Innehåll
Klubbhusmöten............................................... 2
Nätverksmöte för Sveriges Fontänhus............ 3
Månadens Pyssel............................................. 4
Rex nemo est (dikt).........................................5
Wimbledon i Polemisk Tävlan (dikt).............. 6
Kol (dikt).........................................................7
Eko från 2007 (dikt)....................................... 8
Cickys Hörna................................................... 9
Statistik, Maj..................................................10
Gröna Fingrar.................................................11
Kontaktinfo....................................................12

1

Klubbhusmöten
Klubbhusmötet den 2 maj
Mötet dominerades av en brainstorm från de
närvarande för att dela upp enheternas verk
samhet i specifika enskilda arbetsuppgifter.
Detta för att man ska kunna skapa en tavla för
lappar med olika arbetsuppgifter som behöver
utföras under dagen. Denna tavla är tänkt som
en visuell meny för dagens arbete och lap
parna med arbetsuppgifter ska sedan fördelas
mellan de närvarande medlemmarna som skall
utföra uppgifterna. På mötet behandlades
fram för allt kontoret och dess arbetsuppgifter.
Mötet bestämde att skjuta upp framtagandet
av arbetsuppgifter för nedervåningen till ett
morgon möte eftersom de som jobbar på
nedervåningen, framförallt i köket, oftast är
här på morgonen.
Annat som togs upp var önskemål om att ha
en ”skänka, önska, köpes” spalt i Fontänbladet.
Någon tyckte det skulle vara bra med ett
parasoll i trädgården och det togs upp hur
verksamheten skall se ut under sommaren.
Mötet kom överens om att det vore bra med
en semesterlista så att man tydligt kan se vem
som är borta när och om vissa enheter till
fälligt måste stänga under sommarmånaderna
p.g.a. personalbrist.

Klubbhusmötet den 9 maj
Det som orsakade mest diskussion var vad vår
policy för alkohol utanför arbetstid skall vara.
All alkohol är naturligtvis förbjuden under
arbetstid 916, frågan i det här fallet var vad
som skall gälla vid evenemang som annordnas
i husets regi utanför arbetstid. Mötet tog inget
beslut i frågan men var överens om att ingen
skulle uteslutas ifrån tillställningar på grund
av att man inte klarar att vara i en situation
där det dricks alkohol. Därför lutade åsikten
angående policy åt ett helt förbud mot alkohol
vid alla fontänhusets aktiviteter. Det diskute
rades också möjligheten att ta separata beslut
vid varje enskilt tillfälle. Stötestenen vid ett
totalförbud var hur man skall göra om man
besöker andra fontänhus eller andra platser
med annan policy. Skall totalförbud då ändå
gälla för Lunds fontänare eller skall man ta

seden dit man kommer?
En annan sak som togs upp var bristande
kommunikation inför utfärder, i detta fallet en
resa till Malmö. Detta var inte så mycket en
beslutsfråga utan en uppmaning till förbät
tring av kommunikationen. Mötet konstate
rade att man får lära sig av sina misstag men
att man i framtiden skall försöka samman
ställa all information en vecka i förväg så att
det finns tid att informera alla.

Klubbhusmötet den 16 maj
Alla medlemmar ombads att skriva in sig med
rätt bokstavskod (V för medlemmar, B för
besökare) och se till att besök skrivs in när
man tar emot dem. Detta för att underlätta
insamlandet av statistiken.
Beslut som fattades under mötet var att om
det serveras rester till lunch skall dessa vara
gratis och att första klubbhusmötet i varje
månad skall innehålla en agendapunkt att
informera om husets ekonomi. Det som
skapade mest diskussion var lunchkostnaden.
Det fanns tre förslag om vad rester skulle
kosta som röstades emellan:
 gratis
 halva priset (15 kr)
 fullt pris (30 kr)
Argument emot att ha gratis mat var att man
inte kan ställa några krav på att maten skall
hålla en viss kvalité om den är gratis. Ett
annat argument emot var ekonomiskt och att
man betalade per tillfälle oavsett om det var
rester som serverades och att fullpris därför
skulle gälla. Andra menade att maten har
hållit godkänd kvalité tidigare även när det
var rester och att detta inte skulle ändras om
man tog ett beslut att den skall vara gratis.
Förespråkarna för att rester skulle vara gratis
menade också att eftersom maten redan var
betald skulle man inte ta betalt en gång till.
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Klubbhusmöten
Klubbhusmötet den 23 maj
Detta möte var det lugnaste på mycket länge,
det var endast fem personer närvarande.
Eftersom vi var så få togs ett beslut att
bordlägga alla frågor till nästa möte. Detta
innebar att frågorna om filmkväll och alkohol
policy åter igen blev bordlagda trots att Lasse
nu var närvarande. Även om vi inte skulle ta
något beslut disskuterades frågorna en stund
och mötesdeltagarna berättade i grova drag
vad diskusionen vid tidigare möten handlat
om. Lasse menade att han inte nödvändigtvis

behövde vara närvarande för att beslut i dessa
frågor skulle kunna fattas. Så förhoppningsvis
kan beslut fattas nästa möte oavsett om Lasse
är där eller inte. En annan fråga som belystes
av det låga mötesdeltagandet var behovet av
ett formellt beslut om hur många medlemmar
som skall vara närvarande för att ett klubb
husmöte skall vara beslutsmässigt. Detta blir
ett ämne för nästa klubbhusmöte som jag
kommer skriva om i nästa nummer av
Fontänbladet.
/Kristoffer

Nätverksmöte För Sveriges
Fontänhus
Den 1011 maj var det nätverksträff i Helsingborg för Sveriges Fontänhus och jag och Stefan var
på plats för att representera Lund. Det blev två spännande dagar med mycket ny information och
nya ansikten. Förutom gratis pennor, turande till Helsingör och trevligt häng på Bryggan så fick vi
mycket ny kunskap om Sveriges Fontänhus och fick även vara med och fatta en del viktiga beslut
som rör oss alla. Den som är vetgirig av er får gärna leta på Lunds Fontänhus kontor efter en
pärm som har det passande namnet ”Sveriges Fontänhus”  Detta skulle kunna bli en lång resa
med slutstation någonstans i Lasses mörka garderob eller värre om inte Stefan faktiskt gjort ett
gediget sorteringsarbete av allt material vi fick i Helsingborg. För er som nöjer er med några
intressanta utdrag från mötet så följer några sådana här:
 Ulf Ringdahl avtackades efter att ha tjänat som ordförande
för Sveriges Fontänhus och ersattes av AnnaKarin Ekman
från Malmö Fontänhus. Invaldes i styrelsen gjorde även
bland andra Nicolina Jacobsson från Unga vuxna på
Bryggan. Kul med en ung tjej i styrelsen tycker jag och
Stefan.
 Sveriges Fontänhus enades om gemensam statistik för
framtiden.
 Två tillägg skrevs in i riktlinjerna för Sveriges Fontänhus,
rörande övergångsarbete respektive boende. Summerande
kan man säga att tilläggen understryker vad som är möjligt
och inte att göra på dessa områden för Fontänhusen i
Sverige. Fontänhusen kan vara ett stöd när medlemmar vill
arbetspröva eller göra praktik m.m. men kan i nuläget
sällan erbjuda övergångsarbeten.
 ”Fontänhögskolan” presenterades och vi fick veta att den
går av stapeln i höst i Stockholm! En möjlighet att gå en
kurs på universitetet ihop med socionomprogrammet där
erfarenheter utbytes. Missa inte!
Vid pennan Matilda Espmarker

Ulf Ringdahl avtackades under
nätverksmötet för sin insats för
Sveriges Fontänhus
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Månadens Pyssel
Einsteins Gåta
Det sägs att Einstein kommit på denna gåta och att enligt honom
kunde enbart 2% av befolkningen lösa den. Kan du?
1. På en gata är det fem hus, alla med olika färger.
2. Männen i varje hus kommer från olika länder.
3. Alla dricker olika drycker.
4. Alla har olika husdjur.
5. Alla röker olika cigaretter.
A. Engelsmannen bor i det röda huset.
B. Han från Sverige har en hund.
C. Dansken dricker te.
D. Det gröna huset står till vänster om det vita huset.
E. Han i gröna huset dricker kaffe.
F. Han som röker Pall Mall har en fågel.
G. Han som bor i mellersta huset dricker mjölk.
H. Han i gula huset röker Dunhill.
I. Norrmannen bor i första huset.
J. Han som röker Marlboro bor i huset bredvid han med katten.
K. Han med hästen bor bredvid Dunhillrökaren.
L. Winfieldrökaren dricker öl.
M. Norrmannen bor bredvid det blå huset.
N. Tysken röker Rothmans.
O. Grannen till Marlbororökaren dricker vatten.

Vem är det som har en fisk som husdjur?
Lösning i nästa nummer
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Rex nemo est
Den ljudlösa snön faller tätt på träden. Skogsmarken, beströdd med vitt och döende höstlöv, lägger
sig att vila. En frisk doft snuddar vid årets identitetsbyte och dröjer sig oroligt kvar i vinterkylans
klarvakna nattluft.
Bekymmerslöst torkar vi oss med kalhygget och köper oss fria från skuld i moralismens biktstol.
Polemikens Taktmästare marscherar vidare. Pådrivna av en mental yta som fastnar i gyttjan bereder
de väg för socialiseringens sprattelgubbar som, med en vacker fernissa vänd mot väljarbarometern,
låser dörren till missräkningens ministerium – inifrån.
Hoppets återvändare tänder våra snölyktor och bebådar en ny vår. Men de tycks alltför få.
Hypnotiskt drar vi det vita lakanet över våra ögon och förundras över svarslösheten, i vår valda
församling, inför den stora pusselgåtan vi alla lever.
Men i minnenas avfallskvarn vilar en lösning lugnt och stillsamt. Orörlig. En amöba. Tills vidare
föränderlig och anpassningsbar till massamhällets odugliga krypteringsapparat.
Didjeridoon brummar över rytmernas kartläggning av det mänskliga som en påminnelse för de
tanklösa, befriad från ytligheternas mötesplats.
Minnets barn leker i en snödriva.
Snölyktan och fästningen av is. Det ursprungliga som kontrast till stadens inrutade enkelriktning.
Vi köper oss lånade rum bland andra med relativitetens växelkurs som saknar ett tillräckligt
stödkapital. Lika sinande som orden hos en förstockad poet från drömmens variation av vakenhet.
Man kan vakna upp i rätt lägenhet, efter en livstids tystnad, och inse vad man är. Inte vad andra
gjort en till.
Jag var fånge i rummet utan dörrar men slank ur greppet med en hårsmån. Nere för räkning reste jag
mig på nio och vrålade tillbaka, hes som en kobra men ofarlig. Ett harmlöst skrämskott för de
oförsiktiga. Tårarnas ridå efter trettio års frånvaro chockade mitt inre och tvådde mina händer. En
ny början tog vid där det förkastade stannat i en felriktad rörelse.
Stefan Gustafsson
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Wimbledon i Polemisk tävlan.
Orden hos de svultna klingar metalliskt, tomt och öde från den ensamma talarstolen. Läktaren 
sprängfylld av enslighet och gemenskap. De förvånade munnarnas minoritet stirrar bestört på
tvekampen mellan Trollkarlen och Besvärjaren. Ordens illusionister. Avstånd som växer i ett
ständigt sökande efter gunsten hos De Relevanta Andra, vilka, förstenade i en deriverad rörelse av
tårar och applåder, faller för det döva vansinnet som inte stör. Rungande bifall flyter på som en mild
form av vardagspolitikens återkommande masspsykos. Ömsom stigande till jubel, ömsom inte.
Rytmer på vågbrytaren man kallar ”sunt förnuft”.
Jag bor i stumhetens land men för mig finns inga undanflykter.
Men att bolla med sig själv är som en tennismatch utan linjemän, med godtyckets domare. Det
pågick i mer än ett årtionde.
Jag minns en tid då vägen ut blockerades av muskelknuttar med bitchtits. Instängd bland andra
galningar utan gränser, men med lerig demarkation som ständigt fluktuerande. Utanför buren
marscherade ankfarmen vidare i ett stulet självberättigande och innanför  parodin på samma sak,
beskyddad av pojkar utan napp, stående i parad likt tennsoldater utan vapen.
Uniformen en utnött pyjamas med godhetens bevisvärde som dörren framför självrättfärdighetens
kallsinniga spöke.
Förgänglighetens basuner nådde mig när frihetens toner tystnat, men jag var inte redo.
Rytmerna växte till dånet av en skev dödsmässa, men jag hade inte tid att följa.
Oförmögen att kasta mig undan. Men jag skapade mig en sköld så att de irrande pilarna inte skulle
kunna nå mig.
Rygg mot rygg med olyckans vapenbröder beredde sig mitt sinne på att slåss – men kroppen
vägrade. Jag valde att kämpa med och emot min hjärna, förkastande dess krampaktiga köttiga
verktyg. Istället för mitt medvetandes yttre figurer valde jag att krossa de inre – de enda verkliga
demonerna. Mitt hjärta, omgärdat av törnbuskens igelkott som plötsligt vände de tusen taggarna
inåt, sprängde sina bojor. Gisslan men med en joker i skjortärmen bröt jag mig fri med svåra
förluster. Därefter lade jag mig i lä och väntade lugnt på självhatets Oövervinnerliga Armada.
Och min viljas kanoner sköt dess skrytsamma segertåg i sank.

Stefan Gustafsson
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Kol
Ljusets matematiska hastighetslängdmått döljer de anonyma människorna i förvåning. I
brytpunkten som varken är höst eller vinter stannar de upp och kippar efter andan hos en halvt
mystisk tanke. Klar men inte färdig.
Det kraftlösa i vår problemlösning andas ut i gedigen dvala och hoppet, de slutna ögonens
vederkvickelse, övertar scenen med halvgenomtänkta paroller. Ännu en höst, ännu en svalka, ännu
en respit av självförtrollning.
Vaggvisor för de vuxna.
Slut ögonen. Lev i nuet. Blunda och värken försvinner. Bota med lobotomi.
En förbannad lögn!
Blott en isolerad variabels övertryck i det hägrande svarets kolsvarta kombinationslås. Den alltför
höga luftens koleriska Enigma: mänsklighetens tryckkokare.
Omätbara avstånd breder ut sig mellan lättnaden och demagogernas besvärjelse. Vi går till
Blindhetens folksamling, befriade från våra synders oförlåtlighet och från svaret utan fråga. En
fingerad stolthet som vräker sig i soffan med ett hånflin och betraktar De Andra arrogant i
självnöjdhet som smärtar.
Det alltför korta i våra synfält saktar ner den ambivalenta verkligheten. Allt eller inget. Som svar på
ropet från vildmarken, där någonting otämjt och skrämmande vilar i skydd av mörkret. I gränslandet
mellan frisk och galenskap vakar en hungrig tiger. Tigande. Spanande. Beredd. Vakenskaparnas
förgörare som otåligt väntar på väckarnas försenade ankomst.
Jag blundar hårt och räknar till hundra i hoppet om att den utdragna existensen och det utarmade
livets kurragömmalek skall fortsätta mig förutan.
Stefan Gustafsson
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Eko från 2007
Det är sent på året men höstsolen förmår ännu pressa undan det fula och obehagliga hos den
annalkande, vita, livlösheten. Den är inte krävande och besvärande likt den taggiga sommarsolen
som kväver den alltför bleke. Mer överseende med det karga, mer smickrande mot det ovackra och
mer värmande för den ensamme. Försiktigt förgyller den de människor den omhuldar. Ett hölje av
mild, varm lyster spridande en friskhet som svarar på nödropet från den drunknande.
En luftström ilar till det överhettade mänskliga kylaggregatets räddning och en rofylldhet utbreder
sig, unik för blott ett fåtal veckor av denna gränslandets årstid. De nakna träden och lövverkets
färgmatta. Cyklerna stannar upp och andas ut och vrider sig allt långsammare runt jordens axel på
ett fruset kullager av ohejdbar gravitation.
Det är sent på året. Molnen som slits sönder av atmosfäriska höghöjdsvindar dansar kaotiskt i
fruktlösa försök att bära upp – inte störta in. En immig, brusten glasbubbla ovanför, där det
ultravioletta tränger sig fram i triumf.
Det är sent på året och den oundvikliga frågan krossar våra illusioner med ett fritt val som varje
barn kan läsa: dra vinterns slöja över våra ögon eller handla i det vi kallar nuet.
Bakom det smältande uret döljer sig verklighetens palissad visande det riktiga mer surrealistiskt än
drömmens sammanvävda hallucinationer. Och där bortom – nuet som det borde vara i året som
markerar en nyhet.
Stefan Gustafsson
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Cickys Hörna
Hej mina kära läsare. Hoppas allt är bra med er alla. Med mig har det inte varit så bra den sista
tiden. Har varit under mycket svår psykisk press och extrem oro, när det gäller min ekonomi.
Detta har nu resulterat i att jag har blivit förkyld och har inte varit på Fontänhuset så mycket.
Detta betyder nu att jag har två dagar på att skriva mitt material till Fontänbladet. TVÅ DAGAR!!!
Det är svårt, eftersom jag för första gången inte har någon inspiration att skriva något. Jag
funderar över att upphöra med min hörna, för jag har inte fått någon vetskap om någon blir
stärkt i sinnet av det jag skriver. Att känna sig lycklig av det jag skriver, begär jag inte, utan att må
lite bättre.
Jag försöker att få andra att må bra, fast att jag mår dåligt inom mig själv för det mesta. Har svår
ångest, är otrygg med omvärlden, sitter ofta och gråter i min ensamhet och längtar efter lite
kärlek och omtanke. Jag får visserligen kärlek av min katt Kyama. Kanske hon och jag skulle gifta
oss och leva lyckliga i alla dagar. Hö hö.
Lunda Loppet gick av stapeln för någon vecka sedan. Det var en del av oss som tävlade och en del
andra som satt på gräset med ett par baguetter och dricka till, som inhandlades på Widerbergs i
Lund. De har förstklassiga livsmedel, som enligt mig är lite dyra.

Lasse

Matilda Ying

Tomten

Det var en mycket vis man på Fontänhuset som sade till mig att jag skulle ta mer plats. Detta har
visats sig vara svårt, eftersom det finns personer som gör detta redan och jag går hellre undan än
att knuffa mig fram. Jag bär nämligen med mig en del traumatiska upplevelser som barn i vilket
har format mig till den jag är. Ibland försöker jag ta större plats, men det är inte riktigt min grej.
Som ni ser, så har jag ingen inspiration längre, känner ingen glädje att skriva och det finns det en
anledning till.
 20 maj 2012
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Statistik, Maj 2012
Huset fullt
Under maj månad var det runt 350 personer
som kom och gick på Kävlingevägen 15. Med
lemmar, blivande medlemmar, universitetsfolk,
elever och politiker. En trevlig blandning av
härliga människor och ett organiserat kaos
dagligen. Nedan berättar vi lite närmare om
maj månad i siffror.

Aktiviteter utanför den
arbetsinriktade dagen
Den femte maj deltog några av oss i lunda
loppet. Några av oss gick och några av oss
joggade 5 kilometer.
Veckan därefter var vi 4 personer som åkte in
till Unga vuxna hos Fontänhuset i Malmö.

Medlemmar och aktivitet i huset
Vi är nu i slutet av maj 34 medlemmar som
hjälps åt att driva Lunds Fontänhus. Detta kan
jämföras med 5 medlemmar i början av
januari! Av dessa är runt 15 här per dag.

I slutet av månaden var vi 8 Fontänare som
tog oss till Helsingborg och tävlade mot både
Malmö och Helsingborg i kubb, boule och
brännboll. Vi kom tvåa och Helsingborg vann.

Studiebesök och besök
Vi har i denna månad haft studiebesök från 6
olika verksamheter. Bland annat så var 12
personer här från omvårdnadsprogrammet på
Polhem. Vi har även haft runt 20 besök av
potentiella medlemmar denna månad och vi är
glada över den positiva nyfikenhet som finns
rörande Lunds Fontänhus.

Män och kvinnor
I maj månad har vi varit cirka
8 män och 10 kvinnor per
dag, vilket totalt ger runt 18
personer dagligen i verksam
heten.

Kvinnor (svart): 193/mån
Män (grått): 160/mån
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Gröna Fingrar
Under maj månad har vi i samarbete med ABF
kört kursen ”Gröna Fingrar”. Trädgården
börjar nu bli riktigt fin och allt mer ätbar,
vilket är en del av vår vision för ett grönt
Fontänhus. Vi kan nu skörda rädisor, ärtskott,
gräslök, nässlor och kärleksört. Snart även
flera sorters sallader och morötter och därefter
spenat och majs. I kursen har vi varit runt 12
deltagare och vi hoppas nu på ett fortsatt
samarbete med ABF i arbetet med vår spän
nande rehabiliteringsträdgård. Stort tack till
ABF, Nilla och alla medlemmar för arbetet så
här långt.
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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

