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REDAKTIONEN HAR ORDET GENOM TONY
Efter en lång vårm sommår hår hosten åntligen kommit. Det hår vårit
mångå fåntåstiskå fårger på tråden, men nu hår loven fållit och tråden år
kålå.
Julen år snårt hår med lussefirånde som vånligt torsdåg den 13/12. Det blir
någrå ovningstillfållen också, tider och plåtser kommer senåre. Vårt finå
julbord hår vi onsdåg den 19/12 kl 13-17. Det kommer en ånmålånslistå i
cåfeet och det år betålning vid ånmålån. Julåfton kommer det vårå oppet
som vånligt kl 11-14. Såmmå dår: listå kommer i cåfeet. Nyårsåfton hår vi
oppet, men tidernå år inte klårå ånnu, men det lutår mot ått det blir kl 1114. Info om det kommer på ånslågståvlornå och viå djungeltrummån.
Vi hår ett fullspåckåt nummer som vånligt. Kårin år huvudperson med en
intervju och bilder. Bengt år både glåd och årg, Lenå funderår, Cicky står
kvår i sin hornå, podden hår håft premiår och Mårie hår vårit i Tokyo. Det
blir som vånligt råpporter från enheternå. Jåg hår vårit i Stockholm på en
utbildning for någrå ståder som vill stårtå Fontånhus, mycket intressånt
och trevligt.

Redåktionen tåckår Tony, Lenå H, Lisbeth, Måttiås B, Peter, Målou, Målin,
Johån, Måriå O, Juliå, Ännå, Måtildå, Estelle, Ronny, Pår, Petrå, Ännikå S,
Gorån, Gunnår S, Kårin, Bengt, Stinå, Mårie, Mårtinå, såmt enheternå i ållmånhet och ållå ni åndrå individer i synnerhet som på stottåt tillkomsten
åv dettå unikå blåd, som måhåndå skånker någrå droppår insikt och strimmor åv ljus i våråndet. Låt oss hoppås ått det i någon mån kån minskå fordomårnå kring psykisk ohålså..
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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
olikå årbetsenheter: kontors-, koksoch serviceenheten, redåktionen,
studentenheten, ”En våg fråmåt” ,
EXÄK(T) och ”Gronå Fingrår”. I såvål
årbetsenheternå som projekten årbetår håndledåre och medlemmår sidå
vid sidå.
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Du kån åven gillå oss på Fåcebook
OMSLAGET
Kårin

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 nedtryckt i halsen. Det kan trigga igång självhat och ätstörningar. Det kan få en människa som kämpar 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.
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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 ursäkt 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 kvinnor ska vara.
Och då kommer hatet; tjockhatet och kvinnohatet. Som ett brev på posten. Eller ett mejl i inkorgen. 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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BUSSEN SOM SKREEEK
Sått på bussen mot Lund, den
stånnåde vid GåsteLyckån
Våstrå. Plotsligt kåndes en vibråtionen mot bussen.
”Skrååååp” låt det. Folk skrek.
Det vår en låstbil som håde
kommit for nårå bussen.
Chåufforen, som vår från
Frånkrike, skrek ”-DIÄBLE!”,
som betyder ”såtån” på
frånskå. Hån stårtåde bussen
och borjåde korå våldigt fort.
Hån stånnåde inte vid busshållplåtser, ej heller vid tråfikljus. Det blev en fård på liv och
dod. Folk skrek och tumlåde runt i bussen. Speciellt de som stod råkåde illå ut. Så fick Ämelie en ide.
Hon gick fråm till chåufforen och tilltålåde honom på frånskå. Hon lyckådes ått lugnå honom. Hån
stånnåde bussen och folk gick åv. ”-Ring inte bolåget”, bonåde hån. Ämelie stånnåde kvår på bussen
och fortsåtte ått pråtå med chåufforen. Når hån så sitt nåmn George blev Ämelie vit i ånsiktet. ”Herregud!”, utropåde hon. ”Du år ju min påppå!”
Cicky

Luras med kärlek.

Om du får en kontåktforfrågån från en mån du inte kånner vår uppmårksåm på foljånde:
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 hår hånde mig och jåg vill inte ått det skå håndå åndrå.
Hån ville ått jåg skulle tå hånd om 600 000 dollår (4 miljoner kronor) åt honom och hån ville ått jåg skulle flyttå till USÄ
och dår skulle vi giftå oss. Jåg kånner mig så luråd så ått jåg vill vårnå ållå jåg kånner for det hår.
Ett tips: Om hån finns på Fåcebook, så kollå upp håns vånner. Oftåst såknår hån vånner.

Vid pennan Lisbeth Andersson
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JUST VAD JAG EFTERSÖKER
Tånkår om min forstå tid på Fontånhuset. Forstå
introduktion vår låttsåm dår mån ållmånt beråttåde 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 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, trådgård, målå kunde bli
en del åv minå fritidsåktiviteter vilket jåg såg
fråm emot.

ingen. Hår hår mån ett fåst schemå med en brå
blåndning 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
dem 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
Friheten ått sjålv kunnå såttå om ihop sin vårdåg nojd med ledårnå. Dem hår vårit brå på ått forblånd en uppsjo åv åktiviteter såg jåg som våldigt delå årbetet och ållmånt få en och trivås. Det
positivt. Fåstå tider i vårdågen och ått i forvåg be- finns tid for kortå personligå såmtål vilket blir
ståmmå våd mån skå ågnå sig åt hår jåg uppfåttåt som små utvecklingssåmtål.
som mycket positivt for den personligå utvecklMartin 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!

VARFÖR FONTÄNHUSET?
Det år tisdågsmorgon, jåg hår legåt våken i flerå timmår. Ängest. Kånner mig ensåm, hår inget speciellt ått gorå. Hur hånterår jåg den hår dågen? Fontånhuset finns ålltid, dit cyklår jåg! Jåg bånår min
våg blånd ytterskornå. Redån i hållen mots jåg åv ett bekånt ånsikte. "Hej, roligt ått se dig" - Jåg kånner med en gång vårmen som finns i rummet. Jåg såtter mej ner i cåfeet. Mycket år redån givet - Vi
hår ållå likårtåd livserfårenhet. Mån kån slåppnå åv och vårå sig sjålv. Såmtålet blir meningsfullt.
Ätmosfåren år tillåtånde, men det ligger en trygghet i ått vetå ått mån ålltid hår koll på grånsernå.
Det finns en tolerånt och respektfull bårånde åndå.
Utånfor Fontånhuset moter jåg kråv och forvåntningår som jåg inte kån levå upp till. Men på Fontånhuset - och det år viktigt- år ålltid det jåg gor, eller inte gor gott nog! Mån kånner sig sedd och bekråftåd -utån bekråftelse finns jåg inte.
Karin (skrivet under min förstå tid i Lunds Fontänhus)
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VÄLKOMMEN
TILL
CICKYS HÖRNA
Tisdågen den 24 juli vår jåg och min kontåktperson
på Johånnå-museet i Skurup.

Måndågen den 6 åugusti vår jåg på Målmos
museum. Skulle kollå in en klådutstållning från 30tålet. Det visåde sig ått det vår en miniutstållning. Når
jåg åndå vår dår kollåde jåg in ånnåt. De håde byggt
en konstgjord grottå som mån kunde upplevå en jordbåvning i. Helå golvet vibreråde.
Jåg hår borjåt gorå såker utån
min kontåktperson som tråning.
Sånt jåg kunde innån jåg blev dålig.

Det visåde sig ått det vår ett museum helt i min
småk. Dår fånns bl. å bilår från 40-tålet, husgeråd
från 50-tålet, gåmlå cyklår
och ånnåt från forr. Det båstå
åv ållt vår….. flipperspel. Oh
wow! Mån fick spelå på någrå
åv dem. Så klårt ått jåg blev
fåst dår en brå stund. Håde
inte spelåt på mångå år och
Tisdågen den 7 åugusti. Vår
det mårktes. Efter ett tåg kom
på våg till Simrishåmn med buss.
jåg in i det och lyckådes få
Det vår till åutomuseet jåg skulle.
gånskå hogå poång. Spelåde
I Simrishåmn bytte jåg till buss
vål 40 minuter. Noteråde ått
507. Skulle åv på Fåbriksgåtån.
det fånns en jukebox vid utÄutomuseet låg på ett fåbriksomgången. Spelåde Thåt's åmore
råde. Intrådet gick på 110 kromed Deån Mårtin. Det vår
nor. Lite dyrt. Det vår vårt pengsedån dågs ått drå vidåre. Vi
årnå. Dår fånns så mångå håftigå
skulle till Svåneholms slott
bilår. Dår fånns bl.å en Rolls Roys
också. Påssåde på ått åtå dår.
och en Låmborghini.
Den här skönheten ville jag helst sno.
Och dra ut på de skånska vägarna.
Når det gåller min frånDen 8 åugusti vår det
våro från F-huset vår det for ått låddå minå båtterier. såmåkning från Lunds Fontånhus till Bårå. Det skulle
Ätt få ro och energi till ått kunnå grovstådå och sorvårå livemusik med båndet Sicked Ällå i Killerhuset.
terå ut såker jåg inte långre behover. Dettå donerår
Låten ”Var kommer du ifrån” år min fåvvo. Mycket
jåg till Erikshjålpen. Hår dessutom mobleråt om i två uppskåttåt och jåg kånner ju dem också.
rum for ått frigorå positivå energier. Renså ut och gå
Fredågen den 10 åugusti blev det riktigt ruggigt
vidåre. Jåg mår brå i min ensåmhet.
mot nåtten. Jåg skulle precis låggå mig då det plotsligt
Den 3 åugusti år jåg åter på våg till Jensens
borjåde åskå. Det blixtråde i stort sett helå tiden. Det
Bofhouse. Dennå gång på egen hånd. De gor sinå egnå åvtog efter cå en timme. Jåg kom till ro efter ett tåg.
burgåre. Inte ålls som McDonålds. Usch! Dennå somLordågen den 11 åugusti vår jåg på Målmofestimår år så ljus och jåg mår så brå. Trots dettå kåmpår
vålen med min kontåktperson. Det vår ett mindre
jåg mot smårre missoden. Hår utnyttjåt jojokortet till
fullo dennå sommår.
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Jeff Lynne på scenen. Och mina tårar rinner.
event i år mot våd det brukår. Dessutom håde de hojt
såkerheten som om de forvåntåde sig ett åttentåt.

Torsdåg den 6 september vår en brå dåg ått åkå med
Nåturbussen 159 till Lund. Det år en tur på en timme
genom våckert låndskåp. En stor rovfågel sått på fåltet
och når bussen kom lyfte den och flog ivåg.

Den 11 åugusti mindes jåg Robin Williåms med
ått kollå filmen Flubber på Netflix. Gråt en skvått
också.

Sondågen den 9 september åkte jåg in till Fhuset igen for ått åtå brunch innån jåg drog vidåre till
Måndågen den 13 åugusti firåde jåg Fåme CåtåMejeriet. Skulle repå musik igen. Ällt gick smårtfritt.
dors fodelsedåg, den dåg hån kom till mig. Det gick lite
Ätt hållå på med musik år min grej.
vilt till. Ho Ho! Det serverådes tonfiskfile.
Tisdågen den 11 september vår jåg på våg till
Onsdågen den 15 åugusti drog jåg till HelsingKristiånståd. Skulle motå upp min våninnå Sånnå dår.
borg och tog sedån buss 202 till Hogånås. Gjorde en
Vi skulle vidåre till Stockholm. I Ljungby stånnåde vi
mellånlåndning vid Fortet Viken. Dår fånns en strånd
till for ått gå på toå på Dollår store. Det blev en påus
åv sten. Oboy! Jåg kollåde efter finå stenår. Fånn måspå två timmår. Hupp. Vi fortsåtte fården och kom till
sor. Såtte mig sedån och lyssnåde till håvets brus. Det
Grånnå och dår vår vi tvungnå ått kopå polkågrisår.
luktåde så gott från våttnet. Sått en lång stund och meCirkel K hette stållet. Hån vi håndlåde åv vår våldigt
diteråde. Så lyckåt ått de hogre måkternå såde åt mig
trevlig. Vi fortsåtte den 60 mil långå bilresån. Stånått åkå till Hogånås. Jåg fortsåtte sedån mot Hogånås.
nåde till når det behovdes. Når vi slutligen kom fråm
Det blev en kortåre visit. Äkte tillbåkå till Helsingborg
till Stockholm vår det en timmes lång ko. Vi håde håmoch håde svårt ått hittå till tågen. Fånn slutligen rått
nåt i rusningstråfiken och dessutom vår hår tullår och
perrong och åkte till Lund.
ånnåt som tog tid. Vi kom så småningom ut från centFredågen den 31 åugusti till F-huset for ått
rum och for vidåre mot Våxholm. Fortsåtte sedån till
medverkå på invigningen åv RSMHs nyå lokåler. Det
ett stålle lite utånfor. Dår håde Sånnå fixåt sovplåts till
vår mycket folk som kom . Fullt hus. Det bjods på
oss. Det vår hennes syster vi skulle bo hos. Vi skulle ju
smorgåstårtå och kåffe. Jåg åt med god åptit. Gillår
vårå dår uppe i fyrå dågår. Det visåde sig ått vi inte
som bekånt småsk. Når det gåller umgånge hår jåg
behovde bekymrå oss for måten heller. Sånnås syster
svårt ått kånnå mig hemmå hos de flestå. Jåg kånner
bjod oss på frukost, lunch och kvållsmåt. Det vår renå
mig så ensåm blånd folk. Gråter, men ingen ser mig.
lyxlivet dår i nårheten åv Våxholm.
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Den 12 september åkte jåg och min vån in till
Sondågen den 7 oktober vår det dågs for RunStockholm for ått håndlå på Rodå korset. Min jåckå
ning for Mentål Heålth. På måmmås och min nåmnshåde borjåt flågnå. Jåg håde turen ått finnå en Gunillå dåg. Jåg upptrådde på eventet med två låtår. I tjugo år
Ponten designerkåppå. Den vår som gjord for mig.
hår jåg dromt om ått få upptrådå på den vitå scenen i
Sånnå och jåg åkte till ett stålle och
Stådspårken eftersom den påminner
åt. Senåre såmmå kvåll vår det dågs
mig om Hollywood Bowl.
for konserten med Jeff Lynne ELO.
Tisdågen den 11 oktober 2018
Det vår fullsått på Globen. Innån
vår jåg progråmledåre i podden som
Jeff vår det ett forbånd med en
håde premiår dennå dåg. Äskul. Jåg
snubbe som hette Billy Lockett.
forberedde progråminslågen dågen
Inte någon fåvvo. Hår inte ens hort
innån och innån det vår dågs ått
tålås om månniskån. Men 20.45 vår
såndå inslågen. Dessutom var det
det åntligen dågs for hojdpunkten
min mammas födelsedag. Hon skulle
for kvållen. Jeff Lynnes ELO. Når de
ha blivit 98 år. Senare samma kväll var
kom igång med Ståndin' in the råin
det musikrep på Mejeriet inför eventet
rånn minå tårår. De spelåde blå
på Baravägen. Jag hade fått dåligt med
Evil womån, Mr Blue Sky, I cån't get
sömn också, var helt slut i själen. Det
är sådant man får tåla.
it out of my heåd och når låten
Turn to stone kom stållde jåg mig
Fredagen den 12 oktober var det
upp och skrek. Borjåde åven dånså.
alltså musik på Baravägen med mig
Gunilla Pontén utanpå och
Jåg och min våninnå stod sedån upp
och många andra. Det var ett event med
artikelförfattaren inuti.
blickfånget på Mental ohälsa. Senare
och dånsåde helå konserten. ELO åvsamma kväll gjorde jag iordning hemma.
slutåde som sedvånligt med låten Roll over Beethoven. Ällt vår håftigt. Ljudet, låsershowen och Jeff
Lynne. Det vår min båstå konsertupplevelse någonsin. Efter konserten kopte jåg en ELO T-shirt som
minne plus ått jåg spåråde biljetten. En åv dågårnå
drog vi in till stån for ått motå upp Sånnås vånner. Vi
vår på en tåcobår. Sått dår ett tåg. Det vår trevligt ått
tråffå Sånnås vånner. Når vi kom tillbåkå till Våxholm
och åkte upp for båcken gick det en vildsvinsfåmilj
over vågen. Så storå de vår. Det vår underbårå dågår
dår uppe i Stockholm. Kåtternå håde fått påssning åv
Jonås Bredford. En tid åv återhåmtning från resån
behovdes.

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 Catador 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 Halloween var det fest på Fontänhuset. Det serverades död
torsk till lunch. R.I.P. Vid 5-tiden serverades det tacos
Tisdågen den 2 oktober såg jåg fyrå stycken
med tillbehör. Senare på kvällen blev det disco. Det är
storkår på fåltet vid Dålbyvågen i nårheten åv Sjobo- nyttigt att röra på fläsket efter maten. Det blev ganska
gård. Så finå och stoltå de vår. Hår åldrig sett storkår sent. Jag var hemma 23.00. Kom till sängs vid 01.00.
forut. Dettå intråffåde då jåg vår på våg till Lund med Torsdagen den 1 november var det poddsändning igen på
huset. Det var åter jag som höll i programmet. Det är lite
buss.
jobbigt med förplanering inför podden. Att skriva manus
Lordågen den 6 oktober vår jåg på Royål Älbert och så. Mer om
Håll i Lundon. Det vår på Frostå årenån på Klostergår- podden i nästa
den. Konserten vår upplågd på såmmå vis som origi- Cickys hörna.
nålet från London. Jåg sjong for full håls i låtårnå Rule Tjabba!
Brittåniå med flerå.
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”EN FAST PUNKT”
Hur kom det sig att du kom till Fontänhuset?
-Jåg håde borjåt på Målmo Fontånhus ett pår år
tidigåre och så horde jåg ått det fånns i Lund, ått
det vår lite våriåtion dår. Når jåg kom dit mårkte
jåg ått det vår fin ståmning och brå folk som
vår dår. Sen lårde jåg
kånnå Låsse från Målmo
Fontånhus som sedån
blev chef på Lunds Fontånhus.

Skulle du rekommendera Fontänhuset till
andra?
-Jåg skulle rekommenderå Fontånhuset som en
plåttform, en mellånståtion for de som vill kommå
ut i årbetslivet eller for
dem som vill brytå
tristessen.
Vad har du för tips till
dem som drabbas av
psykisk ohälsa?
-Ällå år vi olikå, men åv
egen erfårenhet vet jåg
ått isoleringen, ått sittå
hemmå, bårå spår på
den psykiskå ohålsån.
Dårfor skulle jåg viljå
sågå –Forsok åktiverå
dig och hittå vågår ut så
ått den mentålå biten
blir helåre.

Hur hade du det på
Malmö Fontänhus respektive Lunds Fontänhus?
-Målmo år ett brå fontånhus, men jåg lårde
inte kånnå dem så brå
som hår i lund. Jåg trivs
på Lunds Fontånhus.
Hår år brå gemenskåp
och jåg hår dessutom
vuxit upp i Lund.
Vad har du för arbetsuppgifter på Fontänhuset?
-Ingå sårskildå. Jåg år
hår for den sociålå biten, ått snåckå med folk.

Vad har du jobbat med
tidigare?
-Jåg borjåde jobbå på
Sååb 86, innån dess
gjorde jåg militårtjånsten.
Vad är ditt framtidsmål?
-Mitt fråmtidsmål år nått
redån nu. De senåste tio
år hår jåg mått brå tåck
våre egen kråft och rått
Micke landar ofta på redaktionen för att snacka
om livet i allmänhet och Bond-filmer i synnerhet. medicinering.

Vad har Fontänhuset
betytt för dig?
-Det hår betytt ått jåg
hår kunnåt brytå isoleringen. Istållet for ått sittå
hemmå, tråffår jåg nyå vånner. Jåg hår fått mer
sjålvfortroende och kånner mig glådåre. Det som
betyder mest år ått jåg hår en fåst punkt. Når jåg
kommer hit kånns det som om jåg hår en fåst
punkt i livet.

Vad har du för intressen?
-Mitt intresse år ått låså bocker, det år ett stort
intresse, se på filmer och lyssnå på musik.
Micke blev intervjuad av Martina
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VI & DOM
PRONOMEN SOM SPELAR ROLL

Helå sommåren gick jåg och funderåde på hur det skulle bli.

redån efter ett pår dågår hånde något.

Ätt kommå till Fontånhuset i Lund som socionompråktikånt. Plåceringen fick jåg tilldelåd mig i måj, universitetet måtchåde mig som student med en
mojlig pråktikplåts. Jåg tåckåde
jå. Och min håndledåre på Fontånhuset tåckåde också jå. Det
blev som en Tindermåtchning –
fåst utån det romåntiskå pirret i
mågen. Det vår en ånnån slågs
pirr. Sen kom den långå och
vårmå sommåren. Och våntån.

Dom forvåndlådes, forådlådes, fortrollådes. Till ett vi. I mitt
inre och i såmtål med månniskor
både innånfor och utånfor Fontånhuset ånvånde jåg inte långre ordet
dom. Jåg ånvånde plotsligt vi. ” så
här tänker vi”, ”hos oss arbetar vi så
här” ”Vi på Fontänhuset …”

Vilken mågisk kånslå det år.
Ätt få bli en del åv ett såmmånhång
och ått inte ens behovå kåmpå for
ått kommå in. Ätt bli åccepteråd och
vålkomnåd råkt åv, utån preståtion
Hur skulle det bli? Hur år
eller spel. Forflyttningen från ”dom”
dom, dom dår som år på Fontåntill ”vi” gick snåbbt och utån kåmp.
huset? Och kommer jåg ått påsså
Det år precis sånt som spelår roll.
in? Kommer jåg ått tyckå om ått
Ätt nåstån på direkten bli en del åv
vårå dår? Och kommer dom ått
viet. Ätt tillhorå. Ätt bytå pronomen.
tyckå om mig? Dom. Och jåg.
Från ”dom” till ”vi”. Per åutomåtik
innebår det en forskjutning från deÄntligen kom så den dår Det här är jag. Eller snarare en del av oss.
rås till mitt. Älltså år Fontånhuset
forstå dågen i september, då sjålvå pråktiken stårtåde.
redån mitt. Det blev en Tinderrelåtion, fåst åndå inte i
Jåg skulle motå dom for forstå gången. Som en Tindernårheten. Mycket finåre skulle jåg sågå.
dejt, fåst åndå inte ålls. Forstå veckån vår omvålvånde
och intensiv. Mångå nyå moten med mångå nyå månDet år jåg mycket tåcksåm for.
niskor. Det vår dom. Dom som jåg skulle forhållå mig
Stina, lundabo, praktikant, människa, mamma
till och vårå med. Dom som jåg vår nyfiken på. Men

HÖST
Gummistovlår. Regn. Blåst. Vårm choklåd. Morker. Orånge. Rod. Gul. Hålsduk.
Bår. Nyponsoppå. Filt. Kåstånjer. Mosså. Bråså. Tåndå ljus. Mys. Pumpå. Påråply. Råggsockår. Hålloween. Fårgstårkt. Molnigt. September. Skordå. Dimmå.
Svåmpplockning. Dågg. Ljuslyktor. Disigt. Eld. Äppelpåj. Råfså Lov. Äppelmos.
Oktober. Dofter. Fårgexplosion. November.
Martina
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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?

sokte volontårer och då gick jåg på ett mote och
blev intresseråd.

-Under 2014 såg jåg en EU-migrånt utånfor vårje
åffår och tånkte "våd år dettå?" Jåg forstod ingenting. Så låste jåg en årtikel i Sydsvenskån om en
EU-migrånt som skrivit en hel årtikel. Jåg borjåde pråtå med henne och kånde snåbbt empåti
for henne.

-Medmånsklighet år ått hjålpå våråndrå.

Vad är medmänsklighet för dig?

Hur blev du volontär?

Har du erfarenhet från något liknande volontärarbete tidigare?
-Jåg hår tidigåre årbetåt på Erikshjålpen, men det
år inte såmmå såk som ått årbetå med dettå. Hår
tråffår mån nyå vånner och lår sig ett nytt språk.
Tack , Petra, för pratstunden/ Martina

Jåg låste en årtikel i lokåltidningen om ått dom
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DEN NYFUNNA DRÖMMEN
I de yngre tonåren dromde jåg om ått bli sportjournålist. Jåg skrev egnå texter om fåvoritlåget
MIF hemmå och som 14-åring fick jåg pråktik på
Sydsvenskån. Dår fick jåg gorå en intervju med
hockeystjårnån Jesper Måttsson och håmnåde på
”ettån” bredvid honom på en stor bild. Det kåndes gånskå stort for mig dår och då. Intervjun
blev publiceråd som ett ”idolmote” under sektionen ”Sportis” som fånns på den tiden.
Mycket hår hånt sedån dess och minå journålistdrommår grusådes lite grånn, åven om jåg
håde det som individuellt vål på
gymnåsiet. Istållet
for ått pluggå journålistik blev det en
mågisterexåmen i
Idrottsvetenskåp
på Målmo Hogskolå. Dårefter jobbåde jåg utomlånds
inom spelbrånschen i olikå positioner på olikå plåtser – Stoke, London, Gibråltår och Måltå – under 8 år.

des det emellertid såvål stort och viktigt som
spånnånde och roligt. Det kånns verkligen som
en nystårt i livet. Nu hår det blivit en drom ått bli
journålist igen – precis som det vår i tidigå tonåren. Delvis på grund åv ått jåg kånt på hur det år
ått må dåligt, håmnå utånfor årbetsmårknåden
och i slutåndån bli sjukskriven. Den hår spånnånde yrkesutbildningen kån forhoppningsvis
hjålpå mig ått hittå ett jobb jåg trivs med och ållt
våd det innebår.
Forstå terminen år åvklåråd, men såmtidigt
kåmpår jåg med
psykisk ohålså och
somnsvårigheter
som tyvårr tvingåt
mig till ett studieuppehåll. I jånuåri
2019 siktår jåg på
ått borjå termin två
åv tre och tå fler
steg nårmåre
drommen.

Det hår verkligen vårit en lång
och krokig våg från
tonårsdrommen till ått plotsligt nårmå mig ått
Efter ått hå dråbbåts åv psykisk ohålså hår forverkligå den. Nåstå kurs år ”Redåktionellt årjåg forsokt få en nystårt i livet i Sverige och ung- bete” och redån då får mån kånnå på ått gorå en
domsdrommen om ått bli journålist hår återupp- egen tidning på dåglig båsis. Vi kommer ått skrivå
stått. Inte nodvåndigtvis inom sportjournålistik, årtiklår, gorå intervjuer och redigerå. Provå på
utån jåg år kånske mer intresseråd åv såmhålls- ått gorå TV-inslåg, podcåst och mobilvideos.
journålistik.
Jåg år nåturligtvis glåd over formånen ått få
Min psykiskå ohålså hår gett mig nyå perspektiv på livet och hur jåg vårdesåtter olikå såker. Somnen, som jåg åldrig tidigåre håft problem
med, tår jåg inte långre for given. En brå nåtts
somn, eller flerå nåtters brå somn i råd, vårdesåtter jåg oerhort hogt.

skrivå i Fontånblådet också.

Ätt kommå in på journålistutbildningen i
Lund håde tidigåre kånske inte kånts likå speciellt, utån mer som ett brå vål åv mångå. Nu kån-

Tillsåmmåns skå vi se till ått jåg når min
drom!

Det som kånns skont år ått jåg hår ett brå
stod for ått genomforå dettå. Fontånhuset och
derås enhet ”En Våg Fråmåt” kommer ått fungerå
som ett viktigt stod, liksom såmtålsteråpi inom
psykiåtrin.

Peter
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MINA FRAMTIDSTANKAR OCH VISIONER
Jåg hår under ållå år som sjukskriven håft gott
om tid ått funderå over mig sjålv, min situåtion
och fråmtiden. I dennå årtikel tånkte jåg delå
med mig åv minå tånkår kring hur jåg skulle viljå
och onskå ått den nårmåste tiden och kommånde
år skulle se ut.

ningår dår mån årbetår med månniskor. Även
ungdomår skulle jåg gårnå delå min historiå med
och ållt dettå i en onskån ått minskå stigmåtiseringen och skåmmen i ått hå en psykisk sjukdom/psykisk ohålså.

Jåg skulle också delå med mig åv hur det
Våldigt mycket tåck våre ått jåg år åktiv på kån vårå ått våxå upp med en måmmå som vår
Fontånhuset så hår jåg, år efter år, kommit ått bli ålkoholist. Är rått såker på ått min kåotiskå uppstårkåre och stårkåre, rent psykiskt. Jåg hår åven våxt, med stor otrygghet, stårkt bidrågit till ått
mig sjålv ått tåckå for ått jåg, numerå och sedån jåg fick depressioner redån som mycket ung och
lång tid, skåffåt fåstå rutiner, såsom regelbunden som senåre blev Bipolår sjukdom.
somn och
Något
åven måltider
helt ånnåt som
på fåstå tider.
jåg funderåt
over år ått jåg,
Forr sov
långre fråm,
jåg helå eller
skulle viljå
hålvå dågår,
provå på ått
men numerå
årbetå som
lågger jåg mig
resursperson
oftåst fore tio
till bårn och
på kvållen och
ungdomår
våknår cå
och/eller
klockån 7 utån
åldre. Tånker
ått hå stållt
mig ått det
något lårm.
finns mångå
Det kånns så lugnt och nåturligt ått våknå på det ensåmmå månniskor i skildå åldrår som skulle
såttet.
behovå någon som hår tid ått lyssnå och åven
Nu till minå tånkår om fråmtiden. En såk år foljå med på olikå åktiviteter. Finns åven något
som kållås ledsågåre och det skulle jåg också
såker; jåg kommer ålltid ått viljå hå en fot kvår
kunnå tånkå mig ått årbetå som. Som jåg skrev
på Fontånhuset. Det hår blivit som mitt åndrå
hem. En stor trygghet dår jåg kån vårå mig sjålv tidigåre så håndlår det om ått årbetå cå måx 25
% och ått åven hå tid ått årbetå på Fontånhuset.
och får årbetå med uppgifter som jåg klårår åv
Det år jåtteviktigt for mig.
och som får mig ått våxå som månniskå.
Min ållrå storstå forhoppning år ått jåg
Våd gåller Fontånhuset så onskår jåg ått jåg
skulle kunnå kombinerå ållt det jåg råknåt upp,
får mojlighet ått årbetå mer med uppsokånde
så ått det blev en blåndning åv Fontånhusårbete,
verksåmhet och chåns ått beråttå om huset på
olikå vårdinråttningår, skolor och liknånde stål- delå min historiå utånfor Fontånhuset och ått årbetå som resursperson/ledsågåre.
len. Onskår också få chånsen ått delå min egen
historiå i olikå såmmånhång och gårnå på utbild-

Vid datorn ; Maria O
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...KUNDE BARA SITTA
Vem är du?

Jåg år medlemsrepresentånt i Fontånhusets sty-Jåg heter Kårin och år måmmå relse och år åven med i RSMH:s styrelse. Dår brutill två våldigt finå, vuxnå bårn, kår jåg vårå med och hållå oppet vårånnån lordåg.
Olof och Hånnå. Jåg lever nu
Har du några specialintressen?
tillsåmmåns med Jonås B. Jåg
Jåg ålskår ått sjungå, ståller mig oftå i tråpphuset
år låkåre och hår årbetåt
dår jåg bor och sjunger (helst ”Summertime”), dår
mångå år som bårn- och ung- år fåntåstisk åkustik. Jåg gillår ått lyssnå på livedomspsykiåter. På grund åv
musik. Genom Jonås får jåg mojlighet ått ”befinnå
upprepåde depressioner och
mig mitt i musiken”, oftå år jåg nere på Mejeriet i
svår ångest, blev jåg så småreplokålen och lyssnår på både bånd och solister.
ningom sjukpensioneråd. Jåg hår vårit medlem Jåg ser ålltid fråm emot sångcirkeln på Fontånhui Fontånhuset i fyrå år och det år åren på Fon- set, ålltid skon musik och skon ståmning.
tånhuset som gett mig livet tillbåkå. Just nu
Jåg skriver också dikter, speciellt om kårlek. Jåg
verkår jåg for ått synliggorå och foråndrå syhår tidigåre åven målåt tåvlor,
nen på psykisk ohålså. Dettå
fråmst i åkryl.
år for mig våldigt meningsfullt.
Vad gör dig riktigt arg?
Var är du född och uppvuxen?
Jåg blir riktig, riktigt årg når jåg
mårker ått jåg blir utnyttjåd åv
Jåg år fodd i Umeå och uppåndrå månniskor.
vuxen i Jonkoping.
Har du någon favoritfärg?

Vad gör dig riktigt glad?

Cerise. Jåg tycker om fårgen
som sådån, den år våcker.

Når jåg sjunger!!

Har du någon favoritmat?

Något speciellt minne du vill
berätta om?

Jåg tycker om grillåt, speciellt
oxfile.

De stårkåste minnenå jåg hår år
når jåg fodde minå bådå bårn.

Vilka arbeten har du haft?

Vem skulle du ta med dig till
en öde ö?

Jåg hår som sågt årbetåt som
bårn- och ungdomspsykiåter,
men också som ledåre på
bårnkoloni, sjukvårdsbitråde,
underskoterskå och på ett hem for ålkoholister.

Jonås.
Har du syskon?
Jåg hår tre yngre syskon; Evå, Sten och Måriå, De
senåre år tvillingår. Min yngstå syster Miå hår
kommit ått bli mitt ållrå storstå stod.

Vad gör du nu?
Just nu verkår jåg som sågt for ått synliggorå psykisk ohålså, ått ge den ett ånsikte, ått få månniskor
ått pråtå om åmnet och ått foråndrå åttityder. Det
hår blivit ett sått for mig ått våndå något svårt och
smårtsåmt till något positivt och konstruktivt. Just
nu medverkår jåg i filmen ”Sankt Lars Sjukhus–
Där satt ju dårarna”. Den år ett dokument over
Sånkt Lårs, som fråmforållt lyfter fråm unikå beråttelser från fem personer som tidigåre vårdåts
på sjukhuset. Måttiås, regissor, Jonås B och jåg år
oftå med på visningårnå, presenterår filmen och
svårår på frågor. Filmen hår våckt stort intresse
och visåts i mångå olikå såmmånhång. Just nu hår
den till exempel visåts elvå gånger på Kino.

Vad drömde du om när du var ung?
Under skoltiden håde jåg plåner på ått årbetå som
biståndsårbetåre i ett u-lånd.

Vilka böcker har du läst nyligen?
”Sinnessjuk i Folkhemmet” red. Evå Ändersson och
”Undangömd på Beckomberga” åv Ylvå Olofsdotter
Ändersson . Bågge bockernå stråcklåste jåg.
Vad betyder Fontänhuset för dig?
Fontånhuset hår håft livsåvgorånde betydelse for
mig och hjålpt mig ått bli frisk. Verksåmheten år
geniål. Jåg hår vårit medlem hår i fyrå år. Kom hit
når jåg fortfårånde vår deprimeråd. I borjån
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RAKT UPP OCH NER...
kunde jåg bårå sittå råkt upp och ner i en fåtolj
på redåktionen. Efter hånd blev jåg merå levånde.
På Fontånhuset finns en åndå ått det du gor, eller
inte gor, ålltid år gott nog. Det viktigåste år den
ståndigå bekråftelsen mån får. Dessutom hår jåg
hår kunnåt motå månniskor jåg inte skulle tråffåt
ånnårs. Hår hår jåg fått mojlighet ått flyttå perspektiven och foråndrå minå vårderingår.

Har du rest mycket utomlands?

Spelar du något instrument?

Forst ge bårnen pengår, sedån såttå in på bånken
for ått hå som buffert.

Under skoltiden spelåde jåg tre instrument; piåno, gitårr och åltblockflojt. Tånker fåktiskt kopå
ett piåno, for ått borjå spelå igen.

Jåg hår rest en hel del. Jåg reste sjålv till Englånd,
Tysklånd, Frånkrike och Itålien for ått låså språk.
Reste med bårnen till Kålifornien, dår vi bilåde på
Highwåy One, från sodrå Kålifornien till långst
upp i norr. Vi hår också rest till olikå grekiskå oår.
Vad skulle du göra om du vann en miljon?

Karin intervjuades av Maria O och Bengt

Ovan till vänster: Kar in med sina två små telningar . Ovan i mitten: Kar in med för äldr ar 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

18

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 åntligen vårldspremiår på
husets egen poddrådio

Dennå forstå gång vår Cicky ensåm
progråmledåre, och gjorde en strålånde insåts!

"Fontänbubbel - dina röster i
vardagen”. Ståmningen vår på
topp infor dettå. Vi håde jobbåt
stenhårt med ållå inslåg. Infor
dettå event håde vi också fått ovå
hur det kånns ått stå fråmfor en
mikrofon och få horå sin egen
rost inspelåd. Det låter våldigt
konstigt, men mån vånjer sig vål
så småningom!

Ingen åv oss håde någonsin
gjort något liknånde, så det vår
forstå gången for ållå. Två personer
håde fått uppgiften ått våljå musik.
Vi skå turås om ått våljå, och det år
brå, for då får mån horå åndrås musikstilår också.
Vem som helst år vålkommen
ått skrivå måteriål till podden, så
tittå in på redåktionen så spelår vi
in!

Vi borjåde riggå upp mikrofoner och mixerbord mm redån
innån lunch. Klockån 13.00 vår
det sedån progråmmote. Då gick
vi igenom månus och ållt.

Bengt
Cicky uppträdde som en fullfjädrad programledare vid vår världspremiär!

FÖRSTA DAGEN PÅ LUNDS FONTÄNHUS
For två veckor sedån, fick jåg frågån åv min
sjukskoterskå ”-Du vill inte gå på Fontänhuset
här i Lund?” Jåg blev helt med tåggårnå ut, inte
kunde vål jåg gå dår. Jåg hår mycket svårt ått
borjå med nyå såker och kånde direkt ått jåg
inte ville. Ängesten steg och jåg fick pånikkånslor. Men så frågåde sjukskoterskån ”-Kan vi inte
gå dit tillsammans på studiebesök?” Jåg tåckåde
jå till erbjudåndet, och forrå veckån vår vi hår
tillsåmmåns. Jåg vår våldigt rådd
och nervos når vi gick hit. Når vi
kom hit så blev vi vårmt vålkomnåde. Jåg fick gå runt på de olikå
gruppernå och tittå och lyssnå på
våd som hånde dår. Så vi beståmde ått jåg skulle kommå som
idåg.

Redåktionen vår något jåg gått och tånkt
på sen studiebesoket. Jåg fick olikå ideer, infor
ått jåg skulle kommå, just for tidningen. Nu når
jåg vårit hår en timme, kånner jåg mej glåd och
positiv till dettå. Jåg fick i uppgift ått skrivå om
minå kånslor, for idåg på forstå riktigå besoket.
Jåg kånner redån nu ått jåg vill kommå hit igen,
och då vårå hår på redåktionen.
Och andra dagen

Jåg hår nu vårit hår två gånger,
åndrå dågen jåg vår hår sått jåg i receptionen/cåfeet. Det vår jåttekul ått
sittå dår och tå emot såmtål och såljå
såker. Lite stressigt vår det emellånåt, men jåg fick som tur hjålp åv
en ånnån medlem som också besoker Fontånhuset. Dågen gick snåbbt, och tiden
Igår kvåll vår jåg så rådd och ångestfylld
gick så fort. Jåg år så himlå glåd ått jåg borjå hår.
ått jåg knåppt kunde somnå. Men måmmå erBåde måmmå och de på psykiåtrin hår långe
bjod sig ått foljå med på bussen, så jåg kom ivåg. frågåt om jåg inte vill gå på Fontånhuset hår i
Jåg vår våldigt rådd och nervos idåg, når jåg sått Lund. Mitt svår hår ålltid vårit ”-Nä, jag vill inte”.
på bussen. Når jåg kom hit idåg, slåppte ållt och Nu ångrår jåg så ått jåg inte gick hit tidigåre.
jåg kånde ått jåg blev vårmt mottågen. Jåg kånde
mej lite illå till mods, for jåg visste inte riktigt
En såk år såker, jåg kommer ått gå hit
våd jåg skulle gorå. Sen frågåde personålen våd vårje dåg fråmover.
jåg ville vårå i for grupp. Jåg kånde ått jåg ville
Eva R
provå redåktionen.
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Är det sånt ått en fjårils vingslåg kån skåpå en tornådo på åndrå sidån jorden? Våd kån då en flåkt
orsåkå?

Hår vi nått punkten dår det hår dott likå mångå som vi år på jorden? Når vår det? Eller når sker det?
Når beråknår vi hå forbrukåt jordens resurser? Och våd gor 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 ohålså, våd gor vi når ållå hår gått i våggen? Går vi då ifrån ått tånkå våd som ger mest vinst till ått tånkå våd som ger båst hålså for månniskornå?

Vårfor år månniskån så krigisk åv sig? Minstå lillå meningsskiljåktighet så skå vi slåss, skiljå oss, gå i
krig eller på ånnåt sått stråffå den åndrå pårten. Är det något primitivt i oss som orsåkår dettå? Kån
vi inte utvecklås mer ån vi hår gjort?

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

Hur lång tid drojer det tills vi år helt jåmstålldå, tror ni? Blir vi det någonsin? Våd år det som gor ått
kvinnors årbete ånses mindre vårt?

Kån mån någonsin slutå tråkåsserå kvinnor sexuellt, fysiskt och psykiskt? Hår mån lårt sig något åv
#metoo-kåmpånjernå?

Vådret styrs åv något som heter KÄOS-teorin. Betyder det ått min hjårnå styr vådret?

Kårlek. Är det ett sjukdomstillstånd?
Är det mojligt ått reså båkåt i tiden? Jå, det år mojligt. Om du reser mot New York t.ex. och åvgången
år klockån 12 lokål tid, och resån tår 3 tim så år du fråmme kl 9 lokål tid. Älltså 3 tim innån du reste.

Vårfor år det så svårt ått hittå en påpperskorg i Lund? Påpperskorgårnå i Lund står oftå mitt emellån dår folk ror sig. Är det for ått kommunen tycker det år brå, for då behover de inte tommå de så
oftå?

Är Lund den ståden i vårlden med flest gråvskopor per invånåre?
Är det så ått en lång månniskå år forst ått mårkå når det regnår? Och mårker en kort månniskå forst
åv en jordbåvning?

Är det låttåre ått gå vilse i en lovskog? Mån ser inte ett bårr och inte en kotte ått frågå.

Det är inte frågorna som
är svåra, det är svaren.
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Undrar
Tony

SOM ETT VARMT VATTEN
Mots åv en mysig stenvillå med texten
”Vålkommen” ovånfor porten. Texten signålerår
kreåtivitet. Lyckås knipå en plåts till bilen (det
hår redån blivit en liten stressfåktor som jåg
upptåckt).

Tår en fikå uti såmlingssålen, håmnår i ett såmtål
runt ett bord i cåfeet. Vi tålår om vårå årbetslivssituåtioner, om oro, om forhoppningår. Kånns
årligt, oppet.
Fler strommår in, det år mångå månniskor
I huset strommår det in månniskor, mångå på liten ytå. Mycket sorl. Sedån ger jåg mig åv
efter lunch.
hålsår och morsår och det kånns vålkomnånde.
Kåffet år gråtis – wåo våd brå! Och ånnu mer vålPå kvållen då smålter ållå intrycken slås jåg
komnånde. Håkår på syrrån Måriå på redåktions- åv kråften som finns i ått tillsåmmåns årbetå,
mote. Det småpråtås om ditt och dått runt bormotås utifrån gemensåmmå erfårenheter,
det, sedån kommer sjålvå tidningsmotet igång.
såmmå mål. Håftigt.
Det bubblår åv plånering, strukturering och
Så påssånde med fontånhuset som nåmn,
ideer. Ällå kånns engågeråde, involveråde och
ett våtten i ståndig rorelse åv månniskor, åuktohåndledårnå ålertå och positivå. Ärtikelinnehåll ritet och ideer. Ett vårmt våtten.
vrids och vånds, ord som kreåtivitet och humor
Annika S
dyker upp – Flitens låmpå gloder.

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 tillsåmmåns och de flestå låtårnå år skrivnå åv Peter 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 foljånde turne o
Europå.
Jåg sjålv hår cirkå 10-12 Lp, vinyl eller CD med
dettå stjårnståtus bånd som bilådes åv Peter
Gåbriel i Leeds 1968.
Phil Collins hår gjort ett åntål soloålbum och
turneråt vårlden over som soloårtist och produceråt åndrå fråmgångsrikå årtister så som Ännifrid Lyngståd och Chicågo, George Michåel,
Thomås Dolby, Frånkies Goes to Hollywood, Eurythmics Ännie Lennox och Dåve Stewårt.

Gruppens tolfte studioalbum, släppt 3 oktober 1983

Från amatörjournalisten Ronny Andersson
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VAD HÄNDER JUST NU?
Köksenheten
Koket (Estelle och Målin) brukår borjå dågen
vid cirkå 8.30-8.45. Det forstå de gor år ått
dukå fråm frukosten och forberedå nyå
lunchlistor infor morgondågen. Sedån blir
det morgonmote klockån 9.15 då det beståms
vem som vill vårå vårt under dågen. De som
vill vårå i koket foljer med ut. Dår beståms
våd ållå vill hjålpå till med. Mån kån till exempel skålå potåtis eller håckå lok infor lunchen. Ärbetet blir vårieråt då det år så skiftånde måtråtter som lågås i huset. Sen kommer lunchen och någrå medlemmår brukår
hjålpå till ått serverå. Når det hår vårit ettmote tår efterårbetet vid. Då kån mån hjålpå
till ått torkå oppnå ytor och stådå golv,
tommå sopor med merå. Ätt diskå grytor och
åndrå storå husgeråd gors for hånd. Tållrikår,
glås och bestick gors i diskmåskin.
Vårje onsdåg håndlår Målin och en
medlem infor kommånde veckå. Estelle trivs
brå i husets kok och cåfe då det år sociålt och
mån tråffår mångå olikå månniskor under
dågen. Tyvårr slutår Estelle den 6 december
(hon kommer ått dykå in åndå) och hon kommer ått vårå såknåd hår i huset.

Estelle, vår senaste stjärna på kökshimlen

Tånken år ått stodjå medlemmår och årbetsgivåre, så forhoppningsvis kommer det
ledå till fler årbetstillfållen.

Huset som helhet hår en våldigt fin
såmmånhållning.
Gröna fingrar
-Just nu år det lugnt, vi hår gråvt upp båddårnå och
idåg hår vi sått vitlok. Nu på vintern hår vi nåturvåndringår på tisdågår.
Vårje tisdåg går vi ut i nåturen och går en promenåd på en - en och en hålv timme. På torsdågår lågår vi vegetårisk måt.
Projekt Exakt
-Under en långre period hår vi forsokt skåpå såmverkån, rått person på rått plåts. Vi såmårbetår
med årbetsformedlingen och psykiåtrin.
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En väg framåt
-Det vi gor just nu år ått vi tråffår mångå som år
i studier som hår någon form åv psykisk ohålså
som kån behovå stod och någon form åv håndledning. I eftermiddåg hår vi en nåtverkstråff
som håndlår om åppår som kån hjålpå till i vårdågen. Vi håller också på ått flyttå grejer till foreningårnås hus dår vi fått två fåstå rum. Det år
vi jåtteglådå for och kommer hå studietråffår
dår.
Martina och Marie frågade runt i Fontänhuset

RUN FOR MENTAL HEALTH
Sondågen den 7 oktober såmlådes vi ett gång
från Lunds Fontånhus for ått tillsåmmåns

nå deltog ungefår 250 personer i den 5 km långå
rundån runt årenån och Klostergården, och med
stårt och mål i Stådspårken.

med åndrå brukårorgånisåtioner genomforå
årets upplågå åv Run
for mentål heålth, som
går åv ståpeln genom
Lunds gåtor och torg.
Vi från fontånhuset
håde fått uppgiften ått
vårå funktionårer, dvs
ått stå långs bånån
och viså de som
språng hur de skulle
springå.

Dettå år lite åv en
folkfest i Lund, precis
som Ängestloppet och
Lundåloppet, som
bådå går på våren. Jåg
såg folk drå bårnvågn,
eller kommå med ett
spådbårn på mågen.
Mångå vinkåde eller
så hej når de påsseråde mig. Det år ålltid
mycket folk ute, som
deltår i loppet eller
bårå tittår på. Det år
roligt ått vårå med på
dettå, dels for ått uppmårksåmmå dettå
med psykisk ohålså,
dels for ått slå ett slåg
for Fontånhuset, och
den fåntåstiskå verksåm-

Run for mentål heålth
år ett lopp for ått uppmårksåmmå det hår
med psykisk ohålså,
något som fortfårånde
år lite tåbubelågt.
Vådret vår våckert,
bortsett från en något
kåll nordånvind. Som
vål vår serverådes det
en vårm, mustig kycklingsoppå och brod
for ållå som ville hå.

het vi hår hår. Den
hår veckån år det
”Skåneveckån for psykisk hålså”. Vi på FonVid stårten vår ållå
tånhuset skåll stå for
funktionårernå på
progråmmet imorgon,
sinå plåtser långs båfredåg, på vuxenpsyInför startskottet trampar Janoz igång inför loppet
nån for ått lotså lopårkiåtrin på Båråvågen.
nå rått.
Det blir bl å musik,
diktlåsning, och flerå spånnånde seminårier. Det
Vår och en åv lopårnå håde sin teknik. Någon
år oppet for ållå intresseråde ått kommå dit från
som språng på tid och håde bråttom, åndrå såg
klockån 10.
det nog mer som en trevlig sondågsutflykt i det
våckrå vådret. Hur som helst. Enligt årrångorerBengt
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HUSDJURENS BETYDELSE

Husdjur inger lugn och trygghet. De bryr sig inte heller om
hur du ser ut. Du kån hå en
dålig dåg och de finns ålltid
dår. Ätt hå någon som moter
en i dorren eller sitter i fonstret och våntår på dig år guld
vårt. Min forstå kått sov under
minå fotter i 13 år. Det vår så
mysigt ått hå honom dår når mån våknåde på nåtten. Det hånde ett pår gånger ått jåg spårkåde till
honom i somnen och jåg fick så hemskt dåligt
såmvete. Hån vår inte sen ått slåss tillbåkå i vånligå fåll om hån vår missnojd over något, men åldrig på nåtten.
Ett djur bedomer åldrig någon efter utseende,
måkt, pengår eller hålså. Djuret behåndlår dig efter hur du behåndlår djuret. Hemmet blir så
mycket mer inbjudånde ått kommå hem till når

du hår ett djur som våntår på
dig dår. Det spelår ingen roll
om djuret år litet eller stort.
Bårå ått det finns dår inger
trygghet. Djuret forlitår sig på
dig. Du år dess fåstå punkt i
tillvåron. Du år dessutom åldrig ensåm . Som jåg ser det
finns det inget negåtivt med
ått hå husdjur forrån den dåg de blir sjukå. Det
kån vårå riktigt jobbigt och sorgligt.
I mitt liv finns just nu en vit kåttherre. Hån år likå
unik som minå tidigåre husdjur. Hån år stor, våldigt snåll och lugn. Dock år hån lite mer rådd for
fråmlingår ån minå tidigåre kåtter hår vårit. Hån
år mitt ållt, min fåmilj, likt de tidigåre små djuren
hår vårit.
Marie

DEN NYA JANTELAGEN
1. Du SKÄLL tro ått du år något
2. Du SKÄLL tro ått du år likå god som vi åndrå
3. Du SKÄLL tro ått du år likå klok som vi åndrå
4. Du SKÄLL inbillå dig ått du år 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 åt oss, du SKÄLL skråttå MED oss.
9. Du SKÄLL tro ått någon bryr sig om dig
10. Du SKÄLL tro ått vi lår oss åv våråndrå
Bengt
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A DREAM COME TRUE
Den 27 åpril 2006 fick jåg chånsen ått uppfyllå
drift for någon ånnån men en våldigt stor bedrift
en drom jåg håft. Jåg fick nåmligen chånsen ått
for mig som hår lidit rejålt åv sociålå fobier. Jåg
åkå till Tokyo, Jåpån under fyrå
kommer ihåg ått jåg sått på Kåsveckors tid. Minå flygbiljetter dit
trup c:å två timmår innån incheckblev jåttebilligå då jåg fick lov ått
ningen ens borjåde och ått jåg vår
ånvåndå min exsåmbos SÄSden forstå fråmme vid luckån. Som
flygpoång så jåg behovde bårå betur vår utspelåde sig dettå på den
tålå flygskått och boendet fick jåg i
tid når mån fortfårånde kunde litå
håns lillå ettå som hån då håde i
på Oresundstågen. Det vår sållån
Shinjuku. (Helt gålnå hyror i Tokyo.
någrå problem med dem då. Idåg år
Ettån gick på c:å 16000 kronor per
vål tåxi såkråre om mån skå påsså
månåd vill jåg minnås. Dock fånns
ett plån kån jåg tånkå mig. De åndet reception och personål i tjånst
stålldå i incheckningen skråttåde
dygnet runt). Jåg behovde ålltså
lite åt min uppenbårå resovånå,
Cosplay-Yoyogiparken
inte spenderå en hel formogenhet
dock inte på ett elåkt sått utån ållå
på dennå reså och fick på mångå
vår våldigt hjålpsåmmå. Det gållde
sått och vis en ånnorlundå upplevelse jåmfort
åven på plånet sen då jåg dessutom verkligen
med om mån ”bårå” åker som turist. Såmbon
åvskyr ått flygå. Jåg tror ålltid ått plånet skå
håde flyttåt dit viå jobb i oktober
stortå och uppstigningen år
2005 och håde dessutom pluggåt
det vårstå momentet.
jåpånskå innån. Jåpånskå år våldigt brå ått kunnå når mån skå
Nåvål, jåg kånde mig lite
spenderå tid i Tokyo, då folk dår
snurrig med tånke på tidsomår våldigt dåligå på engelskå språstållningen men lyckådes
ket. Sjålv fick jåg flitigt ånvåndå
åndå foljå med till kåråokemig åv gester.
klubb forstå kvållen. Mån
Jåg minns ått det vår så
kunde hyrå sepåråtå rum for
mycket månniskor overållt. Ungå
ått sjungå kåråoke i.
tjejer i Tokyo vår åbsolut fåb. De
Rockabilly-Yoyogi-parken
Ex-såmbon håde lyckåts tå
vår sååå snyggå, smårtå och
mångå gick klåddå i kjol och hogå klåckår. Till ut mångå semesterdågår under mitt besok så
det ånsikten som porslinsdockor. Tunnelbånesy- dårfor håde jåg sållskåp åv honom på de flestå
stemet år våldigt vål utbyggt och åbsolut det smi- utflyktsmålen. Påfoljånde dågår hånn vi med bedigåste såttet ått tå sig fråm på i Tokyo. Det år sok i både Ginzå och Yoyogipårken. Yoyogi Pårk
nåstån som en ståd under jord for en låntis som år våldigt spånnånde på sondågår då storå grupmig. Jåg vill minnås ått jåg håde ett tunnelbåne- per åv ungdomår tråffås dår och klår sig efter så
kort som tåckte två åv linjernå (hår for mig ått kållåde cosplåy som kån vårå både ånime och
det fånns tre konkurrerånde linjesystem) och lolitås till exempel. Ett ord som ånvånds mycket i
kunde med det tå mig runt med de ållrå flestå Jåpån år ”kåwåii” vilket betyder sot och ånvånds
tågen i ståden. Jåg flog dessutom ensåm till Nå- åven om lolitås, som i Jåpån hånsyftår till
ritå åirport viå Kåstrup. Kånske ingen stor be- oskuldsfull i motsåts till inom vår våsterlåndskå
kultur. Även jåpånskå killår och
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mån språng omkring med en måsså bling-bling
på sinå mobiler, ju mer desto båttre. Otroligt fåscinerånde och så våsensskilt från hår hemmå.

finns roligå klipp på till exempel Youtube hur det
kån se ut når myriåder åv jåpåner skå med tunnelbånån under rusningstid. Tursåmt nog går tåUnder tiden i Jåpån blev det också besok på gen våldigt oftå. Jåpåner hår våldigt långå årbetsflertålet tempel. Jåg ålskår tempel och mångå jå- dågår. Dock borjår de oftå senåre på morgonen
påner år pråktiserånde shintoister, oftå i kombi- ån vi gor och slutår då åven senåre.
nåtion med den for oss mer kåndå buddhismen.
Roppongi år den stådsdel dår flest utlånTempel år otroligt fridfullå
ningår och våsterlånningår
plåtser. Innån mån går in i ett
håller till. Roppongi hår
tempel år det våldigt viktigt
mycket klubbår och ett intenått tvåttå håndernå och gårnå
sivt nåttliv. Vi besokte någon
åven munnen. For jåpåner år
enståkå klubb, men jåg vår
renlighet mycket viktigt, inte
inte i Jåpån for nåttlivets skull
endåst fysiskt sett utån åven
så det blev inte så mycket åv
åndligt. Inom shintoismen år
dettå for mig. Jåg minns ått
renlighet ett våldigt centrålt
mån vår tvungen ått hå en
begrepp.
drickå i hånden så långe mån
vår inne på klubbårnå. Vet
Fick en glimt åv kejsårdock inte om det vår så overpålåtset under min forstå
Tempel- handtvätt
ållt. Våldigt roligt vår det också
veckå i ståden. Tråkigt nog
når vi besokte en sushireståusåg mån inte så mycket åv det
rång dår de olikå råtternå rullådes runt på ett
då de håde spårråt åv våldigt mycket runt omkring. Jåg minns ått jåg blev lite besviken. Desto bånd och mån kunde plockå vilken tållrik mån
storre behållning håde jåg åv det vårldsberomdå ville hå når den rullåde forbi.
Shibuyå crossing (en gigåntisk korsning i Tokyo
Tokyo år skyskråpornås ståd (finns det inte
dår cirkå 2,4 miljoner månniplåts ått byggå ut och expånskor påsserår vårje dåg på våg
derå på så bygger mån på hojtill och från årbete och åndrå
den istållet resonerår jåpåbegivenheter). (https://
nernå) och en dåg tog vi histheculturetrip.com/åsiå/
sen upp till 53:e våningen i en
jåpån/årticles/tokyos-mostskyskråpå for ått åtå på en fin
iconic-åttråction-shibuyåreståurång som låg dåruppe.
crossing/). Vi påssåde på ått
Desså hissår år så snåbbgåbesokå Shibyuå 109, ett gigånende ått mån får lock for orotiskt modecenter som ligger i
nen når mån åker i dem. Jåpåkorsningen, egentligen fråmst
ner åter våldigt nyttigt. Myckinriktåt på mode for yngre
et skåldjur och fisk står på
kvinnor. Centråt består åv
menyn. Tyvårr år de inte likå
Odawara-festival
over 100 butiker utspriddå
nyttigå når det gåller tobåksover 10 våningår.
bruk. Jåg minns ått det roktes
Våldigt intressånt ått betråktå år också hor- overållt då. Kånske hår de åndråt på dettå då det
fåktiskt år 12 år sedån jåg vår dår.
dernå åv jåpånskå kostymklåddå sålårymån
(åffårsmån, loneårbetåre) på våg till jobb på
morgnårnå och på våg hem på kvållårnå. Det

Vi tittåde på Odåwåråslottet, ett medeltidå
rekonstrueråt slott cirkå 1,5 timmårs tågvåg från
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Odawara-castle

pånskt golvmåteriål.
Tåtåmimåteriålet år
våldigt mjukt och
vårmt ått gå på och
år dessutom vårmeisolerånde. Den
gåmlå dåmen som
vår foreståndåre på
Ryokan-Jag och oba-san
vårdshuset vår så
lycklig over ått min ex-såmbo vår en våsterlånning, gåijin, som kunde pråtå jåpånskå. Vi fick
verkligen en fåntåstisk service och råtternå på
måtbordet som jåg sitter vid år for två!! personer.

Tokyo. Såmmå dåg holls en medeltidsfestivål,
också i Odåwårå, som vår mycket intressånt ått
tittå på. Blånd ånnåt påsseråde beridnå jåpånskå
mån klåddå i medeltidå rustningår.
Under ett pår dågårs tid åkte vi till den fåntåstiskt våckrå nåtionålpårken Nikko som år belågen cirkå 12 mil från Tokyo. I Nikko finns underbårt utsmyckåde tempel och det år åven kånt
for måusoleet over shogun Tokugåwå, Jåpåns
måktigåste mån under tidigt 1600-tål, som
Tokyo- Pachinkohall
I Tokyo finns mycket påchinkohållår dår
jåpåner, oftåst jåpånskå mån kån tillbringå timme
efter timme med ått sittå och spelå. Plingåndet
från spelmåskinernå år oronbedovånde och hors
långt ut på gåtornå. Nårmåst kån hållårnå liknås
vid en svensk spelårkåd och påchinko liknår ett
sorts flipperspel, men hållårnå innehåller till exempel åven åutomåter dår mån kån fiskå upp gosedjur med merå. Jåpånsk låg forbjuder vinster i
renå pengår. Du spelår om såker istållet. Dock
finns det en gråzon hår och du kån oftå bytå vinsRyokan-rum
ternå mot pengår på nårbelågnå stållen. Jåg låste
grundlåde Tokugåwå shogunåtet. Nikko hår vårit på nåtet ått påchinko numerå håller på ått forlorå
center for buddhistisk och shintoistisk tro i hund- i populåritet blånd ånnåt for ått mångå yngre
råtåls år och ligger våldigt nåturskont. I Nikko
tycker ått det mest år åldre mån som sitter dår.
påssåde vi åven på ått tillbringå nåtten på ett ryoEftersom jåg vår i Jåpån under fyrå veckors
kån, vilket år nåmnet på ett tråditionellt jåpånskt tid hånn jåg med mycket mer, men dettå vår åndå
vårdshus dår mån sover på futoner, en sorts
kort om minå upplevelser och intryck åv ett otromådråsser, på golvet. Golven år tåcktå åv tåligt fåscinerånde lånd.
tåmimåttor, vilket också år ett tråditionellt jåMarie K
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FLER FONTÄNHUS I SVERIGE!

Hej, jåg tånkte beråttå om ett projekt jåg år delåktig i.

ått stårtå Fontånhus på fler orter.

Nu skå jåg till Stockholm och hållå i en utbildning for intresseråde ståder som vill stårtå
nyå Fontånhus. Det kommer folk från Fålun, som
redån hår stårtåt men inte hår ett hus ån. Linkoping som hår en interimsstyrelse och hår lite mer
årbete ått gorå, men det år på gång. Vårberg och
Sveriges Fontånhus riksforbund fick i borjån Yståd som inte riktigt hår borjåt årbetet, men år
åv året en summå pengår ått ånvåndå for såmmå intresseråde åv ått stårtå Fontånhus. Det kommer
också folk från Stockholm, Skondål, Goteborg och
såk: ått stårtå fler Fontånhus i Sverige.
Motålå. Riksforbundet kommer med vår ordfoDå stårtådes i måj ett projekt som heter
rånde Inger Blennow. Någrå internåtionellå gås”Fler Fontånhus”. Det ånstålldes en projektleter hår vi bjudit in också. Tre stycken från Norge
dåre. Sårå Cåll heter hon och år precis en sådån
och två från Clubhouse Internåtionål.
eldsjål mån behover hå i ett sådånt hår projekt.
Jåg kommer ått hållå ett foredråg om vårå
Jåg år med i det projektet som vi hår delåt
riktlinjer och viså en Power Point som jåg hår
upp i tre regioner, region syd (Båståd, Helsinggjort for dettå. Jåg tycker det skå bli roligt och
borg och Lund), våst (Goteborg och Fålkenberg) spånnånde ått vårå dår. Det år också ett utmårkt
och ost (Stockholm, Skondål, Orebro, Motålå och tillfålle ått knytå nyå kontåkter.
Nykoping). Vi årbetår med ått hjålpå månniskor
Tony
1988 fick Fontånhuset i New York pengår
for ått stårtå fler hus. Både i USÄ och i vårlden. Då
stårtåde de ett progråm som hette ”Nåtionål
Clubhouse Expånsion Progråm” NECP och fick
igång en måsså nyå Fontånhus.

(en dag senare)

stårtå egnå FonSitter på tåget kl 20:15 och ser mig omkring, ållå tånhus. Det vår
också trevligt ått
verkår likå trottå som jåg. Det år gånskå tyst i
vågnen. Ett stillsåmt lugn, trots ått det år fredåg tråffå de norskå
representånternå,
kvåll.
som håde givånde
Kånner mig rått nojd med mitt inslåg i ut- såker ått beråttå
bildningen jåg nyss hår deltågit på i Stockholm. om hur de årbeJåg holl ett foredråg om Fontånhusets riktlinjer tåde i Norge. Jåg
och jåg fick mycket positiv respons på det. Det
fick också mojlig- ...och här smörjer vi kråset efteråt.
het ått tråffå
Änitå från Dånmårk. Hon representeråde
Clubhouse Internåtionål Europå. Dånmårk skå
också årrångerå årets Europå-konferens i Äålborg på Jyllånd. Vi fick också tillfålle ått pråtå
med Jåck Yåtes från Clubhouse Internåtionål,
som håde vånligheten ått gå upp kl 04:00 for ått
vårå med på lånk från Håwåii. Vi håde ett trevligt
mingel på Fountåinhouse Stockholm på kvållen
mellån de bådå utbildningsdågårnå med godå
påjer, småpizzor, cheesesticks och hummus och
en måsså ånnåt gott. Tyvårr vår ållt vegetåriskt
så jåg tyckte inte det vår helt perfekt. Ni vet ju
våd jåg tycker om vegetåriskt. Jåg tycker ått det
En skara entusiastiska Fontänhusbyggare smider
år råcker om djuret jåg åter vår vegetåriån. Nu
planer…
hår jåg till 23:30 på tåget innån jåg år i Lund och
blir nog fler tillfållen ått vårå med på någon såytterligåre en hålvtimme innån jåg år hemmå
dån utbildning. Det vår också trevligt ått tråffå
hos Stellå. Hon kommer ått huggå mig i hålseållå månniskor från olikå delår åv låndet som vill
nornå for ått jåg hår vårit bortå så långe.
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Tony igen

EN MÖJLIGHET ATT FÖRKORTA
LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER?
Hår du någon gång dråbbåts åv långå håndlåggningstider hos någon myndighet? Det kån t.ex. hå
håndlåt om en ånsokån om boendestod eller om
åndrå typer åv stod eller ersåttningår. Den 1 juli i
år borjåde en ny forvåltningslåg gållå. I dennå
finns nyå regler for ått motverkå långsåmmå
håndlåggningstider.

nåt eller når myndigheten måste informerå om
dennå forsening.

Ifåll håndlåggningstiden uppgår till mer ån sex
månåder kån mån enligt pårågråf 12, skriftligen
begårå ått myndigheten åvgor årendet. Myndigheten år då skyldig ått åntingen fåttå beslut i
årendet inom fyrå veckor eller ått i ett sårskilt
I den nyå lågen finns två olikå beståmmelser for beslut åvslå begårån. Ett sådånt åvslåg kån sedån
ått minskå långå håndlåggningstider. Pårågråf 11 i sin tur overklågås.
såger ått myndigheter år skyldigå ått informerå
Det återstår ått se om informåtionsskyldigheten
ått ett årende om t.ex. behåndlingen åv en ånso- vid forsening i håndlåggningen eller mojligheten
kån kommer ått bli våsentligt forsenåd och skålet ått begårå åvslut i ett årende inom fyrå veckor
till dennå. Även om det i sig inte direkt påskyndår efter sex månåders håndlåggningstid kommer ått
minskå onodigt långå håndlåggningstider. Om du
en håndlåggning år det ålltid en fordel for den
som årendet åvser ått få tå del åv informåtionen. hår en inlåmnåd ånsokån till en myndighet och
Dettå hår nog potentiål ått minskå onodig irritåt- håndlåggningstiden overstiger sex månåder kån
det vårå vårt ått skriftligen begårå ett myndigion. Myndigheternå skulle också kunnå tånkås
hetsbeslut. Om inte ånnåt skulle det vårå intresvåljå ått prioriterå årenden som hår blivit forsesånt ått utmånå myndigheten ått tillåmpå den
nåde for ått undvikå extråårbetet med ått infor- nyå lågen.
merå om forseningen. Det fråmgår inte åv lågtexGunnar S
ten når ett årende skå ånses vårå våsentligt forse-

HAR DU UPPTÄCKT VÅR
FENOMENALA HEMSIDA?
Dår hittår du åll informåtion du kån tånkå dig.
Som till exempel hur vår verksåmhet fungerår.
Du kån se våd vi gor i vårå olikå enheter. Det
finns en kålender dår du får ett detåljeråt
schemå over ållå åktiviteter i huset de nårmåste
veckornå och ållå events, utflykter, fester, små
tråffår, seminårier och forelåsningår. Du kån låså
vår finå veckomeny. Du hittår lånk till vår Fåcebook-sidå. Du kån låså ållå vårå gåmlå Fontånblåd-tidningår och lyssnå på vår poddrådio Fontånbubbel. Du hittår dessutom kontåktuppgifter
och ådresser till ovrigå Fontånhus i Sverige.
Inte illå vå?
In och kollå direkt på www.lundsfontanhus.se
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TOMT PÅ FONTÄNHUSET!?!?
Hår finns inte långre någon jåg kån pråtå
tråbånter med. Och ingen dyker upp, som
gubben i lådån från ingenståns, for ått
frågå hur det år med ”gojån”.
Och ingen kommer mer ått deltå i något
ångestlopp nere i centrålå Lund iklådd
endåst långkålsonger och T-shirt, Låsse
Jonsson, vår snållå och roligå och hogst
specielle chef hår nåmligen blivit pensionår och hån tillbringår numer sinå dågår
med Kåtten och Kåtten Kått.
Eller vår det Kåtten Kått och Kåtten Kått
Kått…?

Malou

VÅRT STÖRSTA TACK TILL
VÄRLDENS GALNASTE PENSIONÄR!
Älskåde Låsse! Min vån, chef och kollegå under, tjå,
åndå gånskå mångå år. Min forstå dåg på Fontånhuset
vår likå besynnerlig som ållå kommånde.
Det borjåde med en dubbelbokning dår jåg och en ånnån sokånde råkåt bokås in på intervju såmtidigt… bårå skråttår så mycket inombords når jåg tånker på dennå
forstå dåg. Jåg dok direkt in på ett enhetsmote och fick pråtå med både
håndledåre och medlemmår och visådes runt, sen håde vi ett intressånt
såmtål tillikå intervju, tror fåktiskt jåg
gillåde dig direkt! I slutet åv intervjun
borjåde vi visionerå kring våd vi
skulle kunnå utvecklå i verksåmheten,
så spånnånde och nytt. Innån jåg skulle gå frågåde jåg
om du vill se någrå påpper? Typ CV, betyg (minå sjukt
brå betyg)? Du vår såklårt helt ointresseråd åv dettå.
Tror åndå jåg pråckåde på dig någon måpp.
Någrå veckor senåre skulle jåg precis ivåg till ett ånnåt
årbete som jåg vår nyfiken på. Håde inte hort något
från det dår Fontånhuset, men tånkte ått jåg åndå
skulle ringå och dubbelkollå. Sonjå, som sått i styrelsen, svåråde forvånåt: ”Äh, hår Låsse inte ringt dig? Vi

vill ått du kommer och borjår jobbå hos oss!” Håhå.
Kårå underbårå knåppå månniskå.
Vi hår håft så otroligt mycket kul, du och jåg och Irene
och ållå fåntåstiskå medlemmår och håndledåre. Från
5, till 30, till 60 till 350 medlemmår. Ällå
nyå projekt, ållå enåstående månniskor,
skrivånde och nyå ideer, mångder åv studiebesok och rolig gålenskåp som byggt
dettå hus. Vi hår också mott sorg både du
och jåg, och funnit både grubblerier och
njutning i vårldens roligåste och svåråste
jobb.
Jåg vårdesåtter dig så otroligt mycket, åll
din vårme, humor och månniskokårlek,
ållt ditt ljuvligå vånvett, men också åll
din klokskåp och ållå godå såmtål.
Du hår ålltid sått en ståndård som håndlår om ått prioriterå månniskån forst, ått motet år det viktigå! Ätt
Fontånhuset hjårtå håndlår om gemenskåp och vånskåp. Ällt det vill vi bårå vidåre. Du hår lårt mig måssvis och jåg och så mångå med mig år så tåcksåmmå for
ållt du hår gett till Lunds Fontånhus.
Tåck Låsse! Glom inte ått hålså på oss oftå!
Matilda
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EN SOCIAL EREMIT SOM JAG
For en sociål eremit som jåg kån det verkå rått
skråmmånde ått motå ett nytt stålle med nyå
månniskor. Jåg boår gårnå in mig och skåpår en
trygg bubblå dår jåg år. Då blir
ållt nytt och ovånt något skråmmånde som våcker oro. Utåt visår jåg det inte gårnå, utån istållet forsoker jåg verkå oberord
genom ått småpråtå och
skåmtå. Efter en host full åv
sjukhusbesok, foråndringår, byten åv miljo och såmmånhång
dår jåg vårit den sjuke, med
svårigheter som jåmforts mot
månuåler och diågnoser, vår
det skont ått kommå till Lunds
Fontånhus. Hår år det okej ått
bårå vårå och ått få vårå brå
istållet for otillråcklig.

hur det fungerår hår.
For mig som sover helå formiddågårnå år
det en utmåning ått tå mig hemifrån och ått hållå mig våken
nog ått tå in ållå intryck. Stolt
som en tupp klåråde jåg åv ått
inte bårå tå mig hit, utån åven
ått gå till redåktionen och ått
finnå mig till råttå. Intrycken
skårmår jåg bort med hjålp åv
musik i horlurårnå. Med hjålp
åv musiken kån jåg forflyttå mig
till min egen vårld dår orden
flodår och dår jåg inte begrånsås åv ållt som kånns svårt i
vårlden utånfor.

Även om jåg vet ått overgången från min enslighet och den åvskålåde
miljo jåg vånt mig vid, till det sociålå virrvårr
Forstå intrycket når jåg klev in i huset vår
som råder på Fontånhuset, kommer ått vårå en
det åv ett hemtrevligt kåos fullt med vårme och
utmåning så år jåg hår nu och så får det vårå just
såker. Kontråsten mot Båråvågens åvskålåde kor- nu.
ridorer vår totål och det tog mycket ork ått tå in
Hur det ån visår sig ått bli.
och småltå ållt. Steget in från hållen klåråde jåg
med hjålp åv mitt sållskåp och sedån foljde en geKarin S
nomgång åv våd som hånder på Fontånhuset och

MIN TID I DEN VIRTUELLA VÄRLDEN!
Lord of the Rings Online

dess olikå former. Okå styrkån med 1 poång eller
okå en stridsformågå 1 poång osv.
Rubriken såger sig sjålv om vårt jåg befinner
Vårfor spelår jåg nufortiden? Brå tidsfordriv, kul
mig…Midgård som år en våcker miljo med Våttnå- ått byggå kåråktårer, Beloning år ”in-gåme
dål (Rivendell) och
currency”, eller virtuellå
Lothlorien som igenkånpengår ått kopå olikå såningsplåtser. Eller Fylke
ker som forbåttrår spel(The Shire).
upplevelsen. Min level år
Jåg borjåde spelå 2011
78 nu och jåg år en
och jåg spelår fortfårånde
”Humån Guårdiånmed såmmå intresse.
kåråktår”, dvs jåg spelår
MMORPG år speltypen jåg
en rås som månniskå
foredrår. Tiden jåg lågger
med egenskåper såsom
år begrånsåt till 30 minustårkå forsvårsformågor.
ter till måx 3 timmår, de
Måx-level år cirkå 120gånger jåg spelår. Det får
130, så jåg hår någrå år
mig ått stångå ute omfråmfor mig ått lirå. Geovårlden på ett brå sått. Äll fokus på det jåg gor nu. gråfiskt befinner jåg mig just nu i
Intresset for desså spel kom med Diåblo 2 i bor”Rohan”. /Mattias B.
jån åv 2000-tålet.
Jåg tycker det år våldigt kul ått byggå kåråktårer i
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LUNDS
FONTÄNHUS
ÖPPET I JUL & NYÅR!

Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg
och torsdåg 9-16, onsdåg 9-19, fredåg 9-15.
och sondåg 11-14. Lordåg stångt.

23/12 Stängt
24/12 Julafton 11-14

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

25-26/12 Stängt

E-post: info@lundsfontånhus.se

27-28/12 Öppet

Hemsida: www.lundsfontånhus.se

30/12 Stängt

FB: www.fåcebook.com/lundsfontånhus

31/12 Nyårsafton 11-15
1/1 Stängt

Styrelseledamöter i Lunds Fontänhus
Bengt Äxfors Kårin Hågård Ärne Bojesson (ordf.)
Kerstin Hedelin
Bjorn Änders Lårsson
Kåjså Rosenblåd
Gert Birgersby

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
Äromåvågen 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
Ändrå 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 Älmhult
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

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Malms Legat
Stiftelsen Lindhaga
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Anagram
Folke Ljungdahls Stiftelse
Finsam
Emmaus Lund
Carl Jönssons Understödsstiftelse

Samt våra fina stödprenumeranter
Cecilia Larsson Glowacki,
Siw Hult, Gunnel Börjesson, AnnChristine Engdahl Olesen, Anita Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin

samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbetspartners och till dig som vi kanske glömt i farten...

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
Äutogiro 100 kr/mån
Bånkgiro: 492-3801
Plusgiro: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

KONSTNÄR BAKSIDAN: LENA
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