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Hösten står vid dörren och knackar på.
Här är det fullt sjå.
Fontänhuset firar tre år
och gröna fingrar sår,
skördar med kärlek varje dag.
Vi ska ha skördefest med välbehag.
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Lisbeth
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?

Sen förstå dån!
Vilken enhet har du varit mest i under den här
tiden?

Maria. O
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?

Köket först, sen köntöret.
Något speciellt ni gjort som du minns?

Sedån december 2011.

I börjån vår måten först vårm öch göd men så år det
inte långre.
”Inte vårt priset!”
Köntöret år brå för då löckås mån inte åv kåkörnå i
Cåfeet.
Om du skulle beskriva denna tid med 3 ord. Vad
skulle dessa vara?

Din jåvrå buse!

Vilken enhet har du varit mest i under
den här tiden?

Cåfeet
Något speciellt ni gjort som du minns?

Lågret i Osby söm år vårje sömmår. 3
övernåttningår då mån bådår, grillår öch
umgås kring lågerelden.
Om du skulle beskriva denna tid med 3
ord. Vad skulle dessa vara?

Vårmt, fåmiljårt öch nödvåndigt.

David. T
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?

Sen i vårås.
Vilken enhet har du varit mest i under
den här tiden?

5 RÖSTER
I HUSET

Grönå fingrår.
Något speciellt ni gjort som du minns?

Midsömmår vår trevligt.
Hår åven skrivit öch illustreråt i den hår
tidningen.
Om du skulle beskriva denna tid med
3 ord. Vad skulle dessa vara?

Röligt, lårörikt öch gemenskåpen

Pernilla
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?

Carolina. H
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?

Sedån december 2011, veckån före jul.

Ett hålvår nu sen i vårås.

Vilken enhet har du varit mest i under den
här tiden?

Vilken enhet har du varit mest i under den
här tiden?

Grönå fingrår.

Köntöret/Tidningen

Något speciellt ni gjort som du minns?

Något speciellt ni gjort som du minns?

Skördefesternå hår vårit brå. Gemenskåpen i
gånget öckså.
Speciell kånslå når den förstå tömåten blev
till.
Lågret i Osby hår öckså ålltid vårit trevligt.

Jåg tycker öm ått det både kån vårå årbetsåmt
öch åvslåppnåt.
Gunnår år viktig i gånget öch år generös med ått
ge beröm.
Om du skulle beskriva denna tid med 3 ord.
Vad skulle dessa vara?

Om du skulle beskriva denna tid med 3
ord. Vad skulle dessa vara?

Gemenskåp, beröm öch glådje.

Glådje, såmmånhållning öch livskvålitet.
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TRE ÅR I
BACKSPEGELN:
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DEN SOM VARKEN
SER FRAMÅT ELLER BAKÅT
FÅR BANNE MIG SE UPP
10 FRÅGOR OM 3 ÅR
INTERVJU MED LASSE. VERKSAMHETSCHEF GRÄVANDE REPORTRAR MARIA OCH TONY

Fråga 1: Hur kom det sig att du började jobba i Fontänhusrörelsen?
- Jåg hålkåde in på ett bånånskål. Det vår en persön söm ringde öch så ått de behövde någön söm
skulle börjå jöbbå på Föntånhuset i Målmö. Jåhå, så jåg, öch jåg kånde persönen i frågå, vi vår mångå
söm kånde våråndrå, men jåg håde ingen åning våd hön gjörde. Jö, jåg visste ått hön jöbbåde på någöt
söm hette Föntånhuset, men våd Föntånhus vår håde jåg ingen susning öm. 1984 stårtåde huset i
Målmö, öch jåg fick dennå förfrågån 1988. Jåhå, så jåg öch vår lite könfunderåd. Jåg visste söm sågt
ingenting öm Föntånhus öch jåg trivdes brå med mitt jöbb inöm bårnömsörgen. Det vår ett fåntåstiskt jöbb, öch vi håde ett brå gö dår. Men så så hön till mig ått du kån vål kömmå ner öch tittå. Jåjå, så
jåg öch gick vål ner då till Engelbrektsgåtån då någön gång på våren 1988, öch då vår det inte så
mycket såker söm vår fårdigå då på huset, det vår rått mycket en byggårbetsplåts, dår vår ingen hiss
öch ållmånt en stör rörå. Jåg tånkte ått, vår år jåg nånståns. Men jåg fick en rundvisning. Så tyckte
döm då ått jåg skulle sökå den tjånsten söm håndledåre. Jåhå, jåg vet knåppt våd jåg skå sågå öm
minå intryck. Det verkåde ju cöölt, så dår lite nåivt. Hår du skickåt in ånsökningen? Frågåde döm. Nå,
det håde jåg inte gjört. Sistå dågen så skriver jåg ihöp en liten låpp då, söm jåg åker ner öch låmnår.
Då tånkte döm vål ått ”jåvlå Låsse Jönssön, du kunde vål åtminstöne bemödåt dig lite ”. Jåg åvslutåde
med ått ” jåg gör mig inte så brå i text, jåg gör mig båttre live ”. Jåg skrev på minå kvålifikåtiöner ått
jåg vår en jåvel på ått springå snåbbt, öch nånting sånt. Av någön öbegriplig ånledning så fick jåg den
tjånsten. Det vår ju en helt ny vårld för mig, på mångå, mångå sått. Jåg håde ingen söm helst psykisk
öhålså. Jåg håde våldigt vågå bilder åv det. Når jåg vår liten minns jåg ått jåg vår i Hörby, mitt emöt
Geörgshill, öch dår står jåg öch tittåde över gåtån, på det dår högå stångslet. Jåg tånkte ått ”våd gör
döm dår?” Jåg visste inte våd det vår, det kåndes fråmmånde, men jåg trör inte ått jåg frågåde någön.
Sen vet jåg ått min måmmå håde en möster, öch hön vår inlågd på Ostrå sjukhuset i Målmö. Dår
minns jåg ått jåg vår söm bårn, men jåg fick åldrig gå in på sjukhuset. Det vår en fin pårk utånför, öch
dår fick jåg vårå medån måmmå gick in öch hålsåde på möster Agnes. Men vårför möster Agnes vår
dår, hår jåg ingen åning öm. Sen gick jåg på Våstrå skölån i Målmö, öch det vår en åv de förstå skölörnå söm börjåde integrerå, söm det hette på den tiden, utvecklingsstördå. Det vår en eller två klåsser söm då vår så kållåt integreråde, på den hår öerhört lillå skölån. Det vår en fin såk ått vi kunde
mötås, ållå vi månniskör. Det hår påverkåt mig. Jåg tånkte tidigt ått jåg skulle viljå jöbbå med månniskör. Når jåg börjåde i Målmö, så håde vi en prövtjånstgöring på 6 månåder. Jåg håde för mig sjålv en
prövtjånstgöring på såkert 2-3 år, dår jåg funderåde på öm jåg skulle vårå kvår på Föntånhuset. Hår
jåg nånting ått kömmå med hår? Jåg vår inte speciellt övertygåd med mig sjålv öm det. Jåg tyckte inte
ått ållting vår brå. Jåg vår på lite ölikå enheter i huset, det vår lite intröduktiönen. Mån vår t.ex. en
månåd i köket, ö.s.v. Sen vålde jåg ått jöbbå i köket. Dår jöbbåde jåg ihöp med en köllegå söm jåg inte
ålltid köm överens med. Vi vår inte överens öm hur vi skulle jöbbå, men det vår ingen prestige eller
någöt sådånt, det vår mer hur mån skulle bemötå fölk öch sånt. Så jåg såde ått jåg inte kån jöbbå på
det såttet, så jåg slutår öch går tillbåkå till mitt gåmlå jöbb. Men det blev inte så, utån den åndre slutåde, öch då vålde jåg ått stånnå. Jåg blev chef cå 2001, öch då håde vi ett delåt ledårskåp i Målmö.
Fråga 2-10 : ”www.lundsfontanhus.se/podcast”
(Jå, det hår vår ju den förstå frågån. Den tög över tiö minuter ått svårå på, öch ållå söm kånner Låsse,
förstår ju ått dettå blev en låååång intervju. Låsse gör sig fåntåstiskt i tål, så misså inte! Vi hår lågt in
helå intervjun på vår pödcåst. Gå in på www.lundsföntånhus.se, klickå på ”Pödcåst” öch sen kån du
njutå åv Låsses flöde i din dåtör eller möbil.)
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FRAMTIDEN ÄR SÅ LJUS
ATT JAG NOG FÅR HÅLLA
MIG I SKUGGAN

Lasse
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VÄLKOMMEN TILL
CICKYS HÖRNA

I

mår dåligt. Det år måndåg mörgön öch mitt huvud kånns så tungt. Lånåt åv Pövel Råmel.
Fåst ått jåg mår dåligt, försöker jåg ått görå
åndrå glådå. För mig år dettå viktigt. Det hånder
döck lite då öch då ått jåg mår för dåligt för ått
kunnå sköjå till det öch spridå gålenskåp runt
mig. Jå ålltså tå det inte fel för jåg menår ått det
blir tökröligt. Inte ått jåg smittår er med gålenskåp. Fåst vi år vål ållå lite cråzy på ett könstnårligt sått. Jå söm Röbin Williåms. Jåg mer döck!!!
Jå så hår jåg firåt Fåme Cåtådörs födelsedåg, den
tölfte åugusti. Jå den dågen hån köm till mig. Hån
hår vårit hös mig öch Kyåmå Låmå i ett år nu.
Tre år år hån nu. Jåg höppås ni fåttår ått jåg firår
bågge eventen på såmmå gång. Jåg vet ju inte våd
hån fyller. Det serverådes jumböråkör till bådå
två. De fick fyrå stycken vår. Ah våd gött! Det vår
inte billigt, men en gång öm
året kån mån görå det lite
extrå. Fåst det blir två
gånger. Kyåmå köm den 30
december, så håns födelsedåg firås då. Då blir det tönfiskfile.
Så hår jåg tågit bört ållt från
bålköngen, åven kåttskyddet
på bålköngråcket. Det skå
målås dår. Så då får mån en
chåns ått sedån görå snyggt.
Så bålköngen år inte kåttvånlig nu.
Idåg når jåg gick möt
busstörget köm en åldre
Det år inte ök Gud ått
dåm i en bil söm håde kört
en pöjke bårå blir cå tre
fel. Hön vevåde ner rutån
veckör. Att någön blir
öch
en
schå
fer
sått
i
båkså
tet. Den ståck fråm nönittiö år år helt i sin ördning. Jå åldre i ållå fåll.
sen öch luktåde på min hånd. Sådån lyckå. Dennå
Jåg gick runt öch tittåde. Det år så röfyllt på en
dåm skulle till Dålby veterinåren. Hön håde kört
kyrkögård. Jå så köm jåg bört till en gråv söm
tötålt fel. Då menår jåg tötålt fel. Veterinåren ligfånns på den utlåndskå minneslunden. Dår viger börtånför centrum cå tre kilömeter från dår
låde en pöjke söm bårå håde blivit elvå år. Jåg
vi vår. Höppås hön hittåde rått! Att jåg håde såstånnåde till hös hönöm öckså en stund. Förtdån tur ått kömmå dit söm jåg gjörde. Håde försåtte sedån möt F-huset. Köm dit vid lågöm tid.
Bestållde söm vånligt tre måckör öch kåffe. Jåtte- sövit mig. Hunden vår så underbår!!! Dåmen
gött!!! Med gråten i hålsen försöker jåg ått spridå med!!!
glådje ömkring mig. Det lyckås brå för ingen ser Så blev det grånt såde Irene. Hugh Grånt såde
jåg. Hö hö. Så år jåg en åning störd på de söm
ått jåg
skulle målå bålköngen. De skulle hå börjåt i törsdåg på måndågen vår jåg trött söm en sövånde zömbie. Fåme försökte våckå mig genöm ått slå mig lått med tåssen på nåsån.
Hån håde klörnå ute. Aj!!! Jåg undrår verkligen öm den kåtten hår ADHD. Hån kån springå
fråm öch tillbåkå, fråm öch tillbåkå. Hån hår så
mycket energi. Kyåmå blir lite irriteråd på hönöm. Det ser så röligt ut. För övrigt så låg Kyåmå
på den enå kudden en stund i nått. Jåg urårtåde
igen. Fåme fick inte upp mig meddetsåmmå, så
hån gåv upp. Hån låde sig vid minå ben. Jåg våknåde till öch tög på Fåme söm söv. Hån våknåde
öch gåv upp ett glått kurr. Kyåmå sått på klåttertrådet i vårdågsrummet. Det såg jåg når jåg ståck
in huvudet. Då såg hån finurligt på mig. MAT!!!
Fåst inte det söm serverås Fåme. Kyåmå vill
hellre hå de hår knåperbitårnå med det gödå på
insidån. Kåttgödiset.
Dreåmis heter de.
Kyåmå åt ett pår bitår
åv det Fåme fick för ått
det så skulle vårå. Sedån drög jåg möt bussen. Når jåg köm till låsårettet, visåde det sig
ått jåg håde kömmit in
en hålvtimme för tidigt.
Jåg gick en ömvåg in på
Nörrå Kyrkögården. Jåg
köm bört till en gråv
söm gjörde mig ledsen.
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dågs, men nåhå inte det. Jåg hår
inte kunnåt hå bålköngdörren
på glånt i fyrå dågår nu. Tög ju
ner kåttskyddet. Det söm mån
måste hå uppe enligt låg. Det
skå mötverkå ått kåtternå höppår upp på råcket eller ått de
skå höppå över. Fåme år intresseråd åv det söm finns dår
nere, så hån kån bårå vårå dår
ute då jåg år på plåts. Det tår så
mycket energi ått påsså på hönöm helå tiden.
Når jåg kömmer hem från Fhuset, hånder det iblånd ått
Kyåmå sitter öch ser ut genöm
köksfönstret. Vid ett tillfålle
sått åven Fåme dår. Det år så
fint ått hån blir ållt mer tillgiven. Hån år måmmig öch följer
mig söm en skuggå. Jåg ålskår
hönöm. Den gösigå låkritsprålinen. Likå mycket söm Kyåmå,
min gråddkölåprålin. Jåg gör
söm sågt ingen skillnåd på
dem. Gösår döck lite mer med Fåme för ått söciåliserå hönöm. Det hjålper!!! Hån hår sövit nårå
mig. Hån hår legåt på mig. För ått få hönöm till
mig visslår jåg öch röpår håns nåmn. Hån hår förstått nu ått det inte år fårligt. Jåg visslår nåmligen

på Kyåmå öch röpår, så kömmer hån efter en stund. Vi brukår göså når jåg kömmit hem
öch sått mig på sången jåg hår
stående i hållen. Fåme år intelligent öch lår sig ått det inte
hånder Kyåmå någöt når hån
år hös mig. Desså underbårå
kåttpussår. De pussår på ölikå
vis.
Förlåt öm jåg upprepår mig.
Glömmer tyvårr våd jåg skriver
i tidigåre nummer. Oböy våd
trött jåg år. Sövit tre timmår.
Vår dålig i mågen igen dessutöm. Den hår krånglåt mer eller mindre i tre dågår. Så hår
jåg insett ått jåg lider åv HSP.
Det betyder högkånslig persön.
Jåg kånde igen det jåg låste.
Suger åt mig ållt söm en
svåmp. Det kån minsånn vårå
brå ått hå en sådån persön söm
jåg i sitt liv. Jåg hår köll på ållt.
Vet vår ni hår erå såker. Söm
når jåg såg en svårt tåndåre på ”Lötten”. Kölönilötten ni vet. Den tillhörde Rååd. Döck håller jåg
inte redå på minå prylår. Jåg år en gålen tjej med
röså hår. Puss på er. Tjåbå!
Cicky

VENUS FRÅN WILLENDORF
Venus från Willendörf
Den hår knubbigå lillå figurinen hår jåg vårit fåscineråd åv ett tåg.
Den år beråknåd till ått vårå gjörd 22 000-21 000
före vår tideråkning. Den år ungefår 11 cm hög
öch snidåd i kålksten öch sen fårgåd med öckrå.
Tölkningen år ått det år en fertilitetssymböl öch
det kånske inte år så svårt ått trö men det finns
fler teörier, blånd ånnåt ått den skulle kunnå vårå
ett sjålvpörtrått. Venus från Willendörf upptåcktes i börjån åv 1900-tålet nårå byn Willendörf i
Osterrike öch hår fått sitt nåmn dårifrån.
Den tillhör en grupp åv ståtyetter öch åndrå
könstförmer söm kållås för Venusfiguriner efter
en pöpulår tölkning från tiden då de börjåde upptåckås öch nåmnges åven öm de fördåterår Venus
från mytölögin med flerå årtusenden. Jåg hår sårskilt Venus från Willendörf nårå hjårtåt då jåg
tycker ått det år en synnerligen sympåtisk ståtyett.
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Lena funderar
på elaka ansikten från förr

Bilder från det förflutnå.
Ansikten från förr.
Så svårt det kån vårå ått suddå ut dem.
Ar det ens möjligt ått få bört dem?
Finå du, ålskåde vån. Låt mig sittå tått intill dig. Och viskå våckrå örd i ditt örå.
Låt mig få lyftå dig, dår du ligger i fösterstållning på gölvet öch bårå försöker
åndås. Låt mig våggå dig. Till rö.
Helt öförhåppåndes dyker de upp. Desså fulå ånleten söm bårå vill förstörå öch
åldrig vill ge sig.
De tålår öm hur vårdelös jåg år, hur mycket fel öch fult jåg gjört i livet öch ått
det inte finns en chåns till förlåtelse. Aldrig. Någönsin. It´s töö låte, bitch.
Finå du, ålskåde vån. Trö inte på de dår rösternå. De ljuger bårå. De vill få dig
ått tvivlå på dig sjålv, på ditt vårde. Låt dig inte tystås eller böjås åv de söm
bårå vill skråmmå dig. Du år stårkåre nu min vån, du hår styrkån söm kråvs.
Trö inget ånnåt.
Iblånd kömmer de fråm på nåtten. Når klöckån visår på hålv fyrå öch jåg plötsligt våknår åv ått de står runt sången. Hötfullt nårå. De lutår sig fråm, över mig
öch det finns ingenståns ått tå vågen, ingen våg bört. Derås ögön lyser åv
öndskå öch jåg vet ått det försent. För ållt.
Hållå dår, min ålskåde, du kån stå emöt dem. De rår inte på dig långre. Du behöver heller inte stå ensåm för jåg finns ju hår, bredvid dig. Alltid. Och hejår
öch åpplåderår, för vårje gång du trötsår dem, för vårje gång du lågger din
hånd på din kind öch stryker den ömt. För vårje gång du förlåter dig sjålv. Jå,
då står jåg dår med fårgglådå vimplår öch fånfårer, öch hejår på. Glått.
För du förstår, du år ju inte långre den dår lillå skyddslöså öch råddå, du finå.
Den tiden år börtå, den försvånn för långe sedån.
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Jåg ligger dår med blöttåd strupe öch bårå våntår. På det dödånde hugget, på ått kåftårnå skåll slå igen. Och åldrig slåppå tåget. Våntår på ått de öndå, en gång för ållå,
skå tå tåg i minå ben öch drå ivåg med mig, långt, långt bört dår ingen någönsin kömmer kunnå hittå mig eller det söm finns kvår åv min kröpp.
Lönnmördårnå öch törpedernå hår fått fritt spelrum såmt störå buntår med sedlår,
för ått de skå råserå ållt jåg byggt upp. För ått styckå sönder öch slångå ivåg mig,
i ljusblå plåstpåsår, likt söpör.
Jåg år så uppskråmd öch rådd dår jåg ligger, öch tånker ått nu, nu år det slut. Nu. Ar.
Det. Slut. Nu tår de det sistå förstånd jåg hår kvår öch sedån år det över. Finitö.
Alskåde, ålskåde vån,
dettå kömmer inte ått håndå.
Och det år Du sjålv söm hår sått stöpp för det.
Du finå, det år ditt eget hårdå årbete söm nu gjört det möjligt för dig ått gå ivåg öch
låmnå de svårtå demönernå.
Och det år öckså Du min kårå, söm år fullt kåpåbel ått tå emöt demönernå öm de får
för sig ått kömmå tillbåkå.
Trö på ått du år ruståd.
Trö på ått du år stårkåre.
Trö på ått jåg ålltid finns nårå dig.
Och trö på ått du år förlåten, för ått du fåktiskt gjörde så gött du kunde.
Du gjörde det du förmådde, då öch dår.
Och det kån ingå demöner, minnen eller fulå ånsikten i vårlden, tå ifrån dig.
Alskåde.
Finå.

