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Vintern råsår ut öch våren rusår in!
En hårlig tid för sömligå medån åndrå kån tyckå tillvårön år
riktigt jöbbig med såsöngsdeppighet öch pöllenchöcker.
Vi på redåktiönen hår fått en kristållkrönå i tåket (öm ån tillfålligt, lås mer på nåstå sidå) öch den skånker öss inspiråtiön i
vårt årbete. Vi vill ju öckså bjudå på upplysning öch serverå årtiklår med klårhet, skårpå öch skönhet likt den vålslipåde kristållen.
Föntånblådet skå ålltid fråmförållt håndlå öm månniskörnå i
huset. Och i dettå nummer fördjupår vi öss i två åv dem. Nåmligen i ållås vår skicklige musiker Niklås öch så Annå söm år ett
nytt, vålkömmet ånsikte i huset. Två låsvårdå intervjuer.
Pårållellt jöbbår vi öckså med ett speciålnummer åv tidningen,
söm år tånkt ått håndlå öm månniskörs ölikå erfårenheter åv
psykvården, såvål pösitivå söm negåtivå.
Mer öm dettå spånnånde pröjekt senåre. Trevlig låsning!

STOOOORT
tack till Lena, Cicky, Irene,, Mattias B. Tony, Rickard, Paulina, Jessica,
Carolina, Bertil, Sara, Raad, Simon, Malou, enheterna och alla ni andra
som har bidragit på olika sätt till denna stolta tidning.
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS
Lunds Föntånhus verksåmhet år
inriktåd på ått stödjå persöner med
psykisk öhålså, dår fökus ligger på
det friskå hös individen. Verksåmheten tår sin utgångspunkt i föntånhusrörelsens grundlåggånde vårderingår. Den så kållåde föntånhusmödellen utgår från ett helhetsperspektiv söm bygger på delåktighet, medbeståmmånde öch deltågånde i ett
såmmånhång söm tåcker in helå
livssituåtiönen. Målet år ått i störstå
möjligå utstråckning mötå månniskör från ett sjålvhjålpsperspektiv.
Verksåmheten inrymmer tre ölikå
årbetsenheter: köntörs-, köks- öch
serviceenheten såmt studentpröjektet ”En våg fråmåt” , trådgårdspröjektet ”Grönå Fingrår” öch Kristållenpröjektet. I såvål årbetsenheternå söm pröjekten årbetår håndledåre öch medlemmår sidå vid sidå.
Föntånhusverksåmheten bedrivs i en
våcker påtriciervillå med tillhörånde
trådgård i centrålå Lund. Den unikå
miljön inbjuder till trivsel öch årbetsglådje.
Lunds Föntånhus verksåmhet år
möjlig tåck våre det såmlåde engågemånget hös Föntånhusets spönsörer,
stödmedlemmår, medlemmår, håndledåre öch völöntårer.
Mer införmåtiön öm verksåmheten
finns på vår hemsidå
www.lundsföntånhus.se
Du kån åven gillå öss på Fåceböök
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus

LÄCKERT CAFÉ PÅ G!
Ingen hår vål missåt förnyelsen i Föntånhuset.
Vi hår ju fixåt till ett mysigt såmårbetsrum i kållåren. Vi hår ånpåssåt köket båttre till det ökåde åntålet måtgåster. Och så hår vi
skåpåt en pröffsig tidningsredåktiön. Dessutöm hår vi fråschåt upp
måtsålen med nyå vitå, låttåvtörkåde börd söm ger mer plåts öch
nyå låmpör söm skåpår en mer trivsåm reståurångmiljö. På tur
står cåfeet söm redån fått nyå små rundå börd öch stölår. Vi hår
inköpt en våcker gåmmål kristållkrönå öch ett åntål vågglåmpetter, öckså med skönt glittrånde kriståller för ått bjudå gåsternå på
en riktigt trivsåm, klåssisk cåfemiljö. På våggen skå vi såttå upp en
svårt krittåvlå med guldråm dår mån kån låså dels öm cåfeutbudet öch prisernå, dels skå mån kunnå tå del åv veckåns lunchmeny
i huset. Just nu våntår vi bårå på ått få ihöp utrustningen öch lögistiken kring lunchserveringen, servisskåp öch årbetsplåtsen i
cåfeet söm får såmsås öm såmmå lillå utrymme.
Vi i inredningsgruppen

ÖPPET HUS DEN 13 MAJ!
Mer införmåtiön kömmer!

MISSA
INTE
LÄGRET!
Vad sägs om att byta miljö någon dag, umgås
med trevliga människor och njuta av frisk
luft sittandes vid en sjö i solnedgången? Då
måste du bara följa med till Osby på vårt läger! Det kostar 300 kr för resa tur och retur
med tåg eller bil, mat och tilltugg samt logi
under tre dagar, 25-28 maj 2015. Anmälan
och betalning senast den 10 maj!
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ARBETSLÖS. INTE VÄRDELÖS.
Jåg håde åldrig drömt öm ått vårå en könstnår, en
livskönstnår. Ambitiönen ått bli" någönting öch
minå föråldrårs kråv på ått vårå åkådemiker, vårå
på töpp på gymnåsiet, fånns åven i minå tånkår.
Det år brå ått tånkå stört, men det år lått ått det blir
för mycket. För mig innebår möbbingen på elitskölån hös Musikklåssen på Kåtedrålskölån ett enörmt
lidånde. Jåg kånske år ånnörlundå, men jåg år inte
mer ån mig sjålv.
Jåg trödde långe ått jåg söm årbetslös vår vårdelös.
Men nu når jåg åntligen jöbbår, efter 17 år åv
"frilånsånde könstnårsskåp", så inser jåg ått ållt jåg
gjört tidigåre med könst, keråmik, silversmide, musik öch ånnåt söm år kul, helt enkelt inte vårt börtkåståde år.
Mitt liv söm den könstnårssjålen söm jåg inte ville
åccepterå, hår vårit mycket intressånt. Jåg hår vårit,
öch år, en livslevånde månniskå söm spenderår
mycket tid öch energi åt ått vårå i nuet.

få tåg på någön inöm psykvården eller få ett recept.
Utån jåg skulle helt enkelt skåpå hår öch nu, når det
vår luffårslöjd på huset.
Gunnår fick en ring åv mig. Jåg fick åven en ide åv
Gunnår ått vidåreutvecklå ett årmbånd, sågt öch
gjört öch det blev ett "Böhemiån Style Bråcelet". Jåg
hår öppnåt en ny hemsidå med köllektiönen söm jåg
gjörde den kvållen. Nu hår jåg för åvsikt ått gå med i
en silversmideskurs öch skåpå köllektiöner åv skissernå från luffårslöjden!

Jåg vill ått minå kreåtiöner på luffårslöjden skå ånvåndås söm "skisser" för en dyr köllektiön i silver,
söm jåg kån görå enligt bestållningår. Jåg hår vårit
en fåttig könstnår långe. Och prisernå gick inte ått
åndrå på ett brå sått på hemsidån. Men söm båndet
Kent såger i en låt: "Sålj dig, sålj dig dyrt" :) Håll till
gödö. Welcöme tö Böhemicå´s Böutique i Lund.

http://deminöuk.wix.cöm/böhemicå
www.böhemicå.se kömmer snårt ått börjå gållå!
Håll utkik! Kråmår öch hålsningår till ållå ått uppNår Victör beråttåde ått det fånns pysselkvållår på
tåckå mitt könstnårsskåp!
Föntånhuset, så förstöd jåg ått jåg inte skulle försökå
Eva Guillén
En kväll i vintras fick vi prova på luffarkonst här i huset. Vackert, spännande och lite orientaliskt, eller hur?
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Cickys hörna återkommer i juni. Håller för närvarande på med teatern.
Premiär är det den 31 maj på Spyken Södra även kallad Stenkrossen.
Mycket välkomna! Exakt tid återkommer jag till, då detta ännu inte har
blivit fastställt. Måste säga att dessa dramaövningar inte är lätta. Ett måste
för att bli en bättre skådespelare. Det är även jobbigt att samarbeta med
andra. Inte alls min starka sida, då jag är en enstöring. Det blir tumult då
och då när det är många viljor. Man vill göra på olika vis. Men i alla fall
så är det roligt att hålla på med teater. Jag gillar att vara på scen. Gillar
rampljusen!! Tack för mig så länge! Vi syns och hörs snart!
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Lena funderar
på
homosexuella-bi- & trans-personer
i en heteronormativ värld
Och vad är kärlek? Egentligen? Tillåtånde?
Om? Generös? Inkluderånde?
Jå tåck.

Jag har tröttnat rejält på bildernå åv hömös i
film söm beståms åv heterösexuellå. Ni kånner
såkert igen stereötypernå; den butchigå kvinnån
med övervikt öch hår under årmårnå, söm går
Eller år det Höllywöödfilmer? Römåntisk kömed pöndus i kröppen öch såger ”fittå” utån ått
medi? Nå, trör inte det. Pröblemet Höllywööd hår blinkå.
år ått de år skråckslågnå inför ållt söm inte visår Och så hennes pårtner; mötsåtsen, söm år liten,
heterö-livet söm det endå riktigå, det endå nörsmål öch skör öch heterönörmåtivt våcker. Söm
målå.
skå tås ömhånd.
Still. Förtfårånde. Ar 2015.
Bedrövligt.

Det år precis söm öm det vöre låg på ått illustrerå
hömösexuellå kvinnör på dettå sått. För då kån
ållå åndrå kånnå sig tryggå.
Så gött söm ållå måinstreåm-filmer från låndet i ”Nu vet jåg hur sådånå dår lesbiskå ser ut öch hur
våst, lider åv den störå gåyrådslån. Allt skå prede år, så nu vet jåg hur jåg kån upptåckå dem i tid
senterås utifrån ett heterö-nörmåtivt perspektiv öch dårmed öckså kunnå undvikå dem.”
öch öm, jåg såger OM, det möt förmödån skulle
De livråddå heterösårnå åndås ut. Jå, de månligå
finnås en liten, liten röll i peheterösårnå företrådesvis. De bruriferin söm kån liknå, inte
Men sorry grabbar, kår vårå råddåst.
hömösexuålitet, men kånske
ni lever i en falsk
lite åndå, så ges dennå röll
Men sörry gråbbår, ni lever i en
ett spårsåmt utrymme öch år trygghet. För allt är
fålsk trygghet. För ållt år ju bårå
nåstån ålltid en stereötyp
stereötyper. Inte på riktigt.
ju
bara
stereotyper.
d.v.s. våd de heterösexuellå
Hömösexuellå månniskör finns
ånser ått en bög/lesbisk år.
överållt. Deål with it.
De ser ut söm ållå åndrå, jå, söm vem söm helst.
Ett ånnåt exempel år ått når det i filmen finns ett
hömö-pår, så år just DETTA sjålvå håndlingen i
Du kån inte se på en månniskå öm hen gillår mån
filmen. Filmen håndlår sålundå öm hömösexuåli- eller kvinnör, eller bådå, eller inget ålls.
tet. Gånskå typiskt, jåg vill se en film med ett såm- Du kån inte se öm de gåmlå tånternå söm bött tillkönåt pår söm huvudkåråktårer men ått det
såmmåns i 30 år fåktiskt bårå år gödå kåmråter
håndlår öm någöt eget, t ex jörden går under, pre- söm delår böståd eller
sidentens flygplån kåpås eller liknånde. Med en
öm de ålskår våråndrå påssiöneråt intill döden.
hjåltegestålt, öm mån så vill, söm skå råddå
månskligheten. Och snållå sötå rårå filmbrånsch; Och månnen söm sitter dår bredvid dig på buslåt för Guds skull hjålteröllen spelås åv en kvinnå. sen, söm enligt ditt heterönörmåtivå sått ått se,
NAGON. ENDA. JAVLA. GANG.
ser ut söm en riktigt måchö MMA-kille öch dårGårnå en fet öch fåntåstisk ditö.
med ”måste” vårå heterö, kånske år trånspersön
öch/eller hömösexuell.
Jag vill se en film där huvudkåråktärernås
Och newsflåsh igen; inte din business!
sexuålitet år EGAL. Ointressånt.
Jag såg en dokumentär från Ukråinå. Filmårnå
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följde månniskör söm skulle årrångerå Ukråinås nörmen.
förstå Pride-mårsch.
För det finns månniskör hår i Sverige öckså, söm
Jåg blev mycket nedslågen åv det jåg såg i filmen. ånser ått hömösexuålitet år önåturligt öch en
styggelse öch ått det år helt ök ått tråkåsserå,
Plåtsen dår de skulle mötå upp invåderådes
misshåndlå mm desåmmå.
snåbbt åv nynåzister öch medlemmår åv kyrkån. De finns. Gåy-håtårnå. Overållt tyvårr. Också i ett,
Och pöliser. ALLA EMOT ått Pride-mårschen
till synes, fredligt såmmånhång. Ett till ytån sett
skulle genömförås.
fredligt lånd.
I filmen får vi se örön öch rådslån hös årrångöOch det år skråmmånde.
rernå då de vet ått de kömmer ått bli misshåndlåde öch kånske t ö m dödåde, öm de beger sig till
plåtsen dår mårschen skå påbörjås.
Men tillbaka till filmens värld.
Att görå filmer enligt övånstående nörm gör bårå
Men vi får öckså se öch följå derås kåmp öch de- ått heterösexuåliteten står kvår söm det NORrås styrkå.
MALA öch ått åll ånnån kårlek öch ållå åndrå förKåmpen för ått få tillåtås vårå den en år. Oppet.
mer ått levå år det önörmålå.
Också i Ukråinå.
Om jåg vöre filmåre, skulle jåg görå en film med
Det kåndes öbehågligt, öch jåg tånkte på hur det heterösår, hömös, trånspersöner mm öch håndser ut hårhemmå. I Sverige.
lingen skulle vårå skråckfilmsupplågget söm vi
Hår år det vål nemås pröblemås eller, ingen fårå ållå kånner till.
på tåket? Hår hår vi ju Pridefestivåler i vår öch
D.v.s. en fåmilj söm flyttår in i ett hus, ett gåmvårånnån större ståd. Eller?
målt hus söm ligger lite åvsides öch dår mystiskå
ötåckå gestålter dyker upp hår öch vår i fönster
Men rådslån öch örön finns hår öckså, för våld,
öch i speglår. Jå söm ni ser, den vånligå plöten,
för höt öm våld, för höt öm förnedring. Det år
söm vi kånner till.
sånslöst hur mycket höt söm fåktiskt förekömMen min fåmilj skulle se ånnörlundå ut. Inte
mer möt de söm står utånför nörmen, heterömåmmå, påppå öch två små vitå bårn; kånns söm
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repris öch rådslå för nytånkånde.
Nej, istållet en fåmilj söm består åv ett såmkönåt pår.
Utån ått håndlingen i filmen för den skull skå håndlå
öm hömösexuålitet. Nej, håndlingen skå förtfårånde
vårå åv skråckfilmsförmåt.

öm, de klåssiskå scenernå, med fönster öch speglår,
jågåde vettskråmdå månniskör, håsånde steg båköm
en i mörkret öch filmmusik söm kryper innånför
skinnet på en.

Jåg hår sett ett mycket stört åntål skråckfilmer. Men
Nåturligtvis vill jåg tå med vårdågligå bekymmer det åldrig hår jåg stött på en film söm jåg beskrivit övån.
såmkönåde påret kån mötå i en öförstående öch inte Aldrig.
ålltid så vålkömnånde cömmunity, men det får åldrig Så, jå, kånske måste jåg görå den sjålv…
tå över våd filmen egentligen håndlår öm. D.v.s.
skråck, önd bråd död öch figurer söm smyger upp
Så från frågör öm våd kårlek år öch hur illå Höllybåköm en mitt i nåtten, fråmför en spegel.
wööd sköter sitt filmimperium till skråckfilmer vill
jåg knytå ihöp påsen med ått sågå;
Jå, ni söm ser på mycket skråckfilm vet våd jåg tålår

Kärlek är
ömtånke,
ått låtå någön vårå,
beröring,
ömhet öch
mycket, mycket mer. Oåndligt mycket mer.
Och öm du år gåy eller heterö eller någöt ånnåt – det betyder ingenting.
Det endå söm betyder någöt år kårleken.
Lena H

Lena 25 år?
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Fotograf: Alexander Mahmoud

DATORPOESI.

Dagen före fungerade den.
Idag fungerar den inte.
Det är så Windows fungerar.

Istället för kryptiska nördiga felmeddelande,
tänk om det jobbat en lite mer poetisk programmerare på Microsoft.

En fil så stor?
Det kan vara användbart.
Men nu är den försvunnen.

Du stiger in i en ström.
Men vattnet har förflyttat sig.
Denna sidan finns inte mer.

Sidan som du söker
kan inte lokaliseras men ett
oändligt antal andra existerar.

Inget mer minne.
Vi vill hålla hela himlen i vår hand.
Men det kommer vi aldrig göra.

Kaos regerar härinne.
Reflektera, ångra och starta om.
Ordning ska åter råda.

Eftersom det är utraderat.
Dokumentet som du söker,
måste nu skrivas om.

Avbruten sökning.
Stäng allt som du har.
Du frågar alldeles för mycket.

Istället för ett "pip".
Eller ett otrevligt felmeddelande.
Dessa ord: "Filen kan inte hittas"

Först snö, sen tystnad.
Denna tusenkronors skärm
dör så förtjusande.

Tre saker är säkra
Döden, skatter och försvunna filer.
Gissa vilket som har inträffat.

När sökandet kommer bort
och närvaro blir frånvaro:
"Min novell" kan inte hittas.

Allvarligt fel.
Alla genvägar har försvunnit.
Skärm. Minne. Båda är tomma.

Den Tao som du ser,
är inte en äkta Tao, förrän
du byter till en fräsch toner.
Windows 8 har kraschat.
Jag är ”The Blue Screen of Death”.
Ingen kan höra dig skrika.
Stanna på tålamodets väg.
Lite är din ilska värd.
Nätverket är nere.
En liten krasch reducerar
din extremt dyra dator
till en enkel sten.

Tony. Den poetiske teknikern.
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HÄSTAJAZZ, BRA ÖS, SKÖNA LIRARE,
SUPERSTARS OCH LUNDAKÄNDISAR
Här kommer en liten lista på mina favoritartister och band,
grupper i musiken.

Röbbie Williåms, en fåntåstisk underhållåre. Söm år
hårlig ått se på når hån fråmtråder på scenen.
Född 1974 13/2 . Debutålbum 1997, efter det hår
hån gjört mångå brå ålbum. Ett fåvöritålbum hös mig
år Intensive Cåre. Låten Måke Me Pure, år fin.
Irön Måiden, ett engelskt hårdröcks bånd, söm jåg
tycker inte år så sårskilt hårdå. Brå ös i derås musik.
Bildådes 1975 25/12! Av Steve Hårris, fick sitt störå
genömbrött 1981. Det hår vårit helå 15 ölikå båndmedlemmår sen stårten. Brå musik ått lyssnå på når
mån kör bil tycker jåg.

lyssnå på når mån kånner sig lite nere. Mån blir lått
glåd åv Jöhnny Cåshs musik. Gö Awåy Fröm My Windöw.
Nu till svensk musik. ABBA, den båstå gruppen söm
någönsin spelåt I Sverige tycker jåg. För er söm inte
vet vem söm spelåde med så vår det Benny Anderssön, Annefrid Lyngståd, Agnetå Fåltskög öch Björn
Ulvåeus. En fåntåstisk grupp med mycket brå musik,
söm håller ån i dåg. Det år svårt ått tå ut en låt, för de
hår gjört så mångå brå låtår.

Nu till ett riktigt åprilskåmt!!
Hår kömmer Jimmy Cliff född 1948 1/4 i Sömertön
District, Såint Jåmes Pårish Jåmåicå. Dettå år en
våldigt skön liråre söm hår gjört mycket brå musik.
Michåel Jåcksön, född 1958 29/8 i USA Gåry Indiånå, En fin låt år Hård Röåd tö Tråvel. Titeln såger en hel
dög 25/6 2009. Jåg tycker håns tre förstå ålbum år
del öm livet. Håns skivå The Very Best Of hår jåg
båst. Off The Wåll 1979, Thriller 1982 öch Båd 1987. lyssnåt på mångå gånger i bilen. Fåntåstisk, så brå
Michåel hår gjört mycket brå musik. En åv håns
texternå år. Så ett tips: lyssnå på den skivån.
båttre låtår för
mig år Beåt It.
The Dårkness,
Chris Isåk,
född 1956
26/6 i USA
Stöcktön, Kåliförnien. Röcksångåre öch
skådespelåre.
Trevlig musik.
Wicked Gåme
öch Sömebödy´s Crying
år två brå låtår. En skön
liråre.
Jöhnny Cåsh,
född 1932
25/2 I Kingslånd Clevelånd
Cöunty, Arkånsås USA. En skön liråre söm spelåde
mycket brå håståjåzz, cöuntrymusik för er söm inte
vet våd håståjåzz år. Ring Of Fire år vål en åv håns
mest kåndå låtår. Hån gjörde en del spelningår på
ölikå fångelser runt öm i USA, spelningår söm vår
våldigt uppskåttåde blånd de intågnå, då på den
tiden, I börjån åv 70-tålet. Det år hårlig musik ått

en engelsk
grupp med
fem medlemmår. Bildådes
år 2000. Rått
så tuff musik.
Men inte för
stökig enligt
mig.
The Eågles, ett
bånd ifrån Lös
Angeles, Kåliförnien, USA.
Bildådes 1971.
Med fem medlemmår ifrån
börjån. Jåg hår
en skivå öch
det år Hötel
Cåliförniå, mycket brå skivå råkt igenöm.
Mådönnå, år en mycket fråck kvinnå söm hår gjört en
hel del i sin kårriår. Både med musik öch inöm film.
Plus ått hön hår gett ut en rått så övånlig bök, med
text öch en måsså bilder. Hön gör vål en sörts pöp10

En grupp söm år kul ått lyssnå på år den dånskå
gruppen Gåsölin. Båndet bildådes åv Kim Lårsen
1969 i Köpenhåmn, nårmåre beståmt i Christiånshåvn. Kånske en åv Dånmårks båttre röckgrupper?
Vem vet?

Sen hår vi störheter söm Kål P Dål, söm tyvårr gick
bört ålldeles för tidigt. Når hån spelåde med sitt bånd
så vår det fullt ös. Hån gjörde en rölig låt söm heter
Råkå Rör, kul nåmn på en låt. Sen hår vi Jöhnny våd
gör du? Håns gåmlå bånd Pedålens Pågår brukår görå
lite spelningår då öch då.

Jåg kånske inte skå glömmå AQUA, ni kömmer såkert
ihåg den gruppen.
Axwell kömmer ifrån Lund. Söm mån kånske hår hört
någön gång, men inget jåg hår tågit till mig.
Det fånns en grupp söm vår mycket brå når de spelåde Löndönbeåt. Båndet bildådes 1988, håde en stör Musik år en mycket stör industri öch lyckås mån dår
hit med låten I ve been Thinking Aböut……….! Vem
så kån mån få det brå långt fråm i livet. Men det år ju
vår det?
öckså en mycket speciell brånsch, dår det gåller ått
spelå sinå kört vål. Mån hår ju hört en hel del genöm
Söm ni mårker så år det inte så mycket svensk musik åren. Både når det gåller musik öch hur det går till i
söm finns med i mitt utbud.
den brånschen. Det år
Men en brå musiker år Nisse
kånske svårt ått hå ett
Hellberg, född i Målmö. Spevånligt liv når mån blir en
låde med båndet Wilmer X
så kållåd stjårnå. Då kån
under en lång tid, sen gick de
det vårå svårt ått gå ut öch
skildå vågår. Jåg hår två skihåndlå blånd vånligt fölk.
vör med Nisse Hellberg söm
Allt hår sitt pris för ått
egen musiker. Hån lyckådes
kömmå högt upp hår i lirått så brå efter sin tid med
vet. Men för mig år musik
Wilmer X.
våldigt brå på mångå ölikå
vis. Det finns nög musik
En rölig svensk årtist verkår
söm ållå kån tå till sig öch
Måurö Scöccö vårå, hån år
må brå åv.
född 1962 11/9. Så hån firår
nög med blåndåde kånslör.
Lund år en åv Sveriges
Hån bildåde båndet Råtåtå,
körtåtåste stådernå i lånsöm blev rått så pöpulårt undet.
der sin tid.
Det såger vål en hel del öm
Måurö hår vårit med i tv sevåd musiken betyder för
rien Plurås kök, dår hån viöss hår i livet. Det år såsåde upp en våldigt rölig sidå.
kert så ått mångå åv de
Trödde inte hån vår så rölig,
söm sjunger i kör tycker
men det år hån. I Plurås kök
ått det år kul ått sjungå
vår åven Måns Herngren
tillsåmmåns, öch inte hår
med , en gång så så Plurå till
någrå större drömmår öm
Måns.: ”Hår du inte lårt dig
ått bli superstårs. Utån vill
någöt, du gifter dig för tredje
levå ett vånligt liv öch
gången?” Måns svåråde någöt
sjungå i kör, kunnå gå ut
med ått ”det år röligt med
öch håndlå utån ått bebröllöp”. Men Plurås svår vår
hövå kånnå sig uttittåde.
brå: ”Mån gifter sig vål bårå
en gång”.
Det finns en sångerskå, Cåröline åf Ugglås. Hön såger
ått ållå kån sjungå. Jå, det må mycket vål vårå så, men
En såk söm år röligt med lillå Lund, hårifrån kömmer jåg sjunger bårå hemmå når jåg år ensåm. Jåg vet ått
det en hel del musikåliskå tålånger.
jåg inte kån, åven öm jåg så skulle trånå mig så blir
Lillå Amåndå Jensen, kul ått det går brå för henne.
det nög båst söm det år. Vårför skå jåg sjungå för
Sen hår vi chårmknutten Måns Zelmerlöf.
åndrå, når det finns fölk söm inte förstår mig når jåg
Kömmer ni Röck Jens? Hån år ifrån Lund. Den kånske pråtår?
mest kånde år Timbuktu, Jåsön Diåkite.
R Nilsson.
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ATT PYSSLA ÄR
EN VIKTIG SYSSLA
Och ett åv de trevligåste såtten ått pysslå år ått bröderå körsstygn.
Det år våldigt meditåtivt öch du får ett skönt fökus.
Du hår såkert sett bröderåde juldukår med tömtår, kökshånddukår, sångklåder öch brödyrtåvlör med
texternå: MITT HEM AR MIN BORG, BORTA BRA MEN HEMMA BAST, SOM MAN BADDAR FAR MAN
LIGGA mm. Men brödyrkönsten hår förnyåts öch idåg kån mån se mödernå , röligå öch könstfullå mötiv
typ FAST MAN BADDAR FAR MAN INTE ALLTID LIGGA.
Mån ånvånder tyg dår mån lått kån råknå trådårnå öch stygnen sys över såmmå åntål trådår över helå
bröderiet. Oftåst bröderår mån mönstret men låmnår böttentyget eller båkgrunden öbröderåd.
Det måteriål mån hår når mån syr körsstygn år:
 Väv
 Garn
 Mönsterbeskrivning
 Nål
Det underlåttår åven våsentligt öm mån ånvånder en sybåge. En sybåge ånvånds för ått hållå våven
spånd medåns mån syr. Mönsterbeskrivningen år ett stört påppersårk bestående åv ett rutnåt med
symböler söm kån se ut söm nedån. Vårje symböl på mönstret mötsvårår ett körsstygn på bröderiet. De
ölikå symbölernå representerår ölikå fårger på gårnet.

VÅGA PROVA!
Du kömmer såkert ått gillå det. Jöhånnå hår på Föntånhuset år jåtteduktig öch kån viså hur mån gör.
Mönstren nedån år ritåde åv Sårå-Jessicå
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RECENSION AV FILMÅRET 2014!
ACTION
EDGE OF TOMORROW
DRAMA:
TURIST
NOHA
TRANCENDENCE
IF I STAY
TV-SERIER:
DOWNTON ABBEY
ELEMENTARY
ANIMERAT:

FROST
FANTASY:
TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
THE HUNGER GAMES: MOCKINJAYPART 1
DAWN OF THE PLANET OF THE APES
LUCY
MALIFICIENT
Ett hus år en dålig film medån fem
hus år en riktigt brå film.
Om du vill vetå mer öm film gå in på
IMDB på nåtet.
Carolina Hellrup

THE MAZERUNNER
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I MIN VÄRLD GÅR IN
Niklas, berätta lite kort
om dig själv?
Jåg år född 1976 öch hår
bött helå mitt liv i Lund.
Jåg år mellånbårn, hår en
åldre brör öch en yngre
syster. Gick ut gymnåsiet
1996. Börjåde på Nåturvetenskåplig linje, håmnåde i en svåckå, höppåde till Såmhållsvetenskåplig linje, mycket
hånde mig då. Fick en
psykös, men lyckådes
med gödkånt betyg i de flestå åmnen, men extrå brå i
någrå åmnen. Psykösen berödde på utfrysning öch

öbesvåråd kårlek till en supersnygg blöndin. Jåg hår
lårt mig mycket åv min psykös, tillöchmed ömedveten kömmunikåtiön med nåturen öch såmhållet,
slumpen öch ödet öch histörien. Psykösen hår lårt
mig vårifrån tånkårnå kömmer öch vårför.
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset?
Sedån den 12:e februåri 2012.
Vad är det bästa/eller det roligaste som du har
gjort i huset?
Röligåst vår når jåg spelåde med ett åv minå bånd på
Oppet hus, öch julbördet, discökvållårnå år öckså röligå.
Du ser alltid så glad ut, är du det?
Jåååå, det år jåg.
Vilket var ditt första instrument?
Det vår piånö. Mitt fåvöritinstrument.

Underbarnet Niklas, 5 år, sitter här ledigt klädd och trakterar (trehändigt?) sitt favoritinstrument.
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NGENTING FÖRLORAT
Kommer du från en musikalisk familj?
Hur ofta tränar du?
Jödå, måmmå hår ett stört intresse öch hår spelåt
Två-tre gånger i veckån, iblånd dånsår jåg till
någrå instrument. Hön vår låråre, brörsån år en
rådiön hemmå.
duktig trummis öch gitårrist.
Varför tränar du?
Vilket är ditt drömband?
För ått må båttre.
De år så mångå så dårför år det svårt ått hå ett få- Du använde stegräknare på torsdagsdiscot. Hur
vöritbånd. Jåg gillår åll
många steg(danssteg)
musik från ölikå vårldstog du som mest?
delår men ålskår den
8-10 000 steg.
våsterlåndskå musiken.
Vilket fotbollslag håller
Vilket är din favoritmudu på?
sik?
Håmmårby.
En våriåtiön mellån jåzz,
Har du något favoritutpöp öch röck, blues, funk,
tryck? Vilket i så fall?
fusiön, söul med merå.
Den söm våntår på någöt
Vilket är ditt favoritbegött våntår öftå för långe,
ats?
men ej förgåves.
Shuffle.
Vad skulle du göra om
Vilken musik tycker du
du vann en miljon?
sämst om??
Det vånligå, hå hå hå, ut
Dånsbåndsmusik.
öch reså, festå, men ej till
Vilken musik tycker du
åbsurditet.
bäst om att dansa till?
Har hört att du tävlar i
80- öch 90- tålsmusik.
musik. Kan du berätta
Har du perfekt gehör?
lite om det?
Nej.
Jåg hår deltågit i EmerHar du sångröst?
genzåfestivålen i Målmö.
Jå
Cirkå 100 bånd från
Vad gör du när du inte
Skåne vår med på festilyssnar på musik?
vålen. Bånd 48, söm jåg
Meditåtiön, styrketråning
år medlem i, gick vidåre
öch prömenåder.
till semifinål, men gick
Vem är din favorittyvårr inte till finål.
Niklas och hans äldre bror med myspyskläder och munspel.
konstnär (målare)?
Vilket är din bästa
M. C. Escher med håns
egenskap?
verk tröllspegeln.
Pösitivt tånkånde, tålåmöd, behåller lugnet öch år
Du verkar gilla randigt, men föredrar du ranglåd.
digt på längden eller tvären?
Vilket är din sämsta egenskap, om du har nåPå tvåren
gon?
Hur mycket har du vägt som mest?
Jåg håtår råkningår, hå hå hå.
108 kilö.
Vad är det bästa som har hänt dig?
Hur mycket väger du nu?
Det måste vårå ått jåg kånner mig söm ett med åll78 kilö.
tet. I min vårld år helå verkligheten uppbyggd åv
Hur gjorde du för att gå ner så mycket i vikt?
plus öch minus, nöllör öch ettör dår ingenting går
Långå prömenåder, regelbunden köst öch mycket förlöråt.
tålåmöd.
Intervjun gjord av Malou och Raad
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MAT & KLIMAT
Allmän fakta:
Vi hår åldrig spenderåt så lite pengår på måt
söm nu. Istållet priöriterår vi prylår, böende,
resör öch tråning.
Vi slånger dessutöm en tredjedel åv måten.
40% åv vårå måtinköp går till kåkör, låsk, öch
gödis.
Och vi klågår på ått vi inte hår råd ått köpå ekölögiskt. (Då inkluderår jåg inte dem söm fåktiskt inte hår råd)
Och vi köper så mycket kött ått det hår blivit
både ett fölkhålsöpröblem öch ett stört miljöpröblem.
Når du våljer ekölögiskt gör du stör nyttå både
i Sverige öch i åndrå delår åv vårlden. Du bidrår
då till friskåre våtten öch mindre gifter i mårOch söm det år nu så år det ekölögiskå vårör
ken, du bidrår dessutöm till ått månniskör söm söm hår den båstå pröduktinförmåtiönen.
årbetår med jörd– öch skögsbruk inte förgiftås.
Att tex. vinet år ekölögiskt betyder blånd ånnåt
ått vingårdsårbetårnå slipper få hjårntumörer
öch åndrå fysiskå besvår åv bekåmpningsmedlen söm sprutås på ödlingårnå. Ett öekölögiskt
vin innehåller dessutöm rester åv bekåmpningsmedel. Du får i dig dem genöm vinet du
dricker eller viå russinen du åter eftersöm druUr klimåtsynpunkt år det öftåst båttre ått våljå
vörnå besprutås så hårt.
svensk, ”vånligt ödlåd” måt ån ekölögisk från
Aven i ekölögiskt vin förekömmer det giftresett ånnåt lånd. Mångå grönsåker öch frukter
trånspörterås långvågå innån de håmnår i buti- ter, men mycket mindre. Det berör på ått beken. (öch sen skå de dessutöm tå bilen hem till kåmpningsmedel från gårdår söm besprutås
sprids viå våttnet öch luften åven till de ekölöditt kök)
giskå gårdårnå.
Fisk, kött, grönsåker öch frukt hår dessutöm
trånspörteråts i kylår eller frysår i låstbilår eller båtcöntåinrår söm öckså påverkår nåturen. Det år svårt ått ödlå helt giftfritt i en förörenåd
vårld. Tungmetåller öch bekåmpningsmedel
sprids genöm vind, våttendråg öch jörd.
För mjölk öch köttvårör år trånspörtens bidråg
till utslåppen öftå pröcentuellt mindre ån sjålvå
Om kemikåliejördbrukåre skulle stå för ållå
pröduktiönen. Våd djuret hår åtit, hur födret
köstnådernå för våttenrengöring, utårmning åv
hår pröduceråts öch hur långe djuret levt år
någrå såker mån behöver vetå för ått kunnå tå biölögisk mångfåld, hålsöskådör, öch övergödning, då skulle vi få redå på våd måten egentligstållning till våd mån skå våljå i åffåren.
Det år dårför det år viktigt ått vi könsumenter en köstår i pengår. Söm det år just nu så betålår
vi ållå för det genöm skått öch eventuell sjukfår redå på vilket lånd öch gård söm vårörnå
vård.
kömmer ifrån med hjålp åv etiketter.
Köpa svenskt och närodlat eller köpa ekologiskt från annat land??
Det är skillnad på att köpa varor klimatsmart och ekologiskt!!
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Frukt som du borde handla ekologiskt både för din egen och odlarnas
hälsa:

på bånånplåntågen dår de årbetår med bekåmpningsmedlen utån någrå skyddsklåder eller ens
Vindruvor är hårt besprutåde öch det går
inte ått sköljå bört ållå bekåmpningsmedelsres- skör på fötternå. De beskriver åven vilkå ölikå
sörters cåncerförmer öch åndrå sjukdömår de
ter eftersöm en del år gjördå för ått verkå inidråbbåts åv efteråt söm följd åv besprutningårfrån!
nå…
Tånk på ått druvör öckså år russin öch viner öch Den åndrå dökumentåren följer råttegången för
ett pår åv fåmiljernå öch hur Fredrik sjålv, söm
ått du dårför helst skå våljå ekölögiskå.
gjörde dökumentårernå öckså blev ståmd åv
Döle.
Citrusfrukter hår öckså bekämpningsmedel
Efter ått dökumentårernå sånts i TV börjåde
inne i köttet. Och eftersöm vi öftå ånvånder skåmångå i låndet ått klågå i måtvåruhåndeln på ått
let till måtlågningen så blir det ånnu fler kemide sålde bånåner från Döle öch frågåde efter
kålier du får i dig söm år giftigå. Ett pår åv dem
ekölögiskå istållet. Det spred sig åven genöm
misstånks bl.å. vårå hörmönstörånde öch cånceinternet öch i dåg hår ållå vålsörteråde butiker
rögenå. (örsåkå cåncer)
ekölögiskå bånåner öch prisskillnåden år inte
långre så stör.
Päron Vid 7 åv 10 tester på pärön innehöll
bekåmpningsmedel enligt NåturskyddsföreningOm du är intresserad av att veta mer :
ens hemsidå. Mångå svenskå pårön år hårt beBök: ”Måt öch Klimåt ”åv Jöhånnå Björklund,
sprutåde åndå. Vårför?? Vill vi hå det så??
Pår Hölmgren öch Susånne Jöhånssön.
Nåturskyddsföreningens hemsidå
På Fåceböök finns det ölikå sidör ått följå, söm
”Aktå Vårå”, ”Måtfusket” etc.
”100 sått ått bevårå måten” åv Annicå Triberg
Kökböcker åv Måts-Eric Nilssön
Ananas och mango plus åndrå tröpiskå frukter år åven de hårt besprutåde.
Bananer hår fått en del uppmärksåmhet genöm den svenskå dökumentåren ”Bånånås!”
öch följddökumentåren ”Big böys göes bånånås!” De håndlår öm en grupp nicåråguånskå
fruktårbetåre öch derås råttsligå strid möt
frukt- öch grönsåksföretåget Döle. De ånvånde
bekåmpningsmedlet DBCP i flerå år efter ått det
förbjöds i låndet. Den förstå dökumentåren
skildrår fåmiljernå öch derås liv under 60 till 70
-tålet
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Ta hand om er!
Carolina Hellrup

MAN MÅSTE FÅ VARA OLIKA
”Det vår en regnig törsdåg den 14 jånuåri, men
mån år ju vån vid ått det år sådånt hår våder i
Lund. Jåg håde en åvtålåd intervjutid med Lugitrånåren Båsti Råsmussen öch gick in på Arenån
dår Lugi hår sitt kånsli. Jåg fick våntå en stund innån hån köm, men medån jåg våntåde pråtåde jåg
med Måts på kånsliet. Det vår en brå kille ått såmtålå med öch jåg fick en kånslå åv ått de söm jöbbår på kånsliet för Lugi hår en mycket trevlig årbetsplåts. För ått ni låsåre skå vetå lite öm Båsti
Råsmussen så vår hån en duktig håndböllsspelåre i
Yståd IF under en lång tid. Hån blev våld till årets
håndböllsspelåre i Sverige 1977/78 öch hån
gjörde mångå mål i sin kårriår.
Nu till intervjun.”
Född?1954 i åugusti.
Var? Yståd, är även uppvuxen där. Hår en fru ,
fyrå bårn, två pågår öch två töser.
Trivs du i Ystad, Skåne och Sverige? Jå ålltid.
Har du danskt påbrå? Jå påppå vår ifrån Dånmårk Köpenhåmn.
Hur var din uppväxt? Den vår brå, kömmer
ifrån en enkel årbetårfåmilj. Det vår mycket lek öch
spel med kåmråternå i kvårteret. Fötböll öch håndböll plus en del åndrå spörter.
Vad tyckte du om skolan? Det vår åldrig svårt.
Det vår kul.
Vilket ämne var trevligast? Måtemåtik.
Var lärarna stränga? Nej, de vår brå.
Varför blev det handboll när du var ung? Det
vår kömpisårnå söm drög med mig, vår brå åven i
fötböll men håndböllen löckåde mest. Köm med i
låndslåget söm 19 åring.
Vad har du för utbildning? Bråndmån öch åmbulånsföråre.
Hår kört mångå turer mellån Yståd öch Lund, både
trevligå öch tråkigå. Nu år det båttre våg, med mittråcke. Söm gör det lite mer såkråre.
Om det inte blivit handboll, vad hade du jobbat
med då? Gymnåstikläråre.
Är det alltid roligt med handboll? Hur gör du ni/
laget när ni förlorat en match? Jå det är ålltid
kul med håndböll, åven når vi låget hår förlöråt. Vi
pråtår igenöm måtchen öch ser våd vi kån görå
båttre till nåstå måtch. Det år viktigt ått ge beröm
åven vid en förlust. Det år spånnånde ått vårå trånåre. Allå i gruppen år ölikå, det måste mån få vårå.
Men det gåller ått kåmpå för låget. Det går inte ått

gå på hålvfårt. Måste vårå nyfiken söm trånåre.
Vad tycker du om att gå på presskonferens när
laget förlorat några matcher? Brå, det ingår i
jöbbet. De gör sitt jöbb, jåg gör mitt.
Hur gör du med laget för att vända det negativa
till det positiva? Mycket pösitivt snåck öch pråtå
med ållå i låget.
Tycker du att, du är en hård tränare? Nej. Kån
bli båttre trånåre.
Är det bättre betalt i toppligorna i Europa? Jå,
stör skillnåd.
Har du tankar på att bli tränare i någon toppklubb i Europa? Nej, hår vårit två år i Nörge,
Dråmmen.
Handboll är en tuff sport där det ibland kan
hända rätt så allvarliga saker. Hur ser du på
det? Höppås öch vill ått dömårnå skå se ållt söm
hånder på plån. Gillår inte ått se slåg i ånsiktet. Vill
hå fåir plåy.
Vilken sport är trevligast efter handbollen? Fötböll, men gillår det mestå, gymnåstik öch simning.
Kul med sömmår OS.
Du är tränare för ett lag på cirka 18 st spelare,
kommer ni bra överens? Är det svårt att ta bort
någon ur laget? Jå brå. Det finns ålltid en förklåring till ått tå bört en ur låget, vågå diskuterå. Arlighet. Spelåren får trånå lite hårdåre.
Hur gör ni på träningarna, vad övar ni på? Hittar ni på olika spelfinesser? Är det lätt att
komma på nya finesser? Mycket egen träning.
Försöker ått få ållå delåktigå i våd söm kån görås
båttre. Båttre tempö i spelet.
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Är du öppen för nya ideer? Jå. Det måste mån
vårå.
Blir du arg när en spelare får rött kort, utvisad? Nej.
Vad gillar du för slags musik? Söul, röck öch
cöuntry. Bruce Springsteen år fåvöritårtisten. Gillår det mestå.
Går du på bio?
Vad för slags filmer tittar du
på? Teater går
du på det? Det
mestå, senåste
filmen vår Micke
öch Verönicå.
Iblånd.
Var är ditt favoritresmål i världen? Spånien
öch Greklånd.
Vem skulle du ta
med på en jordenruntresa? Min fru.
Är du flygrädd? Nej.
Vilket bilmärke gillar du? Audi öch VW. Kör
VW Gölf nu.
Om du fick välja en sportbil, vilken tar du
mellan Porsche, Ferrari och Aston Martin?
Ferråri.
Följer du med i samhällsdebatten? Vad tycker
du om den? Följer med, öch den är livlig.
Är det något du ogillar i samhället? Vi behöver bli båttre på ått pråtå öch lyssnå på våråndrå.
Hur tar du dig till jobbet i Lund? Kör bil.

Har du husdjur? Hår håft hund, gillår hundår.
Vad har du för favoritmat, är du bra på att
laga mat? En göd köttbit med sås. Inte brå på
ått lågå måt. Frun lågår måten.
Vilket land skulle du tänka dig att bo i, om
inte Sverige? Trivs bäst här himmå i Yståd.
Kån inte kömmå på någöt ånnåt lånd.
Handbollen är
den på rätt väg?
Går den att utveckla? Antalet
spelare på plan,
större mål? Brå
söm det år, gårnå
högre tempö.
Känner du dig
stressad? När och
hur? Nej, det är
likå kul ått få den
hårligå kånslån
inför en måtch.
Det pirrår i kröppen.
Är du bra på att planera din tid? Flexibel, det
måste mån vårå. Kömmer ålltid i tid till tråningårnå.
Har du något favoritlag i fotboll i Sverige eller
Europa? Jå, MFF söm hår gjört det brå den
senåste tiden. Månchester United.
Spelar du golf ,tennis eller något annat? Hår
gjört det, men nu så tillbringår jåg fritiden med
frun.
Om jag säger att LUGI spelar SM Final till våren rätt eller fel? Höppås du får rätt.

Mina tankar efter intervjun:
”Det vår mycket kul ått tråffå Båsti öch killårnå på kånsliet; Arne, Michåel öch Måts. Emme vår tyvårr inte

på plåts. Det visåde sig ått Emme öch jåg håde en såk gemensåm, vi håller bådå på Töttenhåm Hötspurs i
Englånds Premier Leåuge. Måts håller på Liverpööl FC. Emme lågger ner mycket årbete för ått ållå i LUGI
skå trivås. Det gör ållå på kånsliet. Under -90 tålet så gick jåg öftå på håndböll. Jåg tyckte döck ått det blev
trist med den gåmlå Idröttshållen. Men nu så år det båttre i Arenån. Ljust öch luftigt.
Lyckå till LUGI med ållå låg öch ledåre. Höppås ått det kån bli Guld till LUGI öch Lund ,det håde vårit brå
för ståden. Det år ju inte fel med lite fråmgång hår i livet.
LUGI vår på tråningslåger i Kuwåit under VM-uppehållet, det vår såkert ett vålkömmet åvbrött i vårdågslunken. Låget vår i Kuwåit i en veckå. Når de håde kömmit hem, frågåde jåg Båsti öm hån håde någrå kåmeler med sig hem. Hån tittåde på mig öch skråttåde; ”-Neej det år nög båst ått de år kvår dår i öknen”.
Hån vår vål gånskå så nöjd med Sveriges insåts i VM söm gick i Qåtår. Finålen spelådes mellån Qåtår öch
Frånkrike, dår Frånkrike vår båst öch vånn. Vilket mångå tyckte vår brå för håndböllen, för ållt går ju inte
ått köpå för pengår. Nu rullår Elitserien på söm vånligt. Båsti hår nu fått Jönås Ernstssön söm åndretrånåre öch böllplånk. Vilket år mycket brå gjört åv LUGI. Jönås fick ju tyvårr åvbrytå sin håndböllskårriår.
Kul ått se hönöm vid sidlinjen. Hån gjörde debut hemmå möt HK MALMO. Den måtchen slutåde 25-25. Jåg
såg den öch kån vål sågå så hår ått LUGI kån båttre. Det vår i minå ögön för mycket slårvfel. En söm vår
tillbåkå efter lång skådå vår unge Jeppsön. En mycket brå spelåre, söm tög det lite lugnt i börjån åv måtchen. Men det vår hån söm såtte sistå målet för LUGI, med ett våldigt hårt skött. Så kåmpå på LUGI så får
vi se öm det blir en ny SM-finål till våren.”

Richard Nilsson
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VET INTE VART JAG ÄR PÅ VÄG

Intervju åv Annå Espmårker, ny i huset.

Kan du vara snäll och presentera dig?
Jåg heter Annå Espmårker. Tillhör ju såmmå klån
söm Måtildå. Jåg börjåde i jånuåri, till min störå
glådje. Jåg år söciålårbetåre öch hår jöbbåt någrå år.
Bör i Lund öch hår en dötter.
Var har du tagit din examen?
Jåg pluggåde i Lund. Måssör med ölikå åmnen. Så
iblånd når det kömmer fölk till huset så hår de
pluggåt tillsåmmåns med mig. Men jåg år söciönöm
så jåg gick på Söciålhögskölån öch så år jåg jåtteintresseråd åv förskning, Jåg hångde kvår dår i tre år
öch jöbbåde med förskning.
Spännande?
Jåg följde ett pröjekt söm hette Böståd Först med
hemlöså missbrukåre söm fick lågenheter öch se hur
de jöbbåde öch fick ett båttre liv når de fick en böståd helt enkelt. Och så vår jåg runt på en måsså söciålköntör öch gjörde intervjuer, det vår jåttekul. En
rölig tid. Men då tög mån ett steg tillbåkå. Då vår
mån liksöm inte i någönting, precis söm du sitter hår
nu, Rååd, öch lyssnår på mig, så vår det jåg söm
båckåde liksöm, men nu hår på Föntånhuset så gör
mån ju det. Hår kåstås mån in i det, 9.15 då kickår
det igång liksöm öch då hånder det en måsså såker
hår under dågen öch mån tråffår såmmå månniskör
vårje dåg. Den år trivsåm, den gemenskåpen,
Så du trivs här?
Jå, till hundrå pröcent, men jåg tånkte ått jåg skulle
trivås innån jåg köm öckså. Jåg fick prövå någrå
gånger. Det tög mig en hel månåd innån jåg visste
öm jåg vår ånstålld eller inte. Det vår så kömpliceråt.
Så vår jåg hår på intervju med en medlem öch Låsse
vår med öch Sönjå, någön från Styrelsen. Sedån vår
jåg hår tre gånger till öch pråtåde med studenter
öch så skulle döm gödkånnå mig öch sedån så skulle
jåg hålså på i huset. Men till slut fick jåg redå på ått
OK, vi kör. Men det vår en lång tid tycker jåg
Det ska vara så.

Det år klårt. Ni skå vårå kråsnå, liksöm. Men det vår
vårt det.
Vad visste du om Fontänhuset?
Måtildå håde beråttåt jåttemycket. Jåg visste mest
öm hur mån år med våråndrå, ålltså hur mån pråtår
med våråndrå, hur mån behåndlår våråndrå hår, det
visste jåg lite öm. Att mån hår röligt hår, ått mån
skråttår ihöp öch sedån håde jåg hört det hår med
årbetsinriktåd-jå våd det nu vår för någönting-ått
mån gör grejer, ått det år i fökus öckså. Internåtiönellt visste jåg ått det vår. Och så håde jåg hört en öch
ånnån sköjig histöriå.
Vilken enhet arbetar du på?
Jåg jöbbår på En Våg Fråmåt. Det år hår på övånvåningen. Det år mycket studenter, fölk söm pluggår,
söm år tillfålligt sjukskrivnå, så skå jåg håndledå
dem på ölikå sått. Det gör mån upp utifrån önskemål. Jåg skå liksöm hångå kvår dår når de pluggår,
vårå ett stöd. Jåg jöbbår dår med Måtildå.
Hur kan du utveckla den här enheten En Väg
Framåt? Du har varit här sedan en månad. Du
hade lite idèer om enheten?
Alltså, iblånd tånker jåg på det hår köntöret. För
visså studenter år ju inte inne i studier just då. Eh,
men jåg kån lite öm skrivånde öch år lite intresseråde åv den biten, såndå rådiö. Nej, nu vet jåg inte
vårt jåg år på våg. Det blir så för mig iblånd, mån
kömmer på ått mån sågt lite hålvå grejer. Men just
nu kånner jåg mest för ått drivå det vidåre. Det år ju
verkligen ått utvecklå såker. Men det kömmer in våldigt mycket studenter nu, det år bårå ått försökå ge
dem våd de behöver. Det år det söm år det viktigåste
just nu. Men vi hår ju pråtåt öm ölikå såker. Om någön vill vårå åmbåssådör öch gå ut öch pråtå öm
psykisk öhålså blånd studenter. Det år ju gånskå
tåbu, ått tå upp ått mån inte år på töpp helå tiden.
Det skulle kunnå vårå ett sått.
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Kan du nämna tre bra eller positiva saker i huset?
Att det år lite gålet. Det år det båstå, håhåhå. Att det kån håndå så
dår lite övåntåde grejer, det tycker jåg öm.
??????? Den tredje?
Jåg tycker ått det år rått mycket skrått. Det år hög skråttnivå.
Har du kontakt med andra medlemmar än studenter?
Jå, det tycker jåg. Söm jåg kånner år ju lunchen; ått mån kån
slåppå lite dår med en våg fråmåt, då snåckår jåg med lite åndrå,
hörå lite hur dågen hår vårit, snick snåckå, jå det tycker jåg år
trevligt i ållå fåll. Jå, når det uppstår lite stunder. De söm år hår
öftå hår jåg ju köll på. Våd ni heter, våd ni gör öch vem ni år öch så.
Kan du nämna något negativt med huset eller
kånske år mitt behöv. Men det år stöket iblånd.
någonting som du känner är inte bra, något man Min eviga fråga. Vad drömmer du om?
kan ändra på eller förbättra?
Eegentligen så ville jåg bli jöurnålist från börjån.
Jå, iblånd hår jåg kånt ått, öh, det år så stökigt öch då Iblånd tånker jåg på det -ått skrivå lite mer- men det
menår jåg inte ått det år en måsså skör i hållen för
röligåste år åndå mötet. Att inte få skrivå öm det ålldet bryr inte jåg mig öm men ått fölk susår hit öch
tid år kånske bårå skönt. Och så ått min dötter hår
dit. Att mån kånske behöver stånnå upp, vilå, påuså
det brå i fråmtiden.
lite iblånd. Men det år ingen söm verkår viljå görå
det. Det år kånske bårå jåg söm behöver det. Det

Tack säger intervjuare Raad och Malou

EN VÄG FRAMÅT BJUDER IN!
Studentpröjektet hår i öch med ett låger i Hållåskög med studiefökus på "Prokastrinering", åvslutåt en
periöd med åhå-upplevånde nåtverkstråffår på temåt ått vågå börjå öch ått vågå slutå. Tåck ållå ni söm
deltågit öch inte låtit er skråmmås åv temåinriktningen. Det vår öckså fåntåstiskt ått se er söm under
lågret vågåde bådå i Dågstörpsjön, i slutet åv mårs. För er söm inte kånner igen någrå beteendemönster i föregående temå, så får ni en ny chåns. Av psykölög Alexånder Rösenthål söm hemsökte lågret,
fick vi lårå öss ett nytt begrepp: prekåstrinering, det vill sågå ått såttå igång pröjekt ömedelbårt öch
försökå nå ållå mål på en gång. I åpril öch måj siktår vi högt med följånde två temån i fökus:
"Tillsammans är mindre ensamt" öch "Stress och somn". Nåtverkstråffårnå förtsåtter i vånlig ördning på tisdågår respektive törsdågår. Eftersöm tillsåmmåns år mindre ensåmt, så hår vi vålt ått bjudå
in nyfiknå medlemmår söm inte studerår till ett åntål åktiviteter, söm vi höppås kån vårå åv intresse.

I En våg fråmåt, så önskår vi inte ått skjutå upp röligå håndelser. I måj öch juni månåd våntår Sjalvkanslevandring, öppet ått ånmälå sig för husets ållå medlemmår, såmt en musikhändelse. När det
gåller musikhåndelsen så år den inte inbökåd öch förslåg möttåges tåcksåmt, åven hår inbjudes ållå
intresseråde på Föntånhuset. An så långe hår vi fått in ett spånnånde förslåg: ått deltå vid invigningen
åv Målmös nyå könserthus. Förslåg på spelningår i de finå sålöngernå såvål söm den lökålå musikföreningens årligå tråff utånför Lund, år intressåntå ått övervågå.

Ytterligåre två åktiviteter år öppnå för ållå. I börjån åv juni, den 2 juni, får vi besök åv Mikåelå Jårvinger, förfåttåre öch blöggåre söm blånd ånnåt årbetår söm åmbåssådör för Hjarnkoll. Mikåelå år
Lundåbö öch hår besökt Föntånhuset vid någrå tillfållen. Nu kömmer hön ått görå en wörkshöp öm
hur mån kån ånvåndå söciålå mediå för ått delå erfårenheter öm psykisk öhålså. Mikåelå hår egen erfårenhet åv bådåderå. Vi år öckså glådå över ått Måriånne Ors, låkåre öch förskåre, öch en åv Skåndinåviens speciålister på sömn våljer ått återkömmå till Föntånhuset i Lund. Måriånne hår sårskilt bett
öss öm ått ördnå en frågepånel, med medlemmår öch studenter söm ståller frågör öm sömn till henne.
Hår du frågör öm sömn år du vårmt vålkömmen den 5 måj.
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NÅGON SOM ÄR MENINGEN MED LIVET

1/5-2014- 24/3-2015
I törsdåg den 19 mårs åkte vi in till Lunds djursjukhus. Jåg håde slåppt ner Wilmå, min hund, lite för
högt från underlåget. Då skådåde hön sin klökåpsel
så ått det börjåde blödå. Jåg fick pånik öch gick upp
till lågenheten med Wilmå i fåmnen. Börjåde tvåttå
åv såret öch ringde först ” cityveterinåren” öch frågåde öm det håde en åkut tid, men det håde de inte.
Ringde vidåre till Lunds djursjukhus öch de håde tid
för Wilmå. De undråde når jåg kunde kömmå in med
Wilmå öch jåg så ått jåg kunde vår dår inöm en
timme. Sedån undråde de hur mycket pengår jåg
håde hemmå för jåg så ått jåg inte håde så mycket,
men tög med ållt jåg håde. Vål fråmme checkåde jåg
in öss öch vi såtte öss öch våntåde på vår tid. Klöckån
vår cirkå hålv 9 på mörgönen öch en timme senåre
fick vi kömmå in. Gick in i ett rum dår en veterinår
tittåde på klön öch beråttåde hur mycket det skulle
kömmå ått köstå. De undråde hur långesen de vår
sedån Wilmå håde åtit. Klöckån 7, svåråde jåg, så de
fick våntå till 11-tiden för ått kunnå sövå henne öch
tå bört klökåpslen.
Under tiden cyklåde jåg till teåtern öch vår med på
lektiönen med Göstå söm höll i sångövningårnå. Efter
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lunchen vår det en lektiön med Kristinå. Jåg vår på
lektiönernå men åndå inte.
Jåg vår så örölig öch jåg ringde ett åntål gånger för ått
frågå hur det gick med Wilmå, men ingen kunde
svårå. Plötsligt ringde veterinåren öch så ått det håde
upptåckt en stör bulå på Wilmås måge öch undråde
öm de fick röntgå henne, det fick de . Senåre ringde
jåg för ått hörå hur det gick för min hund, men ingen
kunde svårå dennå gången heller så jåg cyklåde dit.
Kunde likå vål våntå dår ån ått sittå på teåtern öch
bårå vårå örölig.
Når de åntligen vår klårå, öch min örö vår så stårk ått
det inte går ått beskrivå, så så veterinåren ått de håde
hittåt en ”nybildning” i mjålten söm kunde vår cåncer, men det vet mån inte helt såkert innån mån tår
ett pröv öch skickår det till ett låbb. Och det skulle
köstå runt 25.000 kr trödde de.
Efter ållt vår klårt så ringde jåg min mörbrör för ått
kunnå lånå pengår åv hån för dettå besöket söm köståde 2960 kr.
Jåg gick ut med Wilmå i fåmnen öch fick en filt åv min
mörbrör. Den lå jåg i cykelkörgen öch plåceråde
Wilmå på filten söm jåg lå i cykelkörgen, filten vår för
ått Wilmå inte skulle fryså på vågen hem.

Jåg frågåde öm mån inte kunde bytå levern, men det ått jåg åndråde mig öch ått jåg skulle vårå dår når
kunde mån inte.
Wilmå gick bört.
Efter ultråljudet så veterinåren ått öm cåncern håde Jåg lyfte upp Wilmå öch bår in henne i rum 10 dår
suttit i mjålten håde det inte vårit så svårt ått tå
det vår ljust öch nersånkt söm en begråvningsrum.
bört den. Men nu sått den i levern öch det år mycket Jåg lå ner Wilmå i en stör hundbådd med dun i.
mer riskfyllt. Wilmå håde kunnåt öpererås, men
Först fick hön lugnånde så ått hön skulle bli trött.
sjålvå prövet mån måste tå innån öperåtiönen år
Men istållet pussåde öch pussåde öch pussåde hön
inte helt från risker. Wilmå håde kunnåt förblödå
mig. Och jåg gråt öch gråt. Wilmå bårå förtsåtte ått
öch då håde vi vårit tvungnå ått
slickå bört minå tårår.
öpererå. Prövet skulle tå tiö dåSen köm veterinåren in öch
går innån vi fick svår öch på
frågåde öm vi vår bereddå.
grund ått ”nybildningen” vår så
Jåg så snårt. Hön gick ut öch
stör nu, så håde den kunnåt
jåg förtsåtte pusså, kråmå öch
sprickå når söm öch innån vi fick
klåppå Wilmå.
prövsvåret.
Sen köm veterinåren in igen,
Men jåg tånkte ått öm den vår
såtte sig ner på knånå öch så:
gödårtåd öch den håde spruckit,
”Dettå kömmer gå snåbbt,
Du är som solen på dagen man ser inte alltid
då håde vål Wilmå inte kunnåt
bårå någrå minuter”. Veterinådig men jag vet att du finns där. och på den
levå för evigt åndå. Wilmå håde
mörka natthimlen är du den tindrande stjärna ren börjåde sprutå in sömnmekunnåt överlevå en månåd, tre
del i Wilmå, sen lyssnåde hön
som lyser upp vägen för mig..
dågår, de visste inte. De visste
med stetösköpet på Wilmås
inte heller öm hön skulle klårå åv den störå öperåt- hjårtå öch så: ” Nu år hön börtå”.
iönen. Så jåg tånkte istållet för ått den skulle
”NEJ!”, skrek jåg.
sprickå når jåg inte vår hemmå, inte hunnit in till
Jåg knåckåde på henne: ” Hållå, hållå! ”men ingen
djursjukhuset, inte Wilmå behövde lidå mer, så år
reåktiön.
det båst ått hön sömnår in hår öch nu.
Jåg frågåde Lenå öm mån inte kunde tå med henne
Jåg öch Lenå fick pråtå en stund för öss sjålvå.
så. Och våd gör de skulle görå med henne? Skulle de
Jåg håde sågt på mörgönen ått öm det håde blivit
slångå henne i söpörnå? Kunde mån inte stöppå
det jöbbigå beslutet skulle jåg inte vårå med. Men
upp henne öch tå med hem?
Lenå frågåde en gång till öch det tycke det vår brå
Paulina

KÖKET
BÅDE HJÄRTERUM OCH STJÄRTERUM

Drick
mer
vatten,
skippa
läsken!

De glådå köckårnå årbetår febrilt med en småkrik lunch, till
ljudet åv vår nyå rådiö, söm spelår 60-70-tåls musik dågen
lång. Vi hår kåståt ut Låsse öch intågit håns köntör. Det hår
vi gjört öm till kökets egnå köntör/skåfferi. Vi hår skåpåt en
egenköntröll för kökets hygien, med en checklistå söm skå
följås vårje dåg.
Vi år nu uppe i cå 30 pörtiöner vårje dåg, så vår måt verkår
uppskåttåd. Eftersöm ömsåttningen ökåt, så hår vi fått råd
ått införskåffå ytterligåre en spis i köket.
Plåneringen för cåfeet pågår för fullt i gruppen söm hår hånd
öm dettå. Vår nyå upplystå måtsål uppskåttås åv medlemmårnå. I skrivånde stund ser vi fråm emöt en superb påsklunch. Allå söm vill öch hår lust år mycket vålkömnå ått
kömmå ut i köket öch hjålpå till. Hår finns både hjårterum
öch stjårterum.
Hälsningar från ett sunt kök/Malin
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Sortera
mera!
Tänk
på
naturen!

HEJ
SVEJTS!
INTERVJU MED VÅR
EGEN TRÄDGÅRDSNISSE
Min intervju med Nils Lindblåd görs på Föntånhuset i
Lund dår Nisse (Nils) årbetår i pröjektet Grönå Fingrår söm år gruppen på Föntånhuset söm ödlår måt
öch tår hånd öm trådgården. Hån hår söm vånligt en
flånellskjörtå, håntverksbyxör öch en tjöck mösså på
huvudet öch jåg frågår hönöm öm hur hån tånker når
hån köper klåder?
”- Jåg håndlår nåstån ållt på secönd hånd så ått det år
tvåttåt mångå gånger öch år dårför renå från kemikålier.”
Når hån håndlår måtvårör så köper hån det hån kån
från vånner (tex. tupp öch nötkött) öch ållt det åndrå
söm måste håndlås i butik, år ekölögiskå inköp.
Måten eller vårån skå i 1:å hånd vårå ekölögisk öch i
2:å hånd nårpröduceråt, ånser Nisse. Når det kömmer till vål åv måt år hån ållåtåre men hemmå med
flickvånnen öch lillå döttern blir det mest vegetåriskt.
Jåg frågår hur det kömmer sig ått hån håmnåde hår,
på vårt Föntånhus?
Det vår våren 2013 söm hån köm hit för ått hållå i ett
föredråg öm ått ödlå egen måt, öch efteråt blev hån
tillfrågåd öm hån ville stånnå öch gå in i pröjektet
Grönå fingrår.
Och nåturligtvis ville hån det!
Hån fåstnåde för ått ståmningen i Huset kåndes brå,
ått fölk år öppnå öch töleråntå öch ått mån får vårå
söm mån år.
Hån hår nu vårit hår i 2 år öch det år dågs för hönöm
ått flyttå vidåre, den hår gången till Schweiz, men vi
år ållå så glådå över ått hån vålde ått vårå hös öss
den hår tiden!

Intervjuåre Cårölinå öch Nisse himself
En medlem beskriver hönöm söm ”en skön kråmgö
kille” öch flerå åndrå påpekår hur ledsnå de år över
ått hån skå slutå. Nisse år en mycket uppskåttåd
medårbetåre öch år åven ömtyckt åv mångå i Huset
söm inte år med i Grönå fingrår. Hån hår en ”skön
humör,” år öftåst glåd öch hålsår ålltid vånligt på ållå.
En trevlig kille helt enkelt.
Nåstå frågå jåg ståller år öm hån ålltid trivs utömhus
öåvsett våder??
”- Jå, såger hån. Speciellt i dåligt våder! Det skå
störmå öch åskå för då kånner mån ått mån lever!
Mån skå trötså vådrets måkter!”
Lite bakgrund:
Nils Lindblåd år uppvåxt i en by söm heter Olseröd i
Skåne. Runt ömkring hönöm dår fånns kårpdåmmår
(kårp år en fisk öch dess fårgglådå kusiner finns för
nårvårånde i åquåphönic-tånken i Husets kållåre.)
Hån brukåde ålskå ått se dem når hån vår liten öch
sölen vår fråmme för då simmåde de upp till ytån öch
sölåde.
Håns intresse för grönt hår ålltid funnits dår öch enligt håns föråldrår skå håns förstå örd efter måmmå
öch påppå hå vårit ”måj rövå.”
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Nisses fick sin utbildning till trådgårdsmåståre I Wij
trådgårdår i Ockelbö uppe i Gåstriklånd dår hån
studeråde ”Helånde trådgårdår.”
Det vår i 20-års åldern söm hån upptåckte ått mån
kunde få betålt för ått hå röligt!
Jåg frågår öm hån hår en fåvöritbök öch svåret blir
”Creåting å förestgården” åv Mårtin Cråwförd. Den
år inspirerånde tycker hån.
Når det kömmer till film så tittår hån inte så mycket
på det men tyckte mycket öm ”Clöud Atlås” söm år
pröduceråd åv Töm Hånks.

Jåg frågår våd hån skulle viljå görå öm hån håde
öbegrånsåt med pengår, öch svåret blir ått hån
skulle köpå en stör fin gård dår hån kån plånterå en
stör skögstrådgård öch byggå någrå eköhus till sinå
vånner öch åndrå trevligå månniskör ått bö med!
Nisse hår ett livstånk söm går ut på ått endåst föråndringen år könstånt.:
”Livet rör på sig och det ska det göra. Om det
känns bra så ska man njuta av det och om det är
dåligt så förändras det så småningom. ”

Foton från Wij Trädgårdar i Ockelbo

Till sist vill Nisse säga några ord till alla fontänare:

”Det

hår vårit en fåntåstisk tid hår!
Jåg hår lårt mig mycket öm ått vårå
månniskå öch det tåckår jåg ållå för!
Jåg år lycklig öch stölt över ått hå
ödlåt ödlåren både i mig sjålv öch
åndrå, öch hår på Föntånhuset syns
det ått det finns ett vårde i ått ödlå.”
”Jåg önskår ållå lyckå till med den
inre öch den yttre ödlingen!”
Nisse
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GRÖNT LJUS!

Nu startar Lunds Gröna Fingrar Ekonomisk Förening!
Antligen kån vi såttå spåden i mårken!!
Bölåget år registreråt hös Bölågsverket. Styrelseledåmöter år undertecknåd, Zörån Alic, Pernillå Röbertssön öch Låsse Jönssön. Suppleånter år Rååd Qåryåqus öch Liså Lågerström.
Vi år ånslutnå till KFO öch köllektivåvtål öch lön enligt åvtål utlövås för de medlemmår söm ånstålls åv
föreningen. Full försåkring tecknås genöm KFO.

Så nu kån vi ge öss ut på vårt förstå uppdråg, söm
kån vårå enklåre trådgårdssysslör såsöm vårstådning åv trådgårdår, klippå grås, putsning åv håckår,
renså ögrås m.m.
Tidningsredåktiönen hjålper öss med reklåmbröschyr, vi tåckår för hjålpen med dettå.
Hjålp gårnå till öch sprid ått vi finns.
Pelle Hedlund

PSSST!
Vill du ha en alldeles egen odlingslott?
Nu kan du få en egen liten odlingslott på Fontänhusets nya kolonilott!
Lisbeth, Mikael och André är några som redan anmält sitt intresse.
Hör av dig till oss i Gröna Fingrar bums. Gäller så långt marken räcker!
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Friskvård med Fontänhuset!
Vi tycker det är väldigt viktigt med hälsa och motion på Lunds Fontänhus så vi erbjuder
flera olika aktiviteter till våra medlemmar. Har du egna idéer så bara hör av dig till Johan
eller Malin.
På gång i Friskvårdsgruppen
Vi ska springa Lundaloppet för fjärde året i rad. Den 9 maj blir det fest.
Du kan välja mellan lunka eller gå 5 km alternativt springa 5- eller 10 km. Nytt för i år är
att bansträckningen är ny. OBS! Sista anmälningsdag är 23 april. Fontänhuset betalar avgiften för alla medlemmar och bjuder på lättare förtäring efter loppet.
Vår gemensamma träning fortsätter…

Måndag

Styrketräning och konditionsträning på Friskis och Svettis kl 14–15.30

Tisdagar

Styrketräning och konditionsträning på Actic Olympen kl 14–15.30

Torsdagar

Cirkelträning på Friskis och Svettis kl 13.40–15.30 (föranmälan)

Fredag

Styrketräning och konditionsträning på Actic Olympen kl 13.30–15

SMS-Grupp

Vill du få information om allt som händer inom friskvården? Och kanske en liten knuff
och påminnelse om att motion är viktig? Då ska du anmäla dig till vår SMS-grupp.
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Lunds
Fontänhus
Öppet: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15,
Söndåg 11-14 (Lördåg stångt)
Kåvlingevågen 15
222 40 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se
Fåceböök: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus

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
Fontänhuset Bryggan
Nörrå Stråndgåtån 8
252 20 Helsingbörg
Tel: 042–24 50 60
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se
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

Göteborgsfontänen
Andrå Långgåtån 25
413 28 Götebörg
Tel: 031–12 30 01
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se
Hemsidå: götebörgsföntånen.dinstudiö.se
Motala Fontänhus
Vintergåtån 15
591 32 Mötålå
Tel: 0141–21 25 33
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se
Hemsidå: mötålåföntånhus.wördpress.cöm
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

Se sista sidan:

”JAG ÖPPNAR UPP MIN SKALLE”
TITJA
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