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SANNINGEN HAR DET  
LITE KÄMPIGT IDAG 

Enö gdå, ståtsstyrdå mediekånåler få r 8 åv 10 ryssår ått gillå Putins åg-
gressiönspölitik. 
Svenskå fölket lå ser ållt få rre dågstidningår öch drå nks istå llet i en gig-
åntisk flöd åv månipulåtivå könsumtiönsbudskåp.  
Ekönömilöbbyn vill få  öss ått trö ått hö jd pensiönså lder å r endå vå gen 
ått tryggå vå r vå lfå rd. Medån sånningen å r ått öm ållå årbetslö så söm 
kån jöbbå fick vårå med öch delå på  årbetskåkån, så  kunde vi ållå jöbbå 
hålvtid. Och kunde slutå stresså öss sjukå öch fick istå llet tid öch kråft ått 
tå hånd öm öss sjå lvå öch våråndrå. Fö r vi behö ver våråndrå i ållrå 
hö gstå gråd. Det könståterår öckså  Låsse Berg söm i sin nyutkömnå bök 
”Ut ur Kålåhåri” könståterår ått vi må nniskör idåg å r ensåmmåre å n nå -
gönsin under de 6 miljöner å r vi funnits på  jörden.  
I Föntå nhuset å r vi extrå medvetnå öm bå de vikten åv gemenskåp öch 
behövet åv årbete. Kånske kån vi i det perspektivet till öch med bli fö re-
bild fö r ållå åndrå ute i såmhå llet. Och vi vill spridå vå r sånning öm ått 
å ven må nniskör söm dråbbåts åv psykisk öhå lså hår en ödiskutåbel rå tt 
till så vå l må nsklig gemenskåp söm ett vå rdigt årbete. 
Den hå r tidningen å r kånske vå rt viktigåste instrument fö r ått nå  ut med 
vå rå budskåp. 
Nu hår den få tt ett lite nytt utseende öch vi höppås ått du gillår fö rnyel-
sen. Men fråmfö rållt innebå r tidningen förtfårånde, precis söm ållå tidi-
gåre nummer, en vå rdefull årbetsgemenskåp fö r ållå i huset söm på  ölikå 
så tt bidrår med årtiklår, bilder, krö nikör, dikter, teckningår etc. Och den 
å r summån åv vå rå sånningår. 
Det kån du litå på .  
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HURRA! EN NYFÖDD ENHET! 
N u skåpår vi en kömmunikåtiönsenhet i 

Lunds Föntå nhus. Och du å r inbjuden! 

Det blir en enhet åv såmmå dignitet eller tyngd 
söm kö ket öch trå dgå rden. Den skå vårå ö ppen 
fö r ållå i huset, å ven öm du nörmålt jöbbår i 
Grö nå Fingrår, kö ket, En vå g fråmå t eller med 
servicen så  kån du å ndå  vårå med öch bidrå till 
kömmunikåtiönen fö r huset. 

Vå rt uppdråg håndlår öm ått vårå en årbetsge-
menskåp. Men öckså  öm ått nå  ållå de då rute söm 
skulle må  så  mycket bå ttre öm de fick en chåns 
ått hittå hit. Och ållå i  ömvå rlden, spönsörer öch 
åndrå söm kån stö ttå öss eller spridå kunskåp öm 
vå r verksåmhet. 

Tidningen skå finnås kvår så klårt, söm 
grundstömme. 

Och en tidning kån innehå llå så  mycket. Söm år-
tiklår, ledårspålt, husnyheter, enhetsråppörte-
ringår öch fö ljetönger. Du kån å gnå dig å t kultur-
bevåkning, intervjuer, repörtåge, reseskildringår 
öch persönligå reflektiöner. Eller vårfö r inte gö rå 
pörtrå tt, bildköllåge, 
körsörd eller ge tips öm 
bö cker, musik öch ut-
stå llningår? Du kån bi-
drå med tånkår öch 
gödå rå d kring måt, trå -
ning öch vå lbefinnånde. 
Eller hittå på  tå vlingår, 
kömmå med recept, 
gö rå dikter, illustråtiön-
er, röligå histörier, teck-
nåde serier öch frå ge-
spålter.  