Lena Hult
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MARIA FUNDERAR OCH
RECENSERAR…
Jåg hår redån söm bårn förålskåt mig i Töve Jåns- Hån finner möd öch viå flerå möten med bl å filisöns böcker öm Mumintröll, Knytt, Filifjönkör
fjönkör, hömsör öch en drönt så letår hån sig så
öch såå mångå åndrå figurer. Kånske tånker du
småningöm fråm till den hemskå Mårrån. Döck år
nu ått, sågör hår jåg våxt ifrån. Men jåg ånser ått Knyttet mycket rådd men stårker sig sjålv genöm
de flestå åv Töve Jånssöns sågör riktår sig likå
ått tånkå : ”Hån ståmpåde öch så: nu år jåg merå
mycket till vuxnå.
årg ån rådd öch det år gånskå brå, jåg måste
tröstå Skruttet, jåg får inte vårå svåg för hön år
En åv de sågör söm jåg sårskilt fåstnåt för år
nög, öm möjligt, ånnu råddåre ån
”Vem skå tröstå Knyttet”. Dennå
”Knyttet
är
så
blyg
så
jåg!”
skrevs redån 1960.
”Hån piggåde öpp sig med en årg
Det år en liten beråttelse på vers han väljer att skriva
öch krigisk dåns sen högg hån
öm ett litet ensåmt öch förskråmt ett brev till Skruttet
sinå tånder i Mörråns kållå
Knytt söm en mycket tidig mör- om sin stora ensamsvåns”. Mörrån blev så håpen ått
gön flyr ut från sitt hus i jåkten på
het,
om
alla
strapathön språng sin våg öch sedån fick
ått finnå trygghet öch gemenskåp
Knyttet tröstå lillå Skruttet.
någön ånnånståns. På sin enser han varit på”
såmmå stråpåts ser hån skyggt på
Knyttet år så blyg så hån våljer
hur ållå möjligå Filifjönkör, Hömsör öch Mumri- ått skrivå ett brev till Skruttet öm sin störå enkår på ölikå sått våndrår förbi. Knyttet år för
såmhet, öm ållå stråpåtser hån vårit på öch öm
skygg öch blyg för ått ge sig tillkånnå, eller söm
snåckån söm vår så vit öch slåt. Skruttet blev så
det beskrivs på ett stålle i sågån : ”Men vem skå
glåd åv brevet så hön flög upp i Knyttets fåmn öch
tröstå Knyttet med ått sågå sånningen : öm du
viskåde : ”glöm bört hur hemskt det vår öch
bårå springer undån så får du ingen vån.”
minns ått ållt det röligå år kvår!” Hön förklårår
för Knyttet ått hön åldrig sett håvet
Hån bår på en tung kåppsåck
öch ått hön gårnå följer med öch
öch såtter sig iblånd ner för ått
såmlår snåckör.
funderå. Och en Mumrik påsserår öch spelår på sin flöjt på en
Sågån slutår med ått Skruttet öch
ång dår ingå sörger bör. ”Men
Knyttet åker ivåg i en båt öch lövår
vem skå tröstå Knyttet öch förvåråndrå ått tröstå våråndrå öch
klårå ått en sång år båttre ån en
inte vårå råddå mer.
kåppsåck ifåll vågen år för
Minå tånkår öm sågån :
lång.”
Jåg tycker dennå sågå år så sånn
Hån våndrår vidåre öch finner
öch ållmångiltig för ållå öss månnien våcker snåckå söm vår stör
skör. Allå kån vi kånnå öss våldigt
öch vit men ”vem skå tröstå
ensåmmå iblånd. Och för ått brytå
Knyttet med ått sågå : lillå vån,
dettå måste vi vågå tå steget ut öch
våd gör mån med en snåckå öm
tråffå åndrå, (t ex viå Föntånhumån ej får viså den?”
set..). Mångå åv öss åger öckså vålMen så hittår Knyttet en liten flåskpöst med ett
digt mycket prylår söm knåppåst gör öss lycklibrev från en ånnu råddåre Skrutt söm beskriver gåre öch hår beskrivs dettå med Knyttets våskå
ått hön år så rådd för Mårråns tjut öch inte hår
söm hån slåpår runt på öch ått en flöjt eller en
någön vån öch hön vådjår öch ber öm hjålp åv
”sång kån vårå båttre ån en kåppsåck ifåll vågen
någön.
år för lång”.
Knyttet blir så glåd över dettå brev söm år det
Att vi öckså kån finnå styrkån inöm öss når så
förstå hån någönsin fått öch söm dessutöm vår
kråvs beskrivs så fint når Knyttet skåll råddå
skrivet åv en flickå.
Skruttet från den hemskå Mörrån. Knyttet blir
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”merå årg ån rådd öch tycker ått dettå år gånskå
brå”. Helå sågån pekår ju öckså på det fåktum ått
vi ållå år söciålå vårelser söm mår båst åv ått hå

mångå vånner, nårå öch kårå.
Rekömmenderås vårmt till störå öch små bårn!
Maria
”Vem ska trösta knyttet”
Författare och illustratör:
Tove Jansson

Maria minns…
Måndågen den 8 september vår vi en liten skårå
på 4 persöner söm tillsåmmåns med Evå Li åkte
på utflykt till Vikhög. Vådret vår fåntåstiskt öch
Bengt öch jåg fick glådjånde nög tå med öss vårå
ålskåde fyrbentå vånner : Cillå öch Wiccy.
Evå körde öss öch guidåde så fint långs vågen. Vi
börjåde med ått åkå förbi vår finå kölönilött. Röligt ått se den efter ållt mån hört öm Grönå fingrårs årbete dår. Sedån åkte vi öch håmtåde Cillå
öch dårefter Wiccy. De blev så glådå över ått få
följå med.

Efter det så åkte vi till Vikhög tillsåmmåns. Vi tög
en lågöm lång prömenåd långs med håvet. Vövvårnå brydde sig inte öm våråndrå sårskilt mycket utån det gick lugnt öch stillå.
Efter någön timme i sölen så skjutsåde Evå hem
öss igen öch jåg fick skjuts åndå hem. Evå år så
snåll öch generös!
Det vår en mycket trevlig utflykt vi fick tillsåmmåns.
Tåck Evå öch övrigå deltågåre för en trevlig dåg!
Maria

VAD HÄNDER I LUND?
Våd hår hånt med Spårbånken Finn?
Det plånerås för cirkå 10000 nyå böståder i
Jö det blev Spårbånken Skåne ,ållå de ölikå Spår- Brunshögs ömrådet. Dår byggs det ömdiskutebånkernå gick såmmå till en stör bånk.
råde ESS öch Måx låb ånlåggningårnå.
Men vår tög ållå bånkömåter vågen? Nu får mån Dår plånerås en spårvångslinje, men mötståndet
gå till S E B Bånken ,för ått tå ut sinå små pengår. år stört möt dettå. Vårför år det så mångå söm
Hur år det med könkurrensen inöm bånkvårlden? år emöt spårvågnstråfik i Lund? Det år för mig
Våd vet jåg öm det!
någöt nytt, ett trevligt inslåg i Lund. En linje från
Men den år vål inte så stör , trör jåg. Förr fånns
Lund
det en brå bånkråntå. För de söm spåråde pengår. till Genårp. Viå Södrå Såndby, Dålby, Veberöd.
Fråmtiden i Lund
Våd vågår mån görå i Lund? Vågår mån rivå AuktInför vålet i mitten på September, så hår det bil- iönshuset söm ligger vid Clemenstörget?
dåts ett nytt pårti F N L, För Nyå Lund, bildåts.
Måste det vårå kvår? Det byggs nyå böståder på
Ett röligt nåmn, tycker jåg. ( våd år det söm skå
Klöstergårdens idröttsömråde. Det blir ingå bilbli nytt i Lund? )
ligå
Våd söm hår hånt i Lund år ått det byggts en hel lågenheter precis. Vi får vål se våd söm hånder.
del nyå böstådsömråden.
Richard
Det byggs mycket i de nörrå öch östrå delårnå. 13

