut Sjo bergs vå g 6  

128 85 Sko ndål  

Tel: 0738–903 130  

E-post: info@fhskondål.se   

Hemsidå: www.fhskondål.se 

 

Stiftelsen Fontänhuset Örebro  

Må lgåtån 11-13  

702 16 O rebro  

Tel: 019–32 05 20  

E-post: info@orebrofontånhus.se  

Hemsidå: www.orebrofontånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 

Bengt Äxfors      Kårin Hågård     Ärne Bojesson (ordf.)        Kerstin Hedelin     

 Bjo rn Änders Lårsson             Kåjså Rosenblåd                                               Gert Birgersby          

Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg 
och torsdåg 9-16, onsdåg 9-19, fredåg 9-15. 
och so ndåg 11-14. Lo rdåg stå ngt.   

Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 
Lund   Tel: 046-12 01 95                         

E-post: info@lundsfontånhus.se    

Hemsida: www.lundsfontånhus.se       

FB: www.fåcebook.com/lundsfontånhus 

LUNDS  

FONTÄNHUS 

ÖPPET I JUL & NYÅR! 
23/12 Stängt 

24/12  Julafton 11-14 

25-26/12 Stängt 

27-28/12 Öppet 

30/12 Stängt 

31/12 Nyårsafton 11-15 

1/1 Stängt 
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Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls Stiftelse 

Finsam 

Emmaus Lund 

Carl Jönssons Understöds-
stiftelse 

 

       SPONSORER 

Samt våra fina stödprenumeranter 

Cecilia Larsson Glowacki,  

Siw Hult, Gunnel Börjesson, Ann-

Christine Engdahl Olesen, Anita Ar-

noldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 
Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbets- 

partners och till dig som vi kanske glömt i farten... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fo retåg kån sto djå    Fon-
tå nhusets verksåmhet genom  

ått bli sto dmedlem i Fontå nhusets 
vå nner. Då  få r du/fo retåget vårje 
nummer åv vå r medlemstidning, Fon-
tänbladet, som ges ut med 6-10 num-
mer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 
”Fontänhusets vänner i Lund” samt 
ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersoner 200 kr/å r  

Fo retåg 1 000 kr/å r   

Äutogiro 100 kr/må n     

Bånkgiro: 492-3801 

Plusgiro: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

KONSTNÄR BAKSIDAN: LENA 

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond 
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