Och tidningen blir våd vi tillsåmmåns gö r den till.   

Men kömmunikåtiön å r mer å n så . Vi kömmer 
kånske ått spridå tidningsmåteriålet å ven på  vå r 
hemsidån, jöbbå med blögg öch lå rå öss mer öm 
Twitter, håshtåggår, Fuzeböx, Instågråm öch ållt 
ånnåt nytt söm dyker upp öch ger öss mö jlighet 
ått nå  ut med vå rå budskåp.  

Vi skå öckså  fixå till ett rejå lt bildårkiv i huset. 
Hår du bilder eller vill du tå nyå, hö r åv dig. 

De söm vill kån fö ljå med på  studiebesö k, fö rst 

kånske på  Målmö  Föntå nhus fö r ått trå ffå derås 
redåktiön öch få  tips öch tånkår frå n dem.  

Vi kömmer ått få  en riktig redåktiön i det jå ttefinå 
piånörummet på  bötten-
plånet. I skrivånde stund 
må lås det öm öch piffås 
upp. Hå r kån ållå ni söm 
vill bidrå till kömmuni-
kåtiönen sittå öch jöbbå 
i en lugn öch mysig miljö  
öch såmtidigt få  inspi-
råtiön åv öss åndrå. Hå r 
sitter den så llsynt dåtå-
begå våde Måttiås B söm 
kömmer ått hå llå i låy-
öutårbetet öch svårår på  
tekniskå frå gör, medån 

undertecknåd gå rnå hjå lper till med det inne-
hå llsligå söm texter öch bilder.  

Vi kömmer ått hå ett ö ppet tidningsmö te direkt 
efter husets mörgönmö te vårje må ndåg. På  så  vis 
hår vi köll på  våd söm skå gö rås öch på  så  vis 
undvikå stress. 

Nå grå gö r redån ett kånönjöbb, men öj våd hå rligt 
öm å nnu fler vår med öch hjå lpte till. 

Kå nn dig supervå lkömmen ått bidrå.  

 G & M 

”Vi har två viktiga, gyllene regler: 
 

1. 
Det ska vara kul! 

 
2. 

Och vi ska alltid utgå  
från de  resurser vi har.” 
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J 
åg såtte mig ner 

en dåg, fö r ått 

rå knå bilder i en vånlig tidning, en 

vånlig dåg. 

Köllå lite hur kvinnör fråmstå lls i mediå 

öch se öm det vår jå mnt fö rdelåt med kvin-

nör öch må n i pressen eller öm det så g ut 

på  nå göt ånnåt så tt. 

Jåg fick minå öndå åningår bekrå ftåde. 

Nå gön fö rvå nåd? 

Jåg håde en tes innån  

ått kvinnör fråmstå lls på  ett så mre så tt I 

ALLMA NHET å n hur må n presenterås. Att 

det fökuserås på  helt ölikå såker öm det å r 

en mån söm beskrivs eller öm det å r en 

kvinnå. A VEN då  årtikeln t ex håndlår öm 

pölitik öch pölitiker. 

Jåg bö rjåde med ått tå fö rståsidån, en vån-

lig dåg, frå n en stör kvå llstidning på  nå tet, 

klickå lå ngst upp fö r ått sedån scröllå mig 

sjå lv nerå t. 

Det vår ingen trevlig lå sning kån jåg så gå. 

I en stör måjöritet åv de årtiklår då r det 

skrevs öm kvinnör håndlåde det öm utse-

ende, vikt, hur mån SKA se ut. Det köm-

menterådes vilt kring hur kvinnörnå SA G 

UT.  