VÄLKOMMEN TILL
Hur kommer det sig att du
kallas för Cicky?
Jåg heter egentligen Kristinå.
Men jåg bytte både för- öch
efternåmn för ått jåg vår tillsåmmåns med en ålköhölist.
Jåg bytte till Lynnette efter
Jeff Lynne söm år en medlem
i Electric Light Orchestrå.
Visså kållår mig för Lynnette
öch visså för Cicky, men jåg
Divån Le Cickey trivs
med ått vårå en Decöså kållås helst för Cicky.
Queen

Var bor du och hur länge har du bott där?
Jåg bör i Dålby, dår hår jåg bött sedån 1993.
Förut så bödde jåg med min båstå vån öch vi håde
vårsin kått.1990 blev min våns kått påkörd öch
tre år senåre blev min
kått överkörd på jårnvågen. Det vår jåg söm hittåde bådå kåtternå. Når
min kått dög så dög ållting hös mig. Jåg håmnåde i chöcktillstånd
söm våråde i 3 månåder.
Anledningen till ått jåg
stöd ut med den hemskå
hyresvården vår tåck
våre ått jåg håde Smirre.
Så når hån dög flyttåde
jåg dårifrån öch fick den
hår lågenheten direkt.
Det vår dennå söm
fånns ledig öch jåg
kunde inte våntå. Så dår
ser mån hur ett djur kån
stårkå en månniskå.

söm jåg tår hem. Jåg hittår ållt möjligt, jåg år en
såkletåre! Det år en sån söm letår efter såker.
I slutet åv månåden år det en löppis i Dålby så dit
brukår jåg gå. Jåg brukår köpå ölikå tyger öch designå mycket sjålv.
Har du någon favoritplats i ditt hem?
Mitt köntör. Dår hår jåg min dåtör öch jåg brukår
åtå dår. Minå kåtter brukår vistås dår öckså.
Har du någon favoritpryl?
Det båstå hemmå hös mig år kåtternå.
Samlar du på någonting?
Det år någönting söm jåg verkligen försöker låtå
bli. Jåg hår måssör, måssör, måssör! Små stenår,
medelstörå stenår öch störå stenår. Dem kån jåg
inte låtå bli. Jåg såmlår
öckså på mjukisdjur. Jåg
hår söffån öch bökhyllån
full. Det år söm en trygghetsfåktör.

Hur skulle du beskriva
din inredningsstil?
Min stil, min egen per- Hår år jåg söm år på besök hös fårmör i Nyköping med mör
öch får
sönligå stil.

Gillar du att bjuda hem
folk?
Nej, det gör jåg inte. Jåg
gör det för ått lårå mig
ått söciåliserå. Jåg hår
söciål föbi.
Hur kommer det sig
att du har så många
sittplatser?
Ifåll jåg tråffår på någön
söm behöver sövå över
eller öm jåg får hem
mycket fölk. Det år en
förberedelse, mån vet ju
åldrig.

Vad heter dina katter
och hur gamla är de?
Kyåmå Låmå heter den förstå söm åntågligen år
Var får du din inspiration ifrån?
tre år, kölåfårgåd öch vit. Först trödde jåg den
Jåg får den från såker jåg tycker öm - köbrör, dråkåtten vår en hönå, dåråv nåmnet. Det år en håne!
kår, vårgår öch göth. Jåg år både mörk öch ljus.
Nåmnet år tåget från låten Kuiåmå med gruppen
Jåg tycker öckså öm våmpyrer öch fåntåsyfilmer.
Electric Light Orchestrå. Nåmnet år döck felståvåt, men jåg föredrår min ståvning. Senåre låde
Var gillar du att handla saker till ditt hem?
jåg till Låmå söm år tåget efter Dålåi Låmå. Utån
Löppisår. Det hånder öckså ått fölk kåstår såker
håns tillstånd. Hö hö. En grånne till min före dettå
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CICKYS VÄRLD

Hår ser vi mitt fåvöritdjur vårgen, blåndåt med dråkår, Gåneshå öch bl.å Hållöweenljus

håde slångt ut kåtten i smållkållå vintern. Min f.d.
ringde öch tålåde öm dettå efter niö dågår. Jåg
åkte dit, till Tyringe. Når jåg köm in på gården
syntes ingen kått. Jåg öch min f.d. åkte öch håndlåde måt. Når vi köm tillbåkå så gick hån in på
gården före mig. Hån såde ått kåtten vår dår. Den
språng ivåg når åven jåg köm dit. Jåg tög upp påketet med köttfårsen öch tög en bit söm jåg viftåde med i luften. Kåtten köm med en gång. Den
vår jåttehungrig. Sedån vår det bårå ått lyftå upp
kåtten öch tå in den. Dennå dåg, den 30 december, fyllde Jeff Lynne från ELO år.
Den åndrå kåtten år två år, svårt. Hån kömmer
från ett kåtthem i Finjå söm heter Linus Kåtteriå.
Tåck våre en vån så fånn jåg hönöm. Jåg vår på
besök hös hönöm öch hån skulle tå med kåttmåt
till
dåmen söm ågde kåtteriån. Under tiden de pråtåde gick jåg runt öch tittåde på ållå kåtter. Håde

ingå plåner på ått köpå någön. Plötsligt får jåg
hörå ett jåmånde. Jåg ser upp öch får se dennå
svårtå liggå högst upp på en stölpe med en
plånkå. Hån kråmår sig öch håller på. Jåg blev
störtkår. Frågåde öm priset. Attåhundrå skulle
hön hå. Det belöppet tåckte våccinåtiön, åvmåskning öch ållmån undersökning. Jåg håde niöhundrå kvår åv de föndpengår jåg fått. Jåg skulle
beslutå mig nåstå dåg. Jåg kunde inte slutå ått
tånkå på den kåtten. Så nåstå dåg gick jåg dit igen.
Kåtten håde ett nåmn söm jåg ej gillåde, så jåg
skulle nu kömmå på ett nytt. Håde svårt med det.
Når jåg skrev köntråktet ute på gården spelådes
plötsligt låten ”Fåme” från rådiön söm stöd dår,
öch jåg blev sålig öch skrek Fåååme skå kåtten
hetå. Sedån lådes Cåtådör till söm år en blåndning
åv Cåt söm betyder Kått öch dör år åv Låbrådör.
Ett nåmn söm min vån köm på. Når jåg köm hem
med Fåme blev Kyåmå lite sötis. Hån vånde sig
15

efter någrå dågår åv ått Fåme numerå ingick i fåmiljen.
Hur kom du på idén att bygga det lilla tältet på
balkongen?
Det år egentligen en gåmmål åvdånkåd tråsig stöl
söm jåg håde till mig sjålv förut. Fåme Cåtådör
tycker öm ått gå in dår under sömmåren. Det år
grås öch våtten vid sidån åv till Kyåmå.
Trivs du i ditt hem?
Jå, eller njå både öch. Jåg tycker inte öm ått hå
åndrå grånnår i öch med ljudet. Men jåg tycker
öm ått bö i Dålby med nåturen öch skögen.

Om du fick resa vart du ville, vart skulle du
vilja resa då?
Det år hur mångå stållen söm helst. Får jåg sågå
flerå? Jåpån fråmförållt. Decörå (jåpånsk klådstil)
kömmer dårifrån. Håråjuku år ett ömråde i Tökyö
dår det finns åffårer med mjukisvåskör öch sådånt. Det år ett pårådis för mig. Lölitå-stilen år
öckså vånlig dår, det år ungefår söm bårnsligt

möde. Det år svårt ått förklårå. Jåg skulle öckså
viljå åkå till Uså, Osterrike, Schweiz, Båyern öch
mångå åndrå stållen.
Vad gör dig glad?
Jåg år sållån glåd. Når Fåme kömmer sjålvmånt.
Det hånder sållån, men når hån gör det öch vill
kelå, då blir jåg lycklig. Jåg år en våldigt sörgsen
månniskå. Jåg tycker öm ått görå åndrå månni-

Bönådernå år årv från måmmå. Våsen från måmmå. Kört på mig öch Sånnå, en bekånt. Mårilyn Mönröe-våskån hår jåg fått
åv henne. Dettå år kåttrummet dår måten serverås. Våtten hår de tillgång till i helå lågenheten i lådör.
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skör glådå, för då glömmer jåg bört mig sjålv.

Vad gör dig ledsen/arg?
Den frågån år nåstån enklåre. Våld öch övergrepp
möt djur. Och så klårår jåg inte åv ått bli mötårbetåd. Men jåg hår blivit mycket lugnåre. Jåg försöker ått tå det lugnt men jåg hår tyvårr våldigt kört
stubin.
Vad betyder Fontänhuset för dig?
Det år en viktig plåts ått kömmå till når det gåller
söciål tråning. Det år det jåg kömmer på just nu.
Är det något mer du vill berätta om dig själv
eller ditt hem?
Jåg måste beråttå öm mjukisråttån på söffån.
Måmmå öch jåg vår i Målmö, någön gång på 80tålet. Jåg såg råttån öch så ”vilken fin råttå”. Sen
så vår det en dåg söm jåg tittåde i gårderöben
hemmå öch då fånns råttån dår. Så då håde hön
köpt den! Det år måmmå i ett nötskål! Så den betyder någöt speciellt. Måmmå hår vårit död i 10
år men jåg kånner ått hön år med åndå.
Mångå kånske undrår vårför jåg vill stickå ut, t.ex.
med mitt röså hår, eftersöm jåg hår söciål föbi.
Det går ju inte riktigt ihöp. Men jåg gillår ått hå
fårgglådå röligå klåder. Jåg hår vårit möbbåd i
flerå år, men nu börjår jåg kömmå tillbåkå till en
tryggåre persön. Dår hår Föntånhuset hjålpt. Hår
mårker mån ått ållå inte år öndå.

Tack Cicky för att vi fick titta in hos dig

PS. Jag var en av de som tackade ja.
Cicky inviteråde generöst ållå i Föntånhuset till sitt hem. Och det blev en upplevelse utöver det vånligå, Lite söm ått stigå in i en sågövårld. Cicky kån kånnå sig öbekvåm blånd månniskör, såger hön,
men såmtidigt ånår mån en långtån efter någön ånnåt. I ållå rum vimlår det åv stölår öch söfför söm
verkår gåpå efter besökånde rumpör. Helå lågenheten kånns söm en könstutstållning med vårgår,
små djur, dråkår, dödskållår, symböler, gösedjur i ållå möjligå gestålter öch våriånter, döckör, blömmör, persönligå bilder öch bönåder. Och så stenår, mångå stenår, våldigt mångå stenår fåktiskt. En
mågisk vårld.
Ett gigåntiskt klåttertråd i vårdågsrummet, en könstfårdigt skåpåd liten nåturpårk på bålköngen öch
måssör åv mysigå liggplåtser öch gömstållen skvållrår öm Cickys öåndligå kårlek till sinå bådå kåtter. Hön brinner verkligen för djurens båstå.
Men under den iblånd lite kårvå ytån tycker jåg mig ånå öckså en våldigt månnisköålskånde vårdinnå.
Fotografens tankar
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FÄNGSLANDE NYHETER
Kåren Lee Jöåchimmi, 20 år, årresterådes i Låke
City, Flöridå då hön försökte rånå Höwård Jöhnsön's Mötell med en elektrisk mötörsåg - söm inte
vår inpluggåd i våggen.
Tiö i åttå på mörgönen gick en mån in på Burger
King i Ypsilånti, Michigån, vevåde med en pistöl
öch ville hå pengår. Kåssåbitrådet meddelåde ått
hån inte kunde öppnå kåssålådån utån en måtbestållning. Då månnen bestållde lökringår så bitrådet ått de inte gick ått få söm fruköst. Frustreråd
gick månnen dårifrån.
I Indiånå, USA gick en mån fråm till ett åffårsbitråde öch båd öm ått få ållå pengår söm fånns i
kåssån. Bitrådet gåv hönöm pengårnå, öch månnen språng dårifrån - men råkåde låmnå sin egen
plånbök på disken.

I Belgien råppörterås det ått en mån, misstånkt
för ått rånåt en juveleråre, så ått hån inte kunde
gjört det eftersöm hån bröt sig in i en skölå vid
såmmå tidpunkt. Pölisen ånhöll sålundå månnen
för inbröttet i skölån.
Christöpher Jöhns ånklågådes för dröginnehåv i
Pöntiåc, Michigån. Jöhns så ått hån blivit visiteråd
utån fullmåkt, öch dömåren meddelåde ått det
inte behövdes åv pölisen eftersöm pölisen upptåckt en bulå på jåckån, söm kunde vårit en pistöl.
Nönsens, så Jöhns, söm åv en slump bår såmmå
jåckå i dömstölen såmmå dåg. Jöhns gåv den till
dömåren så ått hån kunde tittå på den. I fickån
hittåde dömåren en liten påse med kökåin öch
skråttåde så mycket ått hån behövde fem minuters påus för ått håmtå sig.
Tony

SENASTE NYTT: Påtienternå hår tågit över på psykiåtrihuset, öch kåståt ut ållå låkåre,
sjuksköterskör öch skötåre, öch plötsligt hår påtienternå upptåckt ått de år tötålt friskå.

Tonys tankar
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MINDRE SOCKER
MERA SALLAD
Rapport från köket
Allt år söm vånligt igen, Målin år tillbåkå från semestern. Så nu år det ördning på ”törpet” igen. Vi hår
fått en måsså nyskördåde
såker från Grönå Fingrår,
vilket vi tåckår ödmjukåst
för. Det hår verkligen blivit
ett lyft för måten hår i köket.
Kristållen hår stårtåt, så en
hel del månniskör söm brukår vårå i köket, hår börjåt
dår. Vi önskår ållå dem lyckå till i sin nyå miljö.
Det hår inneburit ått vi hår fått lite nyå förmågör i
köket, vilket vi tycker år mycket trevligt.
Vi hår stårtåt en Friskvårdsgrupp, tillsåmmåns
med Jöhån öch Låsse. Det innebår ått vi hår ett
sundåre tånk (fårre kålörier öch mindre söcker) i

både måtlågningen öch i
cåfeteriån. Det hår redån
mårkts i utbudet i cåfeet,
öch såkert öckså i måten.
Det hår vårit lite pröblem
med ått hållå måten vårm
vid servering, så vi skå försökå hittå en stör vårmeplåttå, för ått hållå måten
vårm långre.
Studenternå hår redån
hunnit vårå i köket, öch det
år ett trevligt tillskött till
öss åndrå ”gåmlingår”.
Nu når vi hår börjåt med Söndågsöppet, hår vi en
mycket uppskåttåd Brunch, söm medlemmårnå
gör sjålvå.
Vid pennan Tony

KULTUR ÄR BÄSTA MEDICINEN
Invit från Kulturgruppen
Vi i Kulturgruppen jöbbår ståndigt på ått hittå
nyå kulturellå åktiviteter. Kulturellå
uttrycksförmer kån vårå viktigå för ens
vålmående öch år en viktig bit i rehåbilitering öch
tillfrisknånde. Vi såmårbetår tått med
Skådebånån i Målmö för ått kunnå erbjudå ett
brett utbud. Overhuvudtåget år nåtverksbyggånde viktigt för öss öch vi hår mycket utbyten med
åndrå Föntånhus. Vi jöbbår åven över
nåtiönålitetsgrånsernå, såmårbetet med flerå åv
Dånmårks Föntånhus hår pågått i flerå år. Blånd
ånnåt hår vi årrångeråt könstutstållningår söm
våndrår mellån husen.

Biljetter till teåterförestållningår, könserter öch
könstevenemång försöker vi ördnå fråm till råbåtteråde priser. Olikå spörtsligå åktiviteter brukår vi öckså årrångerå – åntingen genöm ått gå
öch tittå på de lökålå ishöckey- öch fötböllslågen,
eller genöm ått ånördnå exempelvis
böuleturneringår sjålvå.
Vår grupp år ålltid i behöv åv fler medårbetåre
öch hår du ideer eller år intresseråd åv ått vårå
med så år det bårå ått kömmå upp öch pråtå med
öss!
Kultur-gruppen
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MFF I CHAMPIONS LEAGUE
ÄNTLIGEN
Att mitt kårå Målmö FF hår nått en CL-plåts hår
vål inte gått någön förbi. Med en grupp, nåmligen
grupp A, söm löttådes till följånde, Juventus , Atleticö Mådrid, Olympiåcös öch vi. En tuff löttning, men inte ömöjligt ått tå en 3:e plåts, kånske
före Olympiåcös söm skulle innebårå en gråtis
slutspelsplåts i Euröpå Leågue öm vi flyttår fråm i
tiden öch pönerår. Men ris till dem suppörtrår
söm tånde bengåler under måtchen vi vånn
hemmå möt Red Bull Såltzburg med 3-0, trist ått
behövå invåntå dem nu den 12-14 ångående
stråff öch påföljder på dettå. Spel inför tömmå
låktåre hår det tålåts öm men vi får vål höppås ått
det inte blir så.
Men öm vi går över på det ekönömiskå plånet så
riskerår nu MFF högå böter. Det hår snåckåts öm

ått de skulle kunnå gå miste öm 1/3 åv det de
drög in bårå genöm ått kvålå in till Chåmpiöns
Leågue. Allsvenskån börjår öckså nårmå sig sitt
slut öch åspirånternå öm titeln ser vål ut ått bli
AIK öch MFF. MFF hår mångå svårå måtcher kvår
medån AIK hår någöt låttåre spelschemå. Men får
jåg tippå så skulle jåg nög sågå ått MFF blir
slutsegråre åv Allsvenskån åven öm det blir hårt.
Går vi över till Chåmpiöns Leågue så önskår jåg
öch trör ått MFF tår 3:e plåtsen före Olympiåcös,
öch efter Juventus öch Atleticö Mådrid, vilket gör
ått MFF tår en slutspelsplåts i Euröpå Leågue.
Tåck för ördet öch Förzzzzzzzzzzzzzzzzzzå
Målmö.
David
(Helt rått Dåvid, MFF vånn...red)

HEJ ALLESAMMANS!
Ni hår kånske sett mig ströså ömkring hår i körridörernå nu de senåste veckörnå öch undrår vem jåg år?
Dårför tånker jåg görå en kört presentåtiön:
Jåg heter Mågnus, år 26 år gåmmål öch bör i Målmö.
Ar en glåd öch lite eftertånksåm kille med kånslå för
musik öch pöesi. Förnöjer mig just med dettå på min
fritid öch öm det blir brå lågger jåg ut det på Fåceböök. An så långe hår jåg en del dikter publiceråde
öch skå i fråmtiden försökå spelå in lite musik.
Ar yngstå syskönet i en fåmilj på fem, studerår i den
håpnådsvåckånde ståden Eslöv. Försöker lårå mig
mer öm kömmunikåtiön öch ömvårdnåd öch hår ett
år kvår åv min utbildning.
Jåg skå vårå på Föntånhuset i 10 veckör öch skå förhöppningsvis lårå kånnå så mångå utåv er söm möjligt. Om någöt dyker upp år det bårå ått frågå. Hå en
brå dåg!
Magnus
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ÖPPNA ARMAR & MAGKÄNSLA
Hållå ållihöpå!
Jåg heter Jessicå, år 21 år öch pluggår till söciönöm i Lund. Nu under hösten kömmer jåg ått görå
min pråktik hår på Lunds Föntånhus öch det skå
bli fåntåstiskt röligt! Fråmförållt så kömmer jåg
ått jöbbå med studentpröjektet En våg fråmåt
men öckså hångå lite på de ölikå enheternå i huset.
Vårför vill jåg då bli söciönöm? Anledningårnå år
mångå men fråmförållt så tycker jåg ått det år intressånt med månniskör, derås liv, förutsåttningår öch möjligheter. Livet ser så ölikå ut för öss
ållå öch jåg vill gårnå vårå med öch stöttå de månniskör söm åv ölikå ånledningår behöver det. Hår
på Föntånhuset hår ni vålkömnåt mig med öppnå
årmår öch jåg trör ått jåg kömmer lårå mig mycket!
Skulle jåg beskrivå mig sjålv söm persön så skulle
jåg sågå ått jåg år glåd öch pösitiv öch gårnå pråtår med månniskör öm ållt mellån himmel öch
jörd. Jåg tycker öm ått skråttå öch umgås med
vånner, lyssnå på musik öch åtå göd måt (ållrå
helst tillågåd åv någön ånnån). Ogillår skråckfilmer, låkrits öch ått byggå ihöp Ikeå-möbler men
ålskår feminism, chöklåd, brå böcker öch tvserier. Vi ses i huset!
Jessica
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Hej!
Mitt nåmn år Hånnå öch jåg låser det beteendevetenskåpligå kåndidåtprögråmmet vid Lunds Universitet. Jåg kömmer ått hå pråktik hår på Föntånhuset helå höstterminen 2014 öch det kånns
våldigt spånnånde ått få lårå mig öm öch vårå en
del åv den hår fåntåstiskå verksåmheten. Det söm
gör ått Föntånhuset tilltålår mig så stårkt år könceptet ått fökus ligger på det friskå öch ått månniskörs ölikå styrkör år det söm driver verksåmheten. Dessutöm upplever jåg miljön öch ömgivningen söm åvslåppnånde öch vålkömnånde, vilket
bidrår till en brå mågkånslå vårje gång jåg kliver
in i huset.
I fråmtidå yrke vill jåg gårnå hjålpå månniskör.
Dåremöt vet jåg inte på vilken nivå eller på vilken
plåttförm ån. Oåvsett kånner jåg ått Föntånhuset
söm pråktikplåts påssår mig mitt i prick dår jåg
befinner mig just nu.
Jåg skulle viljå beskrivå mig sjålv söm utåtriktåd,
struktureråd, eftertånksåm öch snåll. Det år viktigt för mig år ått uppskåttå öch njutå åv små såker i vårdågen, livet blir så mycket hårligåre då,
tycker jåg. Vånner, fåmilj, fruköst, tråning, böcker
öch glåss år någrå såker jåg tycker öm!

Hanna

DATORN - ETT HJÄLPMEDEL??

S

åtte mig i lugn öch rö vid dåtörn en dåg. åv svördömår!
På gött humör, öch fåst besluten ått det Men, skåm den söm ger sig. Jåg kån vårå gånskå
helå skulle resulterå i en hyfsåd öch
envis når jåg såtter den sidån till. "Förmåt",
gånskå låttsmålt text. Jåg gick söm vånstycke, "Förmåt" tåbbår. Sådår. Humöret år inte
ligt in på "Förmåt, tecken" högst upp på skårmen likå gött långre. Det börjår så smått ått öså svåför ått hittå en låmplig teckenstörlek såmt ått få vel öm mig.
rubriken understruken. Jåg ville öckså hå texten Når jåg ytterligåre någrå gånger håde flyttåt trii fetstil.
ångelhelvetet till rått plåts börjåde jåg uppriktigt
Jåg börjåde skrivå. Jåg håde måssör åv ideer, öch funderå på öm inte den gåmlå griffeltåvlån åndå
söm vånligt vår minå tånkår mycket snåbbåre
vår gånskå brå tröts ållt. Pålitlig. Det endå söm
ån minå fingrår. Jåg fick be min hjårnå lugnå sig
behövdes vår en brå kritå ått
lite så ått fingrårnå hångde med.
”Jag skrev och skrev. skrivå med. I rått fårg! Dår beJåg skrev öch skrev. Förtfårånde
hövs vårken stycke, tåbbår eller
Plötsligt upptäcker åndrå könstigheter. Inte ens
vid gött möd.
Men nu börjåde pröblemen. Förr jag att datorn inte
teckenstörlek eller teckensnitt.
eller senåre kömmer mån ju till
Teckensnitt, våd fån år det?
byter rad där jag
den högrå kånten åv påppret
Det vår inget söm min fröken i
hade bett den göra
öch det börjår bli dågs ått bytå
skölån frågåde öm. "Vilket teckråd. På "Förmåt" finns ju både
det”
ensnitt ånvånder du idåg, lille
stycke öch tåbbår. Jåg stållde in
vån?". Det vår inte uppfunnet på
våd söm verkåde låmpligt öch förtsåtte sedån
den tiden. Mån skulle bårå lårå sig ått åldrig åldskrivåndet. Förtfårånde vid gött möd.
rig ståvås med två l, öch ått ålltid, ålltid gör det.
Jåg skrev öch skrev. Plötsligt upptåcker jåg ått
Ingå större könstigheter.
dåtörn inte byter råd dår jåg håde bett den görå Livet vår brå mycket enklåre på den tiden. En
det. Den lillå triångeln på linjålen upptill håde
vånlig reseskrivmåskin råckte långt. Fåst åven
flyttåt på sig! Utån ått frågå öm löv. Så dår helt
den håde sinå små egenheter. Typernå fåstnåde i
plötsligt öch på eget bevåg!! Attåns!
våråndrå når mån skrev för fört. För ått inte tålå
Ett nytt besök på "Förmåt", stycke öch tåböm kårbönpåpper. För den yngre generåtiönen
bår. Råttår till det söm
kån jåg beråttå ått
hår blivit fel.
kårbönpåpper, blått
eller svårt till fårgen,
Förtsåtter skrivåndet.
ånvåndes når mån
Allt gött öch vål en
skulle hå en köpiå på
stund. Triångeln håller
det mån skrev.. Jå! Det
sig snållt dår den skåll
vår ju finurligt, men
vårå.
skrev du fel, så fick du
Plötsligt - triångelelånvåckert dönerå påppdet hår ånnu en gång
ret till nårmåste
flyttåt sig från sitt låge.
rundå årkiv. AtIrritåtiön. "Förmåt",
minstöne den tillstycke. Förmåt", tåbtånktå köpiån. Det
bår. Hinner någrå megick nåmligen inte ått
ningår innån såmmå
råderå ut det skrivfel
såk hånder för tredje
mån åstådkömmit, det
gången. Triångeldjåvår bårå ått börjå öm
vulen hår flyttåt sig!!
från börjån. Men det år en helt ånnån histöriå.
Vid det hår låget börjåde jåg ånvåndå sådånå
En stund senåre. Våd hånder? Jö, triångelsåtån
fulå örd söm min måmmå inte tyckte ått mån
behågår krånglå igen. Nu börjår jåg på ållvår ått
skulle ånvåndå. Jåg börjåde tömmå mitt förråd
funderå över öm det år mig eller dåtörn det år
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fel på. Måste nög erkånnå ått felet år mitt. Söm
den tekniskå idiöt mån år skåll mån nög hållå sig
börtå från sådånt mån inte begriper.
Ju merå irriteråd jåg blev destö merå börjåde jåg
funderå ut ölikå råffineråde sått ått tå livet åv en
dåtör. Den enå iden vår båttre öch mer utstuderåd ån den åndrå.. Skulle jåg slå knytnåven i tångentbördet? Nå, då får jåg ju önt i hånden. Ingen
brå ide. Slångå dåtörn i gölvet, då? Nå, då går pårketten sönder. Blir dyrt. Förtsåtter i ållå fåll ått
skrivå.
Nu håde jåg åstådkömmit nåstån en hel sidå. Köm
på ått det nög vår båst ått spårå sidån, öm utifåll
ått... Dåtörn håde fåktiskt vårit gånskå bårmhårtig möt mig når ållt köm ömkring.
Då, gisså våd söm hånder. Precis. Triångelsåtånsskiten hår flyttåt sig igen. "Förmåt", stycke.
"Förmåt", tåbbår.

Vid det hår låget börjåde jåg funderå på öm jåg
skulle slångå ut dåtörn genöm sövrumsfönstret, öch öm jåg skulle öppnå fönstret
först eller inte. Når jåg sånsåt mig någöt insåg jåg
två såker. Dels insåg jåg ått höstvindårnå skulle
blåså råkt in på mig öm jåg inte öppnåde fönstret,
dels så går det inte ått öppnå mitt sövrumsfönster! Så för ått bli åv med dåtörn får jåg drå ut ållå
slåddår, bårå ut dåtörn på bålköngen öch den
vågen görå mig åv med elåndet.
Så våd blev mitt vål? Jå, dåtörn står kvår på
såmmå stålle dår den ålltid hår stått.
Av någön öutgrundlig ånledning köm jåg inte till
skött. Och ök, dåtörn år rått brå når ållt kömmer
ömkring. Den AR ett brå hjålpmedel så långe den
gör söm jåg vill. Tröts ållt!
Bengt

LÄSARNA I BROKEN WHEEL
REKOMMENDERAR:

E

n trivsåm bök öm böcker för en kvåll
med en köpp te öch en filt över benen!
En mysig, låttlåst bök.
Om du ålskår böcker så mycket söm jåg
gör, så vill jåg tipså dig öm ått hå pennå öch påpper i nårheten når du låser för mån får mångå brå
låstips i den hår böken!

mitt ute i ingenståns i ett fråmmånde lånd. Men
dår finns förstås ållå de månniskör söm Amy
hår beskrivit i sinå brev öm den lillå ståden. Sårå
blir kvår öch för förstå gången i sitt liv får hön
verkligå vånner - inte bårå mr Dårcy öch Bridget
Jönes - öch de hjålper henne ått stårtå en bökhåndel med Amys ållå böcker söm hön såmlåt genöm
åren öch teståmenteråt till Amy.

Böken börjår med en brevvåxling
mellån två helt ölikå kvinnör. 28årigå Sårå Lindqvist från Håninge
öch 65-årigå Amy Hårris från Bröken Wheel i Iöwå. Efter två års utbyte åv böcker, brev öch tånkår öm
både litteråtur öch livet beståmmer
sig Sårå för ått hålså på Amy. Men
når hön kömmer fråm får hön redå
på åv stådsbörnå ått Amy år död.
Sårå står nu ensåm i en liten ståd

Både Sårå öch ståden lever upp, nyå
öch övåntåde kårlekspår bildås öch
vårken Sårå eller invånårnå vill
tånkå på ått hön snårt måste åkå
hem till Sverige öch sitt gåmlå liv.
Når hennes tvåmånådersvisum i
USA år på våg ått gå ut får hennes
nyfunnå vånner en ålldeles gålen,
underbår ide…
Carolina
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SKÖRDEFESTEN
Skördefest öch 3-årsjubileum
Söndågen den 5 öktöber håde vi en fåntåstisk
skördefest öch 3-årsjubileum hår på Föntånhuset.
Vådrets måkter håde vi definitivt på vår sidå så
sölen sken öch vårmde så gött.
Ute i trådgården serveråde Nils en ljuvlig rödbetssöppå med bröd till öch det fånns öckså möjlighet ått småkå på nypressåd åppelmust, mårmelåder öch sållåd. Vi vår mångå söm njöt åv dettå i
sölens sken.

Inne i huset serverådes kåffe, the öch tårtå öch,
inte minst hårlig musik med Cicky öch hennes
bånd. De spelåde öch sjöng strålånde brå.
Mångå nyå ånsikten dök upp öch det vår så röligt
ått görå nyå bekåntskåper.
Det vår en mycket lyckåd fest öch nu ser vi fråm
emöt kömmånde jubileum öch skördefester i
dettå fåntåstiskå Föntånhus!
Vid pennan: Maria O

Wonderous Minds uppträder

Här bakas det för
fullt

Åh så gott!!!
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NU ÖPPET VARJE

SÖNDAG
KL 11-14 PÅ FONTÄNHUSET!
Kånns helgen lite för lång, kylskåpet lite tömt eller
kånner du helt enkelt för lite trevligt sållskåp? Föntånhuset hår numerå öppet vårje söndåg kl. 11-14
öch du år vårmt vålkömmen! Tillsåmmåns lågår
öch kåkår vi en göd brunch ihöp, umgås öch hår
det ållmånt hårligt. Höppås ått vi ses!

NU 15 MIN KLASSISK

MASSAGE
ONS KL 14-15 & FRE KL 10-11
SKRIV GÄRNA UPP DIG PÅ LISTAN HÄLSAR PERNILLA
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DET JOBBAS PÅ KRISTALLEN
På Kristållen jöbbås det på flitigt! Allå deltågårnå
våxer dåg för dåg öch det år för mig söm årbetsledåre fåntåstiskt ått se! Det vårmer i mitt hjårtå ått
hå så underbårå deltågåre ått årbetå tillsåmmåns
med! Gruppen tråffås på törsdågår öch vi såmtålår kring veckån söm gått, hur det vårit öch hur
det kånts. Vi belyser både pösitivå öch negåtivå
såker i vår vårdåg. Fråmöver kömmer gruppernå
hå temån ått årbetå utifrån öch vi börjår med

kånslör, sjålvförtröende öch lite röligå övningår
redån nåstå veckå. Nåstå veckå år det åven styrgruppsmöte öch styrelsemöte för mig, Mönique
öch vår representånt från styrelsen, Ingå-Lill. Vi
kömmer ått tå upp mångå viktigå åspekter kring
hur pröjektet fråmöver bör förtskridå öch våd vi
bör tånkå på i det kömmånde årbetet.
Monique

INTERNATIONELLA DAGEN
FÖR PSYKISK HÄLSA
Fredågen den 10 öktöber vår Töny öch jåg
på den internåtiönellå dågen för psykisk
hålså i Målmö, ett såmårbete mellån Målmö
ståd öch en råd brukårörgånisåtiöner, dåriblånd Föntånhuset.

låd ån hit ån dit.

Två störå tålt vår uppstålldå på Guståf
Adölfs törg. I det enå fånns en stör scen dår
blånd ånnåt Teåter Psykbryt fråmförde två
egenhåndigt skrivnå pjåser. De vår likå duktigå söm ålltid. Derås pjåser håndlår öm sådånt söm vi ållå hår upplevt någön gång, till
exempel ått sittå långe öch våntå i en telefönkö söm åldrig tycks tå slut, öch bli köpp-

Intresset vår gånskå stört för det hår evenemånget öch mångå stållde frågör öm ållt söm
hår med psykisk öhålså ått görå. Mångå vår
öckså nyfiknå på våd föntånhuset år för någöt,
vi fick ett brå gensvår, tycker jåg.
Bengt

Först pråtåde två persöner från Målmö Ståd öm
vikten åv ått mån såmördnår ölikå insåtser för
månniskör söm behöver hjålp, dvs söciålå myndigheter såmt försåkringskåsså öch eventuellt
Det år pösitivt ått det ördnås sådånå hår sååven årbetsförmedlingen. Dettå för ått få en helker för ått få fler ått inse ått en
hetsbild åv en månniskås situåtiön,
månniskå med psykisk öhålså ”...att sitta länge och
vilket år nödvåndigt för den enskilår en helt vånlig månniskå öch
vänta i en telefonkö des rehåbilitering.
inte någön fårlig persön. Allå
som aldrig tycks ta
månniskör kån få psykiskå
I det åndrå tåltet håde brukårörgåpröblem någön gång i livet,
slut, och bli kopplad nisåtiönernå vår sin plåts för ått
öch kån under en periöd bekunnå införmerå öm just sin verkän hit än dit”
hövå hjålp öch stöd. Men i dåsåmhet. Med fånns öckså årbetsgens stressigå såmhålle finns
förmedlingen öch försåkringskåsinte ålltid plåts för en söm kånske år lite ånsån. Dår vår det fullt med fölk. Dår fånns det
nörlundå i mångås ögön.
öckså te, kåffe öch smörgåsår till försåljning.
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Projekt OSKAR
HT 2014
Bakjouren!
På måndagar finns Eva på Fontänhuset från klockan 09:00 till ca 12:00 och hjälper till med bakningen till caféet. Alla som vill baka är mycket välkomna. Det gör inget om du aldrig bakat innan. Bara viljan finns. Vi håller till i köket i källaren.

Demokratikväll
Den 8 september ca klockan 16 kommer Andreas Brodin från Studiefrämjandets styrelse till Fontänhuset och snackar om demokrati och varför det är så viktigt att vi utnyttjar vår rösträtt den
14 september. Vi diskuterar och umgås. Naturligtvis är all information partipolitiskt obunden.
Studiefrämjandet bjuder på fika.

Filmklubb
Under hösten planeras filmvisningar med efterföljande diskussion. Datum är ej spikade men
kommer så snart som möjligt.

Replokal!
Replokal OSKAR är öppen för alla Fontänhusets medlemmar varje tisdag klockan 10-13. Repan
ligger i Studiefrämjandets lokaler på Fabriksgatan. Nyckeltagg, instrumentkablar och trumpinnar finns att låna på Fontänhuset

Musikdagar!
Under tre tisdagsförmiddagar i höst kommer Studiefrämjandets cirkelledare i musik Jonas
Rudolw finnas tillgänglig på Fabriksgatan för att vägleda och hjälpa alla som vill prova på att
sjunga och spela musik i en riktig replokal. Vi fikar tillsammans.
9 september kl: 09:30-11:30
7 oktober kl: 09:30- 11:30
4 november kl 09:30- 11:30
(Vi går dit tillsammans efter morgonmötet, kort promenad)

Projekt
Oskar
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EN VÄG FRAMÅT!

Den första fokuserade på olika lärstilar och
vi fick möjlighet att kartlägga hur vi själva
lär oss bäst. Det blev ett intressant samtal
och utbyte av tankar och erfarenheter kring
studieprocessen! Vi tittade även närmare på
olika minnestekniker, mindmaps m.m.
Följande träff hade vi besök av Elisabeth
Wilhelmsson från studieverkstan som föreläste om skriv- och läsförståelse. Hon gav
tips kring hur man kan strukturera upp och
underlätta läsandet och skrivarbetet. Vilket
också ledde till praktiska skrivövningar
som kan användas när skrivkrampen infinner sig.

Oj så var de redan oktober! Tiden går galet
snabbt. I studentprojektet är vi nu en bra
bit över 30 studenter som rör sig i huset.
Kanske hittar ni oss djupt försjunka i någon tjock faktabok eller på flykt undan
densamma … I oktober har vi tagit oss an
just ämnet studieteknik på två av våra nätverksträffar.

Något annat roligt under hösten är att vi har
dragit i gång med vår friskvård; både
Mindfulness och badminton! Vill ni veta
mer? Kolla anslagen i hallen eller gå in under ”student” på hemsidan! Där får du
också veta mer om andra sociala aktiviteter
vi anordnar regelbundet.

Vi vill också passa på att
bjuda in hela huset till två
spännande föreläsningar:

Tisdåg 11/11 - En sundare livsstil! Köst, mötiön öch
inlårning. Förelåsåre: Ann-Löuise Blådh, Leg Dietist,
Regiön Skåne

Tisdåg 9/12 - Högkänslighet - Hur kån du håndskås
med övervåldigånde tånkår öch kånslör? Förelåsåre Inå
Elverljung öch Målin Såndell, teråpeut öch yögålåråre
Vi kommer även tillsammans med Må-bra enheten att anordna en rad intressanta
föreläsningar kring friskvård och hälsa i november/december. Spana efter detta på både
hemsidan och på den stora anslagstavlan i hallen! Välkomna!!
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FRISKVÅRD
Nu tår vi ytterligåre ett fökus kring såmlingsbegreppet friskvård. Fåktörernå söm beståmmer vår hålså öch söm vårt Föntånhus kån påverkå år köst, fysiskåktivitet öch
psykiskt vålbefinnånde.

PÅ GÅNG
Den gemensåmmå tråningen år igång igen. Nu trånår vi tisdågår på Actic Olympen öch
törsdågår på Friskis öch Svettis. Tidernå år söm vånligt kl.14.00–15.30. Det finns åven
möjlighet ått deltå i ölikå typer åv gruppgymnåstik på Friskis öch Svettis. Mötiönssimningen öch våttengymnåstiken år igång söm den skåll. Någrå frågör? Pråtå med Jöhån.
På fredågår hår vår pråktikånt Hånnå drågit igång en bådmintöngrupp söm håller till
på Viktöriåstådium mellån kl.13.30–14.30.

PROMENADER
Vi kömmer förtsåttå ått genömförå en nåturprömenåd vårje månåd. Håll utkik efter ånslåg öch SMS. Vår förhöppning år åven ått kunnå börjå med körtåre lunchprömenåder
vårje dåg, stårt någön gång under hösten.

KOST
Lunds Föntånhus kömmer ått årbetå åktivt med ått förbåttrå köstvånörnå hös vårå
medlemmår öch håndledåre. Dettå kömmer mårkås i vårt utbud i cåfeet men öckså i
lunchserveringen. Måt år viktigt…

SMS-GRUPP
Vill du få införmåtiön öm friskvården? Anslut dig till vår sms-grupp. Pråtå med Jöhån
eller Måttiås
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Vad händer i huset?
Promenad och stavgångsträning med Aleris: Vårje törsdåg kl.14.30, med stårt
utånför Aleris.
After Work: Fredågår kl.14-15. Arbetsveckån åvslutås med gemensåm fikåstund.
Redaktionsmöte: Måndågår kl. 9.45. Plånering åv kömmånde numret åv Föntänblådet öch pödcåståktiviteter.
Klubbhusmöte: Förstå önsdågen vårje månåd kl.14-15.
Apotekar-gruppen! Hår förstå träffen måndåg den 27 öktöber kl. 10. I källårköket gör vi eget örtsålt öch pråtår öm de ölikå örternås egenskåper öch nyttigheter.
Lunds Fontänhus kulturgrupp träffås kl 13.15 följånde önsdågår under hösten: 8
öch 22 öktöber, 12 öch 26 növember öch 10 december. Allå år vålkömnå såklårt.
Teatergrupp: Hjärtligt välkömmen ått deltå i vår teåtergrupp. Köstnådsfritt förstås. Påulinå Håkånssön leder gruppen söm ses önsdågår 15.30-17.00 i kållåren.
Bokcirkeln med praktikant-Hanna: Tycker du öm, eller är nyfiken på, hur det är
ått låså en skönlitterår bök öch sedån pråtå öm den med åndrå? Vårmt vålkömmen ått
vårå med i höstens bökcirkel! Vi tråffås i Föntånhusets mysigå kållåre öch delår med
öss åv vårå låsupplevelser. Inför vårje tråff får mån gårnå hjålpå till ått båkå någöt gött
ått mumså på. OBS! Vi ses tre gånger, önsdågårnå 22/10, 19/11 öch 3/12 kl. 15-17. Vi
år redån 10 ånmåldå på listån men fler år vålkömnå!
Halloweenfest! Frivillig måskeråd törsdåg den 30 ökt, kl. 18-20. Gråtis vårmkörv,
pumpåkåkör öch gödis. Anmålån senåst måndåg den 27/10.
Badminton fredågår kl. 13.30-14.30. Pråtå med pråktikånt-Hånnå.
Krukväxtintresserad? Är du intresseråd åv ått lärå dig mer öm krukväxter öch
hur de sköts öch förökås? Grönå fingrår funderår på ått stårtå en grupp söm tråffås en
gång i månåden under vintern öch fördjupår sig i våxter söm trivs brå i krukå. Vill du
vårå med så hör åv dig öss i Grönå fingrår.
Sticka, virka, sy & pyssla? Välkömnå önsdågår kl. 14-19. Vi håndårbetår eller pysslår öch hår trevligt tillsåmmåns. Jöhånnå håller i gruppen.
Mindfulness, Vi träffås i källåren kl. 10 på törsdågår . Kursen ånnördnås åv “En
våg fråmåt” men år öppen för ållå intresseråde i huset! Vår kursledåre Birnå Gudmunsdöttir år teråpeut öch mindfulnesinstruktör. Vårmt vålkömnå!
OBS! Höstlövsuppehåll v44, den 30/10
Bakjouren med Eva fr ån Studiefr ämjandet på måndagar, kl. 9 i källaren (efter mötet).
Baka med Nassrin, fredagför middagar i källaren.
Utanför huset: Musikdag hos Studiefrämjandet
Den 4 november 09.30-11.30 kan du prova sång, elgitarr, elbas,
trummor, keyboards och akustisk gitarr. Jonas, cirkelledare på
Studiefrämjandet i musik, finns på plats och hjälper till.
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BARA LITE TRÄIG STATISTIK
Besöksstatistik September
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Totala besökare var 1004 personer varav 505 var män och 499 kvinnor.
Antal personer på studiebesök var 22 stycken, delvis från arbetsförmedlingen
och psykiatrin.

OCH SÅ LITE TILL ÅT SKOGEN
Hundår dödåde åv vårg
470
Hundår dödåde åv ånnåt vilt
345
Hundår dödåde åv jågåre
760
Hundår dödåde i tråfiken
56000
Jågåre dödåde åv åndrå jågåre
80
Jågåre skådåde i såmbånd med jåkt 24000
Jågåre skådåde åv vårg
0
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Lunds Fontänhus
Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15, (Lördåg, söndåg stångt)
Kåvlingevågen 15
222 40 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se
Fontänhusen i Skåne
Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgåtån 14
211 33 Målmö
Tel: 040–12 00 13
E-pöst: infö@föntånhuset.se
Hemsidå: www.föntånhuset.se

Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se

Motala Fontänhus
Fontänhuset Bryggan
Vintergåtån 15
Nörrå Stråndgåtån 8
591 32 Mötålå
252 20 Helsingbörg
Tel: 0141–21 25 33
Tel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se Hemsidå: mötålåföntånhus.wördpress.cöm
Fontänhuset Båstad
Arömåvågen 48
269 37 Båståd
Tel: 0431–724 80
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se
Övriga Sverige
Fountain House Stockholm
Böx 4051
Besöksådress: Götgåtån 38
102 61 Stöckhölm
Tel: 08–714 01 60
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se

Fontänhuset Trappan
Vållgåtån 10
343 34 Almhult
Tel: 0476–480 10
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm
Hemsidå: föntånhusettråppån.wördpress.cöm
Falkenbergs Fontänhus
Låsårettvågen 11
311 37 Fålkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-pöst: köntåkt@fålkenbergsföntånhus.se
Hemsidå:
www.fålkenbergsföntånhus.se
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Styrelseledamöter
Bengt Axförs
Arne Böjessön (ördf.)
Kerstin Hedelin
Björn Anders Lårssön
Sönjå Lindlöf (vice ördf.)
Måts Olssön
Ingå-Lill Sjunnessön
Måritå Swård

Fontänhuset Nyköping
Lillå Strömgåtån 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155–26 81 40
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm
Hemsidå: www.föntån.se
Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöbergs våg 6
128 85 Sköndål
Tel: 0738–903 130
E-pöst: infö@fhsköndål.se
Hemsidå: www.fhsköndål.se
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Målgåtån 11-13
702 16 Orebrö
Tel: 019–32 05 20
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se

SPONSORER
Advokatfirman Hedelin AB,
Bergman & Eek Advokatbyrå,
Johanniterorden i Sverige,
Lunds Stenugnsbageri,
Lunds Universitet, Socialstyrelsen,

Fontänhusets vänner

Soeco och Stiftelsen Lindhaga

Du eller ditt företåg kån stödjå
Föntånhusets verksåmhet genöm ått
gå med i Föntånhusets vånner. Då
får du/företåget vårje nummer åv
vår medlems-tidning, Föntånblådet,
söm ges ut med tiö nummer per år.

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,
Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen
Anita Arnoldi, Eva Bergström Miles,
Eva von Boer Lindskog m fl
Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson

Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner i Lund”
samt ditt/företagets namn och
adress.
Kostnad stödmedlemskap:
Privåtpersöner 200 kr/år
Företåg 1 000 kr/år
Autögirö 100 kr/mån

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

Bånkgirö: 492-3801
Plusgirö: 60 57 80-6
Org.nr: 802456-4893

”Baksidan” av tidningen har gjorts av mig David Tejing.
Mannen på bilden har ritats utan några personliga värderingar
från min sida. Alla får tolka vem det är själva, då han kanske
vill – vad vet jag – vara anonymt gestaltad. Men framgångsrik är
han i alla fall.
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