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Min praktiktid på Lunds fontänhus
Tiden har flygit iväg, mer än hälften av min
praktik är avklarad. Jag funderar redan på när
jag återigen ska komma på besök. Jag har
fastnat för detta underbara stället som i början
av min praktik gjorde mig en aning förvirrad
när huset var i ständig rörelse. Förebredelser
för öppet hus som ägde rum för tre veckor
sedan och lockade hit närmare 150 gäster. Jag
blev involverad från första stund, inkastad i
projekt efter projekt, hjälpte till där jag kunde
göra nytta. På öppet hus dagen fick jag ans
varet att visa runt och berätta om fontänhusets
verksamhet, jag som endast hade varit här i en
vecka. Jag var nervös men samtidigt glad, för
att jag fick vara en del av huset, inte endast
agera som en utomstående som gör tolkningar
av husets verksamhet, av samarbetet mellan
personal och medlemmarna, genom
obeservationer.

Jag är ytterst tacksam för att jag fick göra min
praktik på Fontänhuset och kunde vara med
och utveckla det nya projektet ”gröna fingrar”.
Det är dock sorgligt att jag inte kan vara med
hela vägen och följa resultaten som visas med
tiden.
Jag vill tacka samtliga i huset för NI har gjort
min praktiktid till en upplevelse och
erfarenhetsfylld tid, dessa fem veckor har varit
väldigt roliga och lärorika och jag har fått en
inblick i en verksamhet som jag gärna kan se
som min framtida arbetsplats. Jag vill tacka
den vänlighet ni visade redan första dagen, för
att ni tog hand om mig och hjälpte mig att
finna min plats på Fontänhuset.
På återseende allihopa!
Den unga kinespraktikanten – Ying.

Jag längtar efter att få komma till fontänhuset
varje dag, träffa alla människor som fyller min
dag med glädje och skratt men även kloka
tankar och funderingar kring allt och inget i
livet, i världen, i detta lilla hus, beläget på
Kävlingevägen 15 i Lund. Uppskattningen som
visas så tydligt i både tal och kroppspråk, att
kunna utför uppgifter som glädjer andra. Det
unika sättet att se och uppmärksamma varje
individ på fontänhuset, såväl medlemmar som
personal. Hierakin som inte existerar. Istället
jobbar vi sidledes med varandra, använder oss
av varandras kunskaper samt kompetenser för
att tillsammans bygga upp en vardag för
medlemmarna som leder till ökad självkänsla,
gemenskap samt återhämtning.
Jag kommer att sakna alla morgonmöten. Det
har nästan blivit en rutin för mig, att sitta och
hålla på med gröna fingrar projektet på
förmiddagen och hoppa mellan enheterna på
eftermiddag. Denna plats har gett mig så
mycket som alltid kommer att finnas med mig
oavsett vilken arbetsplats jag hamnar på i
framtiden.
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Intervju: Ebba Fischer
Ålder:
45 år.
Bor:
I Lund.
Familj:
Gift och fyra barn.
Husdjur:
Nej.
Vad har du för yrke/sysselsättning?
 Jag arbetar som ordförande i Crafoordska
stiftelsen. Stiftelsen startade för 30 år sedan
och ger bidrag till vetenskaplig forskning och
till humanitära och mänskliga ändamål.
Vad har du för utbildning?
 Jag är utbildad sjukgymnast.
Hur kom du i kontakt med fontänhuset?
 Gertrud Anljung fd chef för Fontänhuset ringde och frågade om jag ville vara med och
starta ett fontänhus i Lund.
Har du besökt andra fontänhus?
 Nej.
Vad har du för erfarenhet av psykisk ohälsa?
 Jag har arbetat som sjukgymnast på geriatiskpsykiatri, äldre personer med psykisk
ohälsa.
Vad är dina förhoppningar av Fontänhuset i Lund?
 Jag hoppas att det ska vara ett levande hus med mycket glädje, gemenskap och en väg
vidare tillbaka till studier eller arbete.
Intervjuad av,
Hannah
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Bra Mötesformer
Folk gör det hela tiden, människor har möten
utan att tänka på det, man möts i trappan, tar
en kopp kaffe osv.
Den här texten har som syfte att försöka ge ett
bra tänk gällande våra organiserade möten,
dvs när ett antal personer träffas av en uttalad
anledning för att diskutera, besluta, eller
kläcka idéer för specifika frågor.
För att möten ska frambringa kraft till att
driva saker och ting framåt, krävs det att vi
skapar möte med hjärta, energi och kreativitet.
Likaså att vi har tydliga mötesformer,
förhållningssätt och spelregler som håller
deltagarna på banan samt gör det möjligt för
alla att vara med.
Vi människor är olika varandra, också i hur vi
beter oss i möten. Vi har känslor, intressen,
erfarenhet och humör som gör oss unika. Alla
har olika lätt att göra sig hörda och uttrycka
vad de tänker och vill. Vissa pratar gärna, vissa
är tysta, andra vill vända och vrida på allt i
oändlighet. En del orkar inte med att sitta ner
i någon större grupp. Insikten kring dessa
perspektiv om hur vi människor fungerar är en
stor utmaning för oss alla i hur vi för projekt
och beslut i hamn som vi alla kan leva med.
(Viljor, förväntningar och personligheter).
Vår verksamhet befinner sig i en
uppbyggnadsprocess. En del av oss ser och
märker nog en rejäl skillnad på antalet
medarbetare och aktiviteter idag, än det läge
vi hade i slutet av 2011. Och vi växer hela
tiden, nya personer söker upp oss och vissa
dagar är mötesrummet väldigt fullt. I takt med
att vi växer, ökar också behovet av en tydlig
organisations struktur. Vi måste alla jobba för
att mötesformerna, diskussionerna och
sakfrågorna blir tillgängliga och förståeliga
samt att intressanta för alla som det berör. Så
att alla kan ta plats och vara delaktiga.

Våra mötesformer
Våra mötesformer och organisationsstruktur
har sedan början av januari 2012 följande
utseende:
9.00: Huset öppnar, kaffe/frukost och
möjlighet till samvaro.
9.30: Morgonmöte för samtliga enheter med
syfte att kartlägga dagens ansvarsfördelning.
Därefter arbetsmöte på enheterna, efter vilket
arbetet påbörjas.
12.0013.00: Lunch.
13.00: Arbetsmöte på enheterna.
16.00: Huset stänger för dagen.
14.00 Måndag: Planmöte, kartlägga
veckan/ansvarsfördela, ledigheter.
13.00 Onsdag: Redaktionsmöte.
14.0015.00 Onsdagar: Klubbhusmöte.
14.00 Fredag: Gemensam fika.
Dessutom har vi arbetsgrupper/projektgrupper
som utifrån specifika uppgifter och tidslinjer
hela tiden bildas och avslutas.
Sätt fart på kreativiteten!
Vi samtalar, beslutar och går vidare.
Klubbhusmötet är ett av vår verksamhets
viktigaste beslutsforum, det är där vi bl.a.
utformar vår policy, framtida inriktning och
utveckling. Syftet med klubbhusmötet är att
föra frågor till beslut som diskuteras i verk
samheten och som berör huset som helhet.
Vidare, ska mötet utgöra en information och
dialogcentral mellan verksamheten och
styrelsen. En annan viktig punkt, det är på
klubbhusmötet vi utser medlemsrepresen
tanter till olika ansvarposter och uppdrag.

4

Bra Mötesformer
Klubbhusmötets mekanik
Formalia:
 Val av ordförande
 Val av sekreterare
 Val av justerare
Dagordning i övrigt:
Klubbhusmöten äger rum varje onsdag
kl. 1415. Agenda/dagordning finns på recep
tionens anslagstavla, tidigare mötesprotokoll
är tillgängliga i stora rummets anslagstavla
samt i pärm på kontoret.
Mötesordförande: Person som får i uppdrag att
leda mötet, se till att mötet fyller sitt syfte och
att leda diskussionerna fram till beslut.
Mötessekreterare: Person som får i uppdrag att
skriva protokoll eller andra anteckningar
under mötet.
Justerare/Justera: Att granska och med sin
namnteckning godkänna att till exempel ett
protokoll från ett möte man närvarat vid
stämmer med vad som sades eller beslutades
på mötet.

Beslutsrum

Vår policy här i huset bör vara att vi tillämpar
sluten omröstning när det gäller tillsättning av
medlemmarnas ansvars och representations
poster. Vidare bör vi tillämpa ett tydligt
nomineringsförfarande.

Saker att tänka på vid möten
 Vi lyssnar alla och blir lyssnade på, det lär vi
oss något av
 Vi litar på varandra
 Peppa, var generös med beröm, ge varandra
kredd för idéer, arbete, försök och intressen
 Avlasta, respektera ett nej. Hjälp varandra
när det blir för mycket. Fördela ansvar och
uppgifter jämt och tydligt.
 Visa hänsyn
 Verka för öppenhet och information
Demokrati är att arbeta tillsammans,
demokrati är att komma samman för att
gemensamt bestämma om och organisera det
som berör oss tillsammans. Principerna för det
är jämlikhet, kunskap, öppenhet och delaktig
het. Det är i mötena mellan människor som
gnistor tänds, förhoppningen är dock inte att
vi ska brinna upp, utan snarare att idéer
sprutar och saker blir av.
Mvh. Lasse J.

Konsensusbeslut:
För det mesta brukar man kunna genom
dialog enas, gällande ett beslut. En enhällighet
= alla närvarande håller med. Tar ofta längre
tid, men är bra i de sammanhang där det är
viktigt att alla i gruppen står bakom beslutet.
Majoritetsbeslut:
Ett mycket vanligt sätt att fatta beslut. Det
förslag som får flest röster går igenom. För att
läsa av gruppens ställningstagande kan
mötesformen/mötesledaren tillämpa:
 Verbalt ja eller nej
 Räcka upp handen
 Sluten omröstning (anonyma valsedlar)
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Klubbhusmöten i April
Klubbhusmötet den 3 april dominerades

På klubbhusmötet den 19 april var

av diskussion om de regler som skulle fast
ställas angående köket och lunchen. I stora
drag antogs regelförslagen från köksperso
nalen, dessa är som följer:
 Köket är inte en allmän samlingsplats, endast
personer som hjälper till i köket skall vistas
där.
 Man får inte gå genom köket för att utnyttja
köksingången när man t.ex. skall ut och röka,
använd huvudentrén istället.
 Om man vill äta lunch skall man anmäla det
med ett kryss i spalten "Lunch" i inskrivnings
boken senast kl. 10:00, annars blir det ingen
mat.
 Man får inte göra omtag av mat innan alla
som anmält sig fått en första portion.
 Kaffe, te och vatten hämtas på bordet i
matsalen, inte i köket.

första punkten en diskussion om när
medlemmars födelsedagar skall firas i huset.
Anledningen var att de som vill vara med och
fira skall kunna vara det. Mötet bestämde att
födelsedagar företrädesvis skall firas på
eftermiddagen det datum födelsedagen är.
Födelsedagar på lördag och söndag firas på
fredag respektive måndag. Födelsedagsfirande
skall också meddelas i förväg så att de som
inte normalt skulle vara i huset vid tidpunkten
för firandet skall ges möjlighet att planera för
att närvara.
Den andra punkten gällde mötesformer,
framförallt diskuterades morgonmötets längd
och format. Det som bestämdes var att
morgonmötet skall ske i två steg, först ett
gemensamt möte där man går igenom närvaro
och vem som skall jobba inom vilken enhet
under dagen. Detta första möte skall helst vara
avklarat på ca 20 min. Sedan delar man upp i
enheter och har ett enhetsmöte där man går in
i detalj på vad som skall göras på enheten.
Argument emot detta format var bland annat
att man inte ville korta ner det gemensamma
morgonmötet eftersom det är en trevlig
samling och start på dagen. Ett argument för
en uppdelning i enhetsmöten var att det var
onödigt för alla att ta del av specifika upp
gifter inom varje enhet. Detta blev emotsagt av
att det är intressant att få veta vad de andra
enheterna håller på med.

På klubbhusmötet den 11 april
informerade Lasse om att årsmötet för
Sveriges Fontänhus Nätverk går av stapeln den
1011 maj i Helsingborg. På mötet skall bland
annat diskuteras hur Nätverket skall bli en
rikstäckande organisation och hur det gemen
samma arbetet skall fördelas i framtiden. Det
kommer också informeras om gemensam
statistik och hur det går med att söka medel
till organisationen.
Två personer skulle utses som
nätverksrepresentanter för Lunds Fontänhus
en anställd och en medlem. Matilda var den
enda som erbjöd sig att ta posten som anställd
representant och fick därför automatiskt
uppdraget. Till posten som medlemsrepresen
tant fanns det tre intresserade; Lynnette,
Stefan och Hannah som inte var närvarande
men hade bett Susanne meddela hennes
intresse. Mötesdeltagarna var inte bekväma
med att genomföra en personröstning och
därför valde man att lotta mellan de nomin
erade. Resultatet av lottningen var att Stefan
blev ordinarie nätverksrepresentant och
Hannah reserv.
Andra punkter på mötet var inform
ation om resan till Köpenhamns fontänhus
som gick av stapeln den 12/4 och att en
anonym sponsor sponsrade kaffet under hela
april månad.

Klubbhusmötet den 25 april var det sista
för månaden, på mötet informerades om att
Fontänhuset i Helsingborg bjudit in oss att
delta i en tävling mellan husen "i olika grenar".
Som samordnare för vårt eventuella deltag
ande valdes Bengt.
Det diskuterades en hel del om tid
ningen. Vad man kom fram till var att
tidningen inte får vara mer än 30 sidor, och
redaktionen har sista ordet angående vad som
får plats i tidningen. Redaktionsmötet fick
uppdraget att bestämma en tid för manusstop
för tidningen medans kontorsenheten som
helhet har ansvar för tidningen.
Skrivet av, Kristoffer
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Studiebesök på Malmö Fontänhus
Tisdagen den 17 april var vi på studiebesök på
Malmö Fontänhus. De har ett stort hus med 5
våningar, och en härlig innergård med en
fontän mitt på gården. Huset är från mitten av
1920talet och var ursprungligen en gammal
paraplyfabrik.
Idag sjuder huset av liv och glädje, det märks
direkt när man kommer in i huset. Istället för
att tillverka paraplyer på de fem vånings
planen är det numera olika verksamheter på
varje plan.
Vi var elva stycken från Lund som åkte in på
studiebesöket. Eftersom vi var så många blev
vi indelade i två grupper. De visade oss runt i
det fina huset. Vi började på plan fem.
Däruppe var det ljust och fint, och en här
lig utsikt över Malmös takåsar. Rummet
används till styrelsens möten och att titta på
film. Hit går man också om man vill vara i fred
en stund. Ibland hade de också klädutdelning
här uppe.
På plan tre och fyra har de bland annat kontor,
tidning och en egen radiostudio. Tänk vad kul
om vi kunde ha en egen radiostudio själva!
Önska kostar ju ingenting, men vi är redan en
liten lobbygrupp som gärna skulle vilja starta
en. Rummet var väl genomtänkt och dispo
nerat och där inne rådde ett kreativt lugn. De
hade så bra organiserat att var och en hade sin
egen pärm där man kunde ha sina papper, till

exempel sådant som man skrivit till tidningen,
eller manus till radiosändningarna. I detta lilla
”kontorslandskap”gjorde var och en sin del
för att helheten skall bli så bra som möjligt.
Plan två upptogs helt av deras egen restau
rang. Här lagas all mat i ett riktigt restaurang
kök, till det facila priset av 35 kronor. Vi blev
serverade vid bordet, en härlig chili con carne.
Sallad och hembakat bröd fick man själv ta.
Stämningen var på topp och det var fullt vid
alla bord.
På entreplanet hittar vi receptionen och deras
fina cafe. Här avnjöt vi nykokat kaffe och en
helt underbar mandeltårta.
I bilen på vägen hem försökte vi sammanfatta
våra många intryck av dagen. Lite anvund
sjuka var vi ju, men å andra sidan har de ju
hållit på i nästan 30 år, så vi ligger lite i lä än
så länge. Vi håller ju på att bygga upp vår
verksamhet här i Lund. Men med tanke på hur
kort tid vi varit igång är vi på god väg att
bygga upp en verksamhet som passar oss. Här
hos oss i Lund finns det många kreativa
förmågor. Vi har redan kommit en bra bit på
väg, och bättre skall det bli!
Vi har stora ambitioner vad gäller ”vårt” hus
och vi fick många goda idéer
att spinna vidare på.
/ Lisbeth, Bengt, Eva

Tiger
En Svensk Tiger
tiger när det behövs
men ryter när det är
nödvändigt!
Stefan Gustafsson

Väck inte det som brummar.
Det kan vara en Björn som tiger
som en tyst Tiger
men vrålar som en Babian!
Stefan Gustafsson
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Studiebesök till Köpenhamn
Vi fick äran att åka över bron och besöka
Fontänhuset i Köpenhamn ”Dronningens by”.
Vi blev väl bemötta av personalen samt med
lemmarna där. Kvällen startade med en rund
vandring kring det megastora huset som har
funnits i över 25år! Det bestod av flera våni
ngar med två sammansatta hus och det hölls
flera olika aktiviteter på respektive våning,
såsom på översta våningen var det både
sällskapsrum och studierum för studenter. Vi
fick en insikt i hur arbetet i Köpenhamns
Fontänhus bedrivs.Vi fick även chansen att
träffa medlemmarna och personalen från både
Fontänhuset i Malmö och i Båstad.
Vidare mot kvällen blev vi serverad fantastisk
god dansk husmanskost dvs, stegt svinekød
(dansk fläskstek) med stekt potatis, röd kål,
sallad med nötter, brunsås samt nybakat bröd.
Till det fick vi välja valfri dryck.
Mätta och belåtna efter middagen bjöds det på
gitarrspel och sång av tre talangfyllda
ungdomar som även var medlemmar i huset.

De hade repat i tre månader och spelade både
sina egna låtar och covers och sångerskan var
fantastisk duktig på att sjunga och förmedla
budskapet i sångerna.
Efterrätten bestod av äppelkaka med mandel
massa på dansk vis, den slog Skånes äppelpaj
med hästlängder. Sedan bjöds det på ytter
ligare pianospel samt diktuppläsning innan
kvällen avslutades kring 21tiden.
Efter denna trevliga kväll blev det bilfärd hem
till kära Lund men innan dess hann vissa få en
fantastisk rundtur kring Köpenhamns city.
Samtliga av oss tyckte att det var en väldigt
trevlig och spännande upplevelse och hoppas
återigen kunna göra ett besök längre fram i
tiden. Vi hoppas även kunna visa vårt
charmiga Fontänhus för våra kära danska
vänner!
Många kramar,
Köpenhamnsgänget
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Tankar på tjugo kvadratmeter
När jag författar dessa rader sitter jag i ett hus
beläget på en gård uppe i Dalarna. Huset är
mitt, dock inte resten av gården, den tillhör
min syster och svåger. Men huset är mitt. Det
byggde min svåger och jag sensommaren
2005. Vi jobbade säkert tolv timmar om dagen
i sju eller var det åtta dagar i sträck. Frampå
kvällen hade vi gott(?) sällskap av diverse
flygfän, typ myggor och framförallt dessa
förbaskade knott. De kalasade för fullt på oss.
Nätterna, som man normalt skall använda till
att sova, ägnade vi i stället till att klia alla
bett, som naturligtvis satt på sådana ställen
där det är svårt att komma åt, till exempel på
ryggen. Klara blev vi i alla fall och nu kan jag
skörda frukerna av vårt arbete, en liten stuga
på tjugo kvadratmeter. Den ligger mycket
vackert med en sjö nedanför och blånande
berg i bakgrunden.
Ute på tomten, i det som finns kvar av vintern,
springer fyra stycken Cavallierer och busar
runt. Ett eldorado för springsugna hundar. Här
finns det hur mycket plats som helst för dem.
Nåja, den äldsta hunden, snart nio år gammal,
är inte lika ”springig” som hon var i ungdo
mens dagar. Nu lufsar hon mest runt och nosar
när hon inte uträttar sina behov. Springa och
busa får de yngre hundarna göra. De har dock
en benägenhet att springa upp på den närbelä
gna vägen, vilket de inte får på grund av bil
trafiken på nämnda väg. Då får jag och eller
min svåger kalla in dem igen.
Jag älskar Dalarna. Naturen och människorna.
Det känns ibland riktigt skönt att lämna Lund,
som jag annars trivs mycket bra i, för att en
vecka eller två få njuta av naturen och tyst
naden här uppe.
Det har varit en hektisk tid på Fontänhuset i
Lund. Vi har glädjande nog blivit betydligt fler,
och hela huset sjuder av liv. Alla är fullt upp
tagna med sitt, och ibland, till och med ganska
ofta, får vi slåss om datorer och sladdar för att
kunna skriva ut allt material som produceras.
Ideer och uppslag fattas minsann inte. En del
av detta blir sedan till en tidning genom våra
gemensamma ansträngningar. Denna kommer
ut en gång i månaden.

Som sagt, vi blir bara fler och fler. I och med
det kan vi också förverkliga mycket av våra
drömmar. Förhoppningsvis får vi också lite
pengar från olika fonder så att mycket mer kan
förverkligas.
Ett stort projekt som vi startat upp kallar vi
”gröna fingrar”. Det innebär inte att vi doppat
våra fingar i grön färg, utan att vi tänker göra
vår fina trädgård ännu finare. Vi är i full gång
med att luckra upp jorden och plantera både
jordärtskockor, kryddor, blommor och annat
smått och gott. Allt under Nillas vakande
ögon. Hon är vår duktiga och kunniga ciceron
genom trädgårdsdjungeln. Det hon inte kan
om odling, behöver man nog inte bry sin
hjärna med. Det skall bli intressant att se all
ting växa upp så småningom. Vi blir kanske
självförsörjande på potatis, grönsakar och
annat gott.
Vår öppet husdag kunde ni läsa om i förra
numret. Men det tål att sägas en gång till. Det
var en fantastisk dag. Drygt 200 personer kom
för att se vårt fina hus och allt som händer
inom dess väggar. Detta borde absolut bli en
årligen återkommande evenemang.
Detta är en underbar tid på året, när värmen
återkommer och allt blir grönt och fint igen på
både träd och buskar och på marken. Snart är
det också dags för det traditionella valborgs
mässofirandet. Våren skall sjungas in och
valborgseldarna skall lysa upp himlen. Då blir
det i alla fall varmt om nu vädrets makter inte
är oss nådiga, vilket kan inträffa. Jag drar mig
till minnes en riktigt kall valborgsmässoafton
för en del år sedan, då det till och med
snöade(!). Men det var någonstans norr
om Eslöv, staden heter visst Stockholm.
Lundaloppet äger i år rum den 5 maj. Där kan
man gå eller springa fem eller tio kilometer.
Detta har blivit något av en folkfest, med
massor av förhoppningsfulla människor i de
mest fantastiska kreationer somväntar på att få
komma iväg, ivrigt påhejade av vänner och
bekanta.
forts. nästa sida
>
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Tankar på tjugo kvadrat
forts.
Vi på Fontänhuset vill inte vara sämre. Vi
kommer också att ställa upp. Några tänker
springa, medan andra, bland dem under
tecknad, föredrar en mera stillsam promenad.
De som inte deltar aktivt med att springa eller
gå får vara hejaklack. Det kanske kan behövas
när de skor man valt för tillfället börjar
kännas mera trånga än de egentligen är, och

svetten skymmer sikten eftersom allt från
pannan av någon anledning hamnar i ögonen.
Nåväl, det blir säkert trevligt. Vi tänkte avsluta
det hela med en picknick i det gröna. Mer om
detta i nästa nummer.
/Bengt

Från ingenting till allting...
Jag hörde talas om Fontänhuset av min
kontakt på Aleris, jag hade inte haft någon
sysselsättning sen 2008 och jag var helt slut på
att sitta hemma med bara datorn som sällskap.
På plats möttes jag av vänliga människor och
ett stöd jag inte haft tidigare. Jag kom igång
på kontoret med ansvaret att föra statistiken
och jag var angelägen att för egen del få det
att likna en arbetsplats.
Fondsökning, excel, skrifter, mail, kaffe på
morgonen, gemenskap och supertrevliga
människor blev vardag och en tillhörighet som
jag saknat under lång tid.
Från mitten av januari till slutet av april blev
en resa som skulle sluta i en anställning på ett
företag i Lund...
Tack!!
Mattias, medlem
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Cickys Hörna
Öppet hus dagen blev en succé. Det kom väldigt många människor till oss. Det blev fullt hus.
Invigningen av galleriet alias cafét missade jag, eftersom en katt hade bestämt att parkera i
mitt knä, då jag var ute och luftade mig lite. Vi hade det väldigt mysigt.
29 mars 2012
Jag har betalat mina räkningar och fick en chock när jag såg vad som blev över denna månad.
En summa på 500 kronor. Av dessa 500 gick 200 till busskortet. Så detta innebär att jag inte
kan komma hit så ofta denna månad. Maten får utebli. Behöver ändå gå ned i vikt, så det är
ju passande att börja nu. Ioförsig, kan jag äta då jag kommer till Fontänhuset och bli skyldig
så länge tills jag kan betala. De få gånger jag kan ta mig in vill säga. Låt mig finna en rik snubbe
som blir störtkär i mig och jag blir det i honom. Detta med fattigdom är ett evigt elände.

Så mycket pengar. Säkert flera biljoner. I alla fall mycket, mycket mer än vad jag har just nu.
Det hade suttit fint. Så mycket jag kunde göra då. Resa till Holland och gå på Vincent Van Gogh
museét, lägga en ros till honom och hans bror Theo, där de ligger begravda. Dra till Los Angeles
och försöka få tag på Jeff Lynne, lägga en ros till Marilyn Monroe, där hon är begravd. Gå runt
och strosa i Hollywood och kolla in allt där. Ge pengar till pappa, så han kan uppleva sin dröm,
nämligen att få resa till Jerusalem, Nasaret, Betlehem och få vandra i Jesus fotspår.
Och på Fontänhuset håller lunchen på att bli färdig. Det doftar gott hit upp. Nere i matsalen ser
jag panerad skinksnitzel, sås, potatisklyftor och grönsaker. Det var gott också, men mättade inte
alls. Sånt är livet du vet. Tre långa veckor i detta helvte. Jag undrar vad som är värst av att vara
utan pengar eller olyckligt kär? Jo jag vet svaret. Att vara utan pengar och vara olyckligt kär är
det mest känslosammaste trauma en känslig person kan råka ut för. Jag mår så dåligt just nu.
Fast att jag mår så dåligt, spelar jag teater, för det är bäst så. Man skall inte visa känslor i Sverige.
Man skall ju inte dra ner folk. Folk har ju nog av sig och sitt. Nu skiner solen här i Lund och
Susanne dammsuger trappan. ”Jippi”

Dammsugare ätbar.

Dammsugare inte ätbar.
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Detta är jag som hör på The Kovenant. Asbra grupp alltså. Jag är Skånes Decora Drottning.
Som person är jag accepterad på Fontänhuset. Alla är accepterade där. Hur man än är och hur
man än ser ut, hör inte hit. Det är inte så man mäter vad en person kan utföra i samhället. Vad
man är bra på är det viktigaste. Vad man vill göra, kan göra eller önskar göra på vårt Fontänhus.
Nästa steg blir att arbetspröva, praktisera eller kanske studera. Det kan vara lite osäkert när man
som jag inte har varit ute på arbetsmarknaden på en ca 22 år. Jag får se sedan vad det blir för
ställe.
Igår på Påskafton var jag på besök hos en av mina grannar som har tre rara katter. Vi drack kaffe
och såg på tv. Jag gosade med den minsta katten, som sov hos mig i mitt knä. Jag stannade ett
par timmar. Sedan gick jag hem till mitt och Kyama märkte genast att jag varit ”otrogen” mot
henne, för hon gned genast bort doften från den andra katten och ersatte den med sin doft. Sotis
va?
Attans vad det är svårt att vara utan näringsrik mat. Har just nu tillgång till linser, ris och spagetti.
Längtar väldigt till den 19de, då pengarna kommer in på kontot. Jag är stark och klarar detta!!
Det finns ju de som har det ännu värre, som människor i Afrika och Indien. För att inte tala om
dessa hemlösa i vårt eget land. Så vad har jag att klaga över egentligen? Inget!!!!

Så tragiskt. Jag grips till tårar. Gör ni?
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Bort ifrån det tråkiga nu. Yes! Ja alltså. Nu sitter jag uppe sent igen. Jag är en nattuggla ju.
Att lägga sig tidigt för att komma upp 06.00 fungerar inte eftersom jag provat detta.
Jag trivs bäst då jag sitter uppe till 03.30 ca och går upp vid 11.00 tiden. Har min aktiva tid
på natten och det är inget jag kan göra något åt.

Som jag lovade i tidigare nummer, här är bilden på mig med mitt färgade hår.
Det blev rätt coolt, fast att det inte blev rosa slingor. Skall försöka att få det rosa senare och
då är det nog bäst att vända sig till en expert. När det kommer till konstig musik, så har jag
funnit en grupp som heter Agonoize. Deras stil heter Aggrotech. Aggressiv elecktronisk.
Som jag har sagt tidigare, så är det inte vanligt att höra på sådan musik i min ålder. Dragspel
och dyligt mår jag dåligt av. Jag vägrar bli som en gammal tant med bruna strumpbyxor.
Skulle inte alls förvåna mig om jag har min stil på ålderdomshemmet. Rosa långt hår med flera
spännen och annat färgglatt. Kanske även kängor och grön spetsklänning till detta. Uj, uj.

Det är inte alltid som jag har mina spännen, armband, halsband och mjukisdjur på mig. Detta
beror som oftast på att jag inte känner för det. Är inte på topp. Det kan även bero på att det inte
passar sig att komma på detta sätt i vissa sammanhang. Jag är så osäker ibland på hur folk
accepterar detta, men det är ju min stil. Att jämt vara naturlig är inte så kul, då är det risk att fel
personer kommer in i mitt liv. De där alldagliga. Typiska Svensson ni vet. Jag önskar mig någon
med samma eller liknande stil som jag.
Igår den 17 april drog vi till Malmös Fontänhus. Det var väldigt trevligt att komma dit och träffa
dessa Fontänare. Jag gillar att komma till olika Fontänhus. New York nästa! Om något år blir det
förhoppningsvis pengar över för att komma dit.
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En del av oss på Fontänhuset åkte till Fontänhuset i Danmark, Köpenhamn som hade öppet hus.
Det var väldigt mysig stämning där. Fler Fontänare från bl.a Malmö var på plats. Nu för tiden
tycker jag det är kul med mycket människor. Trött på att vara rädd. Jag har två nya vänner nu
och fler kommer jag garanterat att få.
Danmarks Fontänhus ligger i djupaste Köpenhamn. På vägen dit tog jag kort på många äldre
byggnader som jag gillade. En byggnad påminde om ett slott och jag som är en Goth tände till på
detta ställe. Tyvärr rullade bilen just då, så något kort blev det inte. Jag har märkt att det är svårt
att hinna med att ta bra kort när bilen är i rörelse. Ibland lyckas jag att ta bra kort. För det mesta
blir de suddiga och detta ser man inte förr än man kollar bilderna på datorn.

Från Fontänhuset i Köpenhamn.
Alla fontänare har oanade talanger. Det tycker vi om. Eller hur? Maten som vi blev bjudna på var
fläskstek, råstekt potatis, gräddsås och en sallad med bl.a äpple bitar i. Väldigt gott och jag åt
med god aptit. Efter maten serverades bra musik av de danska fontänarna. En del vill arbeta som
musiker, andra vill arbeta i ett skolkök,vissa gillar att städa, jag gillar att skriva, rita, fotografera,
filma och spela pajas. Skratta nu! Inte? Killi kill under hakilakan. Musikerna tog en paus och det
var dags för efterrätt och kaffe. När jag kom fram såg jag två stora skålar med grädde. Vid sidan
låg en sked. Ner med skeden och det som kom upp var äppelkaka i lite mer flytande form. Jag
gick bort till mitt bord och satte mig. Vilken smaksensation det var. Mandelmassa, små äppelbitar
och en form av ströbröd. Jag blev helt tvungen att ta mer av denna. Små kakor hade de även
bakat. Med stora chokladbitar i. Bli inte oroade nu! Jag tänker inte börja att åka till F Huset i
Köpenhamn och säga adjö till Lunds F Hus. Fontänarna i Lund kan minsann också laga goda
efterrätter och god mat. Så det så!

En dag kanske jag jobbar i köket. Att skriva i tidningen tar inte flera timmar. Inspiration krävs för
att det skall bli skrivit något kul och med seriösa inslag. Jag kan vara vuxen också när det behövs.
Kramar till alla Sveriges Fontänhus. Även till de övriga i Norden och alla i övriga världen också.
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Idag den 23 april var Tytti, Matilda, Lasse och jag på en högskola i Eslöv, där eleverna går
psykologi linjen, för att bli handledare, psykologer, personligt ombud o dyligt. Gunilla körde
oss dit. Det blev lite mystrångt i baksätet med Matilda, Lasse och jag. Lasse var som han brukar.
Skojfrisk med en gnutta allvar. Han är väldigt speciell. Världen hade sett annorlunda ut om fler
människor på vår jord var som honom. Inga krig hade funnits, inga militärer heller. Bara fredligt,
gemytligt och roligt. Man hade känt sig trygg, för man känner sig trygg med Lasse. Åter till Eslöv
och skolan. Gänget höll ett föredrag för ca 20 elever i vilken en av dem var kille. Matilda och
Lasse talade mest om Fontänhuset, vår verksamhet, svarade på frågor. Tytti pratade också en hel
del. Jag sade ett och annat. Ville gärna ha sagt något mer om mig, med fegade ur som vanligt.
När i helv skall jag våga att ställa mig upp rak i ryggen och säga saker om mig med stolthet? Ett
stort plus är ju att jag åtminstone vågade följa med in i klassrummet. Ro nu hit med mikrofonen
Mr Lynne.

Vad hade ni sagt om jag plötsligt sjöng en sång på ett av Fontänhusen? Nog fått dånpippi. Hö hö.
Jag blir ju faktiskt lite mer modig ju tiden lider. Har dock en liten bit till att gå på vägen till
modet. Inte klädmodet, utan mitt mod. Om ni mina medmänniskor nu börjar tycka att jag tar för
stor plats, så får jag dämpa mig en aning. Saken är den att jag aldrig tagit plats förut. Har alltid
förminskat mig så andra kunde gå före mig. Så det känns väldigt bra att känna sig större. Jag ser
större ut också, men det är ju pillernas fel. Dumma piller. Jag sitter hemma och skriver och på
mitt skrivbord har jag en bild på min älskade Jeff Lynne. Ser ofta in i hans underbara blå ögon
och min hjärna blir då helt snurrig och jag råkar då skriva lite dumheter. Hade jag dessutom hört
på ELO, där Jeff sjöng, hade jag inte kunnat skriva överhuvudtaget. Han är så magisk och
trollbinder mig helt. Utstålning!!!

Bilden på Jeff är från den 13 april i år. Han blir 64 den 30 december. Åh vad jag vill ha honom.
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Folk här på Fontänhuset gör sig redo inför Lundaloppet som går av stapeln nästa lördag. Jag är
inte en av de tävlande. Jag skall ingå i hejaklacken. Det kan ju bli väldigt kul att kolla på dessa
flåsande Fontänare, medan jag sitter bekvämt på marken med en macka i handen. I övrigt håller
gruppen gröna fingrar möte i konstlokalen. Ett annat gäng äter lunch och pratar glatt om ditt och
datt. Jag är astrött och hade velat gå och sova nu, men se det går inte för sig. Jag ger mitt yttersta
för att detta med Fontänhuset för min del skall funka med min vardag. Jag trivs med att komma
hit till denna trevliga gemenskap med dessa vänligt sinnade människor. Fontänhuset är min
morot för att gå ut genom ytterdörren. Det är ju tack vare Fontänhuset att jag mår bättre och trivs
med mig själv.

Denna teckning var ett beställningsjobb till "Wolfgang McCartney" en
musikgrupp från Japan.
Nu är det snart dags för möte. Vi väntar troget vid bordet på Lasse och en del andra. Såg att en tv
har blivit skänkt till oss med videomöjligheter. Nu blir det trevliga mys kvällar med chips och dyl.
Detta har jag och många andra sett fram emot. Mötet har börjat och som vanligt är det skoj
blandat med allvar. Ser ut genom fönstret blicken far upp mot himlen, den är grå. Det är så
tråkigt. Det beslutades bl.a att man får vara anonym om man så föredrar när man skriver i
tidningen. Man får inte skriva nedlåtande saker om varandra. Jag har retat mig på ett par
personer här, men jag har inte skrivit nedlåtande om dem. Varför skulle jag göra det? Jag sparkar
hellre på en mur där ute.
O aj, min fot. Hm, ja.

Nu har jag skrivit mitt för denna gång. Väl mött i nästa nummer av Fontänbladet.
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Pyssel
Lösningar

20

Kontakta oss
Adress:
Kävlingevägen 15
222 40 LUND
Man kan ringa till oss:
04612 01 95
eller skicka epost till:
info@lundsfontanhus.se
Vi har öppet
9:00  16:00 på vardagar

Styrelsen för Lunds Fontänhus
AnnCharlotte Ardermark
Arne Bojesson
Björn Anders Larsson
Kerstin Hedelin
Mats Olsson
Sonja Lindlöf
Tytti Kasankin
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Lunds Fontänhus Vänner
Du kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli stödmedlem.
Då får du hem varje nummer av Fontänbladet, som ges ut en gång per månad

Kostnad:
Privatperson:
Företag, etc.:
Autogiro:

200 kr/år
1000 kr/år
100kr/mån

Organisationsnummer:
8024564893
Bankgiro: 4923801
Plusgiro: 6057806

Tack till våra stödmedlemmar:

Robert Nord

Advokatfirma Hedelin AB
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Hej!
Du har nu läst dig i mål!