Alltså , inte bårå nå r det håndlåde öm mö-

deller utån skrå mmånde öftå OAVSETT  

våd årtikeln egentligen håndlåde öm. 

I de årtiklår söm håndlåde öm nå göt då r 

må n vår invölveråde, filmer, pölitik, prö-

gråmledåre, kultur ösv, beskrevs våd   

månnen SA öch TYCKTE öch ANSA G ösv. 

I liknånde årtiklår 

med kvinnör fökuse-

rådes istå llet på  vilkå klå der de håde på  sig, 

hur frisyren så g ut öch SKRA MMANDE 

OFTA flerå råder öm huruvidå kvinnån vår 

KVINNLIG eller MANLIG beröende på  sin 

klå dsel, sitt ördvål, sin retörik, sitt så tt ått 

gå  (!) ösv.  

 

Jåg börde inte vårå fö rvå nåd, jåg håde ju 

ånåt dettå tidigåre men nå r jåg fick det så -

hå r könkret öch tydligt öch OTVISTLIGT 

råkt fråmfö r ö gönen blev jåg en smulå ned-

stå md. 

 

Och det hå r gå ller ju inte bårå kvå llspres-

sen, öm det ”bårå” håde vårit det, nej ö ver-

ållt kån mån se dennå trend eller våd jåg 

skå kållå det. 

Ett fö rminskånde åv kvinnån till ått bårå 

vårå ett öbjekt, nå göt våckert, enligt må n-

nens nörmer, söm helå tiden skå bedö mås 

öch ges rå tt ått uttålå sig beröende på  öm 

må nnen; 

de vitå medelå lders heteröditö hår sått OK-

stå mpeln i rö ven på  öss eller ej. 

 

Jåg blir så  j-vlå årg! 

INGEN hår rå tt ått kömmenterå nå gön ån-

nåns utseende eller hur mån GA R eller vil-

ken få rg mån hår på  huvudet. 

Visst jåg kån öckså  fållå i få llån, (men be-

tydligt få rre gå nger numerå thånk Göd) 

öch kömmå på  mig sjå lv ått berö mmå nå -

göns våckrå hå rfå rg till exempel bårå fö r 

Lena funderar 
på jävligt unkna 

framställningar av KVINNAN 

i media och i samhället 

SVÄLJ DET, GRABBAR 
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ått jåg tycker det å r snyggt istå llet fö r ått 

så gå nå göt öm såmmå må nniskås störå em-

påti eller ömtå nksåmmå så tt. 

Hur kån jåg tå mig rå tten,  

öch hur i h-e kån de vitå medelå lders hete-

römå nnen tå sig rå tten, fö r det å r öftåst de, 

ått minimerå en kvinnå till ått bårå vårå en 

ytå, en snygg ytå söm tålår på  ett fö r må n-

nen behågfullt så tt öch vet sin plåts. 

Fö r det hå r håndlår ju inte öm nå göt ånnån 

å n hå rskårtekniker. 

Och en trö öm ått vi kvinnör skå vårå un-

derördnåde må nnen. 

En riktigt unken gåm-

mål ö versittårteknik. 

 

Jåg så ger:  

Ge fån i mitt utseende. 

Och hur jåg pråtår. Om 

jåg hår lugn mjuk rö st 

eller skrikig öch gå ll. 

Om jåg råkår benen 

eller lå ter det vå xå 

fritt. Om jåg hår slips 

eller klå nning. Eller slips MED klå nning. 

 

Nå r en kvinnå så ger ifrå n ångå ende dettå 

få r hön vå ldigt öftå hö rå fö rklåringår öch 

urså kter öch ytterligåre minimerånde. 

De vånligåste svåren brukår vårå; 

”jåhå så  nu få r mån inte så gå ått nå gön å r 

snygg heller” 

”men det vår ju bårå en kömplimång” 

”det vår ju bårå ett skå mt” 

”så  nu få r mån inte tålå öm fö r kvinnå ått 

hön å r våcker, i det hå r j-vlå låndet lå ngre” 

”typiskt kvinnör ått tå ållt så  ållvårligt” 

”jåhå å r det bå ttre ått jåg så ger ått du å r ful 

då ?” 

 

 

NEJ det å r bå ttre ått du HA LLER KA FTEN 

fåktiskt. 

Att du inte så ger nå göt ålls. 

 

Att du behå ller ållt ditt unknå tyckånde fö r 

dig sjå lv. 

 

DET å r det BA STA du, 

söm mån 

kån gö rå. 

 

Vi må ste ållå lå rå öss ått lå tå må nniskör 

vårå just de må nniskör de å r. 

Så  vi inte på tvingår 

dem vå r egen uppfått-

ning öm hur en kvinnå 

skå vårå. 

 

Och JAA, nu sitter nå -

gön öch muttrår ått det 

”minsånn å r likådånt 

fö r killår öckså ” men 

det kån det åldrig bli. 

Visst, en mån kån bli minimeråd öch fö rlö j-

ligåd öckså  öch det å r fö rstå s å t helvete,  

MEN 

det kån åldrig vårå såmmå såk,  

inte så  lå nge söm vi kvinnör förtfårånde 

befinner öss i underlå ge gentemöt må nnen. 

Nå r det håndlår öm likå lö n, likå stört ut-

rymme i mediå, i styrelser, i vå rå rå ttssålår, 

vid ånstå llningsintervjuer, i bemö tånde på  

vå rdcentrål öch sjukhus, i klåssrummen 

öch lå rårrummen ösv. 

Nå r DET å r klårt kån vi pråtå igen. 

Och fö r ått det skå kunnå bli så , en jå m-

stå lld vå rld, krå vs ått vi ALLA kå mpår möt 

örå ttvisörnå. 

               Lena Hult 

 

”Vi måste alla lära oss att 

låta människor vara just 

de människor de är” 

Så vi inte påtvingar dem 

vår egen uppfattning om 

hur en kvinna ska vara” 
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V 
inter-OS å r slut. Den svenskå truppen 

gjörde ett brå spel. Vi å r ju en brå vin-

terspörtnåtiön. Det blev guld, silver öch 

bröns. 

Min fåvörit Chårlötte Kållå gjörde en  

fåntåstisk insåts i dåmståfetten. Det 

blev guld till dåmernå. 

Silver till ishöckeyherrårnå, lite 

klent kån jåg tyckå. Må lvåkten 

Henrik Lundqvist så ått låget 

gick på  hålvfårt å ndå fråm till 

finålen. Men det blev fö rlust möt 

Cånådå i finålen! 

Dennå så söngen slutår Bjö rn Ferry. 

Hån blir skögshuggåre efter sin kårriå r, 

söm skidskytt. Hån lyckådes ått vinnå efter OS. 

Vå rldscuptå vling.  

 

Jåg fick in mitt tips på  tiö   

medåljer till Sverige. 

Nu å r det Sydköreå nå stå  

vinter-OS.  

 

Fö r ö vrigt å r det trå kigt ått Rysslånd vill hå Krim-

hålvö n, söm tillhö r Ukråinå. Men Putin å r vå l inte 

den bå stå ledåren. Fö r mig å r hån en gåmmål KGB

-ågent. Söm hår ett ånsikte åv is öch sten. 

Vi gå r möt ljusåre tider, men det hå nder tyvå rr 

mö rkå såker i vå rt såmhå lle. Det pölitiskå vå ldet 

hår ö kåt hå r i Sverige. Det å r en trå kig utveckling. 

Att det å r 2014 hå nder å r mycket må rkligt. 

Vår hår respekten tågit vå gen? I ett demökråtiskt 

såmhå lle å r det viktigt med respekt. Det å r vålå r i 

å r öch då  brukår det bli, tyvå rr, brå k mellån ölikå 

pölitiskå sidör. Vårfö r tå till vå ld? 

Det hår vårit Oscårsutdelning i USA Höllywööd. 

Dånmårk fick pris fö r bå stå körtfilm. Kul fö r Dån-

mårk. I Dånmårk gö r mån åntingen körtfilm eller 

vå ldigt lå ngå filmer. Lårs vön Trier hår gjört en 

vå ldigt lå ng film. 

Nu ser jåg fråm emöt Allsvenskån. Målmö  FF å r 

regerånde må ståre. Det kömmer ått bli en hå rd 

strid öm Guldet. Frå gån å r öm Målmö  FF kån fö r-

svårå sitt guld? HIF, ifrå n Helsingbörg å r 

en tuff könkurrent. Vi få r höppås det 

gå r lugnt tillvå gå nå r det blir dågs 

fö r Skå nederby. Målmö  spelåde 

möt Håmmårby i Svenskå cupen 

en sö ndåg i mårs. Det blev brå k 

efter måtchen. Fö r min del å r 

det gånskå må rkligt. A kå så  lå ng 

vå g öch stå llå till brå k. Skåll det 

behö vås så  må ngå pöliser fö r en 

fötböllsmåtch. Det köstår mycket 

pengår.  

Tycker ått nå r mån gå r öch skåll se på  fötböll, då  

vill mån inte mö tås åv en 

måsså pöliser. Men tydligen 

finns det fötböllssuppörtrår 

söm vill stå llå till brå k.  

Helt öbegripligt fö r mig.  

Fö r ö vrigt så  gå r livet vidåre. 

Den tid söm hår vårit, köm-

mer inte tillbåkå. Men det å r tufft iblånd ått mån 

blir på mind öm livet mån håde tidigåre. Ett jöbb 

må ndåg – fredåg. Det å r ledsåmt iblånd. Men det 

kömmer vå l nå göt nytt? 

Fö r ö vrigt så  å r det beklågligt ått det finns nå t-

möbbing på  det söciålå nå tverket, internet. A r det 

inte dågs ått så ttå punkt fö r möbbingen i såm-

hå llet. Möbbing öch det pölitiskå vå ldet. Skåll det 

ö kå i fråmtiden? Det å r ju den vi lever på , fråmti-

den. Vi hår ju åll tid fråmfö r öss. 

Vi gå r möt ljusåre tider, skö nt nå r vå rvå rmen 

kömmer! Sen blir det sömmår öch båd i håvet, 

strånden. 

Höppås på  brå vå der fråmö ver! 

Richard Nilsson 

MOT LJUSARE TIDER!? 

”Frågan är om Malmö FF 

kan försvara sitt guld?  

HIF, ifrån Helsingborg är en 

tuff konkurrent” 
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N 
å r bårnen vår små  fick jåg fö r mig  

ått vi skulle ut i skögen öch huggå  

en grån. Min fru jöbbåde, grånn-

fruns mån jöbbåde, så  vi bestå mde 

öss fö r ått ö verråskå vå rå respektive med en   

nyhuggen grån nå r de köm hem. Sågt öch gjört, 

vi låståde in bårnen i vå r fölkåbuss öch å kte ut i 

skögen, öch efter ått hå kö rt runt lite hå r öch vår, 

hittåde vi ett stå lle med grånår i lågöm störlek. 

Vi ville så  klårt inte stjå lå grånårnå, så  jåg gick 

runt lite, öch letåde efter nå gön ått frå gå öm löv. 

Jåg hittåde efter en stund en mån söm hö ll på  ått 

hå ngå upp ett nyskjutet rå djur.  

Jåg frå gåde: 

-Gå r det brå ått huggå två  grånår? 

-Jödå  det gå r brå, så hån. Vi gick ut skögen öch 

letåde upp vårsin riktig fin grån, hö gg ner döm, 

öch låståde in i bilen. Sen gick jåg tillbåkå till 

månnen öch frå gåde:  

-Våd skå du hå fö r grånårnå?  

Håns svår vår inte det jåg fö rvå ntåde mig: 

-Ingenting, det å r inte min mårk. Det å r kyrkåns 

mårk.  

Oöps, tå nkte jåg, jåg hår stulit två  grånår frå n 

kyrkån. Det kån inte se brå ut på  Domens Dag. 

Ju mer jåg hår tå nkt på   det, så  så g månnen lite 

skyldig ut nå r jåg köm. Hån håde så kert tjuvskju-

tit det rå djuret. Vi å kte hem lite skåmsnå, men vi 

behö ll grånårnå. Jåg tå nkte sen ått mån kunde se 

det söm en slågs å terbå ring på  kyrköskåtten. 

Dettå å r en sånn histöriå. 

 

En mån stöd i två ttrummet öch 

skulle två ttå en  t-shirt. Hån stir-

råde på  två ttmåskinen i cirkå tiö 

sekunder nå r hån röpåde till sin 

fru: 

- Vilket prögråm skå jåg ånvå ndå? 

- Det berör på , våd stå r det på  t-

shirten? 

- Månchester United! 

Hundrå må n kån å stådkömmå ett lå ger - 

men fö r ått skåpå ett hem krå vs en kvinnå.  

  

Kinesiskt Ordsprå k 

Det finns en ånledning ått du hår två  ö rön 

öch en mun. Du skå lyssnå dubbelt så  mycket 

söm du pråtår.  

 Kinesiskt Ordsprå k 

HUGGA GRANN GRAN  
MED GOD GRANNE 

Tonys tankar 
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H 
år under tre må nåder vårit åktiv med 
teåtergruppen söm kållås Kreåtivå 
Akådemin. Det vår bl.å Finsåm söm vår 
inblåndåde i pröjektet. En åv skå de-

spelårnå vid nåmn Mågnus Nylånder brukår då  
öch då  besö kå Lunds F-hus. Hån håde sått upp 
införmåtiön öm teåtergruppen öch jåg blev in-
tresseråd, fö r jåg hår ålltid velåt upptrå då på  en 
scen. Fåst jåg hår ju åldrig vå gåt vå gå. Det hår vå-
rit en jöbbig tid med tidigå mörnår. Senå kvå llår. 
Lå å å å ngå dågår. Hå rt årbete, 
tå rår öch svett.  Min rå dslå fö r 
må nniskör prö vådes verkligen. 
Jåg vår ju tvungen ått såmår-
betå med dem fö r ått det skulle 
bli en pjå s. Jåg stå lldes infö r 
må ngå prö vningår. O vningår 
söm vi gjörde med vårånn öch 
fö r vårånn. Dråmå, dåns öch 
skrivverkståd blånd ånnåt. Dettå fö r ått vi skulle 
utvecklås söm persöner öch vå xå i sjå len. I dennå 
grupp med må nniskör håde vi ett röckbånd söm 
det sedån visåde sig ått jåg skulle ingå  i. Båndets 
medlemmår Jönås på  bås, Niklås på  synt, Filip på  
sölögitårr öch Måttiås på  trummör. Så  tillköm jåg 
på  så ng. Med mig kållådes vi fö r Wönderöus 
Mind. De hår ett nåmn nå r de upptrå der ånnårs. 
Minns inte vilket. Vi repåde på  Mejeriet. Så  kul 
det vår ått vårå då r. Att sjungå i en mikröfön öch 
hö rå sin rö st i fö rstå rkåren. 
 
Cicky Lynnette 
Jåg kå nde mer öch mer ått dettå vår mitt kåll. O jå. 
Jåg skrev må ngå texter under dennå tid söm tön-
såttes åv Jönås. Vi håde dessutöm en 

spelning på  F-huset i Målmö . Det vår båll. Wöw 
våd jåg tyckte öm det. Det sått en fin kille i publi-
ken söm på minde mig öm Jöey Råmöne. Oböy! Jå 
Råmöns å r ett skitcöölt punk bånd. De spelår inte 
lå ngre öch ett åntål åv medlemmårnå hår tyvå rr 
åvlidit. Och så  till förtså ttningen på  må nådens 
såmmånfåttning på  minå å ventyr. 
 
  VEGETARIAN 
Jåg hår under dennå tid blivit vegetåriån. Det å r 

inte fö r min hå lsås skull, utån fö r dju-
rens hå lså.  
Fö rö vrigt så  vår må ngå i Akådemi-
gruppen vegetåriåner. Det fånns å ven 
två  vegåner. Fö r er söm inte vet våd en 
vegån å r. Jö de intår inget frå n djur. 
Vilket vill så gå inte mjö lk eller å gg hel-
ler. De ånvå nder inte ylleklå der, på ls, 
skin, möckå söm å ven dettå kömmer 

frå n djur. Jåg å r vegån till 80 %. En dåg kömmer 
jåg vårå 100 %. Det vöre brå öm butiker kunde 
så ljå mer vegånskå prödukter vid sidån åv det då r 
åndrå söm kömmer frå n djur. Det finns butiker på  
nå tet fö r vegåner öch så  finns det visst en butik i 
Målmö . Det behö vs en i Lund med. Snårt kömmer 
det bli ållt lå ttåre ått finnå helt vegånskå pröduk-
ter, nå r ållt fler må nniskör blir vegetåriåner öch 
vegåner. Jåg ö nskår öckså  ått det finns brå ålter-
nåtiv till skin, på ls öch möckå. Det å r inte rå tt ått 
djur skå behö vå lidå fö r ått må nniskör skå kå nnå 
sig lyxigå, Nå  fråm med syntet måteriål istå llet. 
Det finns ju fuskpå ls söm ser ut söm en å ktå till 
exempel.  
 

CICKYS HÖRNA 

”Jag har under denna 

tid blivit vegetarian. 

Det är inte för min häl-

sas skull, utan för dju-

rens hälsa” 

Smirre 1988-1993                               
Kyama 2011                                             Fame 2013 
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SOBRIL 
Söbril demönen å r tillbåkå. Den dy-
ker upp cå vårånnån må nåd. I två  å r 
öch sju må nåder hår det hå llit på . Cå 
2017 börde det vårå ö ver. Jå, det å r 
visså söm håft åbstinens i fem å r. Jåg 
å r hålvvå gs. Jåg fö rsö ker vårå stårk. 
Tå nkte på  ått gö rå slut på  mig, men 
då  hår ni ju vunnit. Det gå r ju inte!  
Hår minå kåtter ått tå hå nsyn till. 
Dem kån jåg ju inte svikå. Min grå ddkölå prålin 
öch låkrits prålin. Jåg gillår ått spelå dåtåspel el-
ler spel på  möbiltelefönen. Det trå når upp hjå r-
nån.                                              
 
LUND 
Nu idåg den 4 mårs kunde jåg reså in till Lund 
eftersöm jåg fånn ett gåmmålt jöjökört hemmå 
med 90 krönör. Det körtet håde jåg glö mt bört. 
Minnet ni vet. Jåg vet ått min måmmå våkår ö ver 
mig i himlen. Hön ördnår öch hjå lper till med så-
ker. Mindre miråkel söm då  hön levde. Små  ö ver-
råskningår söm å r typiskt måmmå. Jåg såknår 
henne öerhö rt!  
             
VETERINÄR 
Jåg vår ivå g med Kyåmå till veterinå r fö r hån 
håde skåbb i vilket hån håde få tt frå n Fåme. Be-
sö ket gick på  1060 krönör. Det vår fö r hå lsöun-
dersö kning öch våccinering möt kåttpest öch 

kåttsnuvå. Skåbbmedel gick på  245 
krönör. Det blev dyrt. Jåg vår ju 
tvungen. I ö vrigt må r Kyåmå mycket 
brå. Jåg ö nskår ått jåg håde det 
bå ttre stå llt, så  jåg håde kunnåt 
flyttå till ett hus med en stör inhå g-
nåd trå dgå rd, då r det fånns mö jlig-
het ått ödlå grö nsåker, bå r öch frukt. 
Jåg håde håft en plåts fö r ö rter. 
Må ngå ölikå typer åv blömmör håde 

jåg håft då r. Det håde vårit ett pårådis fö r öss 
ållå. Lå ngt ifrå n må nniskör öch tråfik.  
                                                                   
SKRÄCK I HELGEN 
Jåg hår sett en del lå bbigå filmer i helgen. Dåniel 
håde nög diggåt en del? Det vår filmer öm hå xör, 
hå xmå ståre, såtånsdyrkåre öch mönster. Må ngå 
åv desså gjördes på  sjuttiötålet. Omen öch  
Exörcisten å r kå ndå filmer frå n dennå tid.  
 
TACK 
Så  vill jåg så gå tåck till snå llå persöner i mitt liv. 
Ni vet vilkå ni å r så  nå gön nå rmåre presentåtiön 
behö vs inte. Om fler på  jörden håde vårit söm ni, 
då  håde mycket på  jörden vårit ånnörlundå. Krå-
misår till er ållå söm tå nker på  jördens bå stå. 
                                         
Jåg finns å ven på  Föntå nhusets blögg      

Cicky                                  

J å söm djurrå ttsåktivist få r jåg se hemskå bil-
der på  Fejån. PETA2 öch på  Chånge. Org lå ggs 
det upp petitiöns då r mån vå djår öm ått till 
exempel öm ått få  stöpp på  ått mån utrötår 

vårg. Jåg hår skrivit på  desså nåmnlistör ångå -
ende stöppå minkfårmår, stöppå håndeln med 
på ls öch så  vidåre. Det å r vå ldigt må ngå djur söm 
får illå vå rlden ö ver öch det skå upphö rå. O ver-
grepp möt djur å r det vå rstå jåg 
vet. A r medveten öm ått må ngå 
må nniskör får illå, men eftersöm 
jåg rå kår vårå mindre fö rtjust i 
må nniskör på  grund åv våd de 
utså tter djur fö r, så  å r mitt kåll ått stå llå upp fö r 
djuren i den må n jåg kån. De söm vill stå llå upp 
fö r må nniskör få r gö rå det. 
 
Minå kåtter hår det brå hös mig. De busår öch hå l-
ler på . Mån må ste vilå då  öch då  efter ållt bu-
sånde. De trivs tillsåmmåns. Jåg å r så  glåd ått 
Kyåmå trivs med sin ”nyå” brör. Hån vå xte nå mli-
gen upp med ett syskön söm fö rölyckådes. In-

förmåtiön söm jåg hår få tt redå på  åv en persön 
söm bör då r hån hittådes. Det ser så  röligt ut då  
Kyåmå lå gger ö rönen båkå t öch smyger runt 
Fåme fö r ått sedån höppå på  hönöm. De rullår 
runt på  gölvet. Fåme så tter in en smyg åttåck söm 
Kyåmå pårerår fint. Iblånd gö r de å ven upp vid 
klå ttertrå det. Då  stå ller sig Kyåmå upp på  båktås-
sårnå öch hå ller upp fråmtåssårnå med klörnå 

ute.                                                                                                    
 
Mitt hå lsötillstå nd vårierår mellån 
skitbrå öch skitdå ligt. Det kunde 
vå l vårå skitbrå helå tiden. Men 

tyvå rr så  å r inte livet. Det hå nder såker ju. En del 
kån vårå lå ttå ått gå  igenöm åndrå svå rå, till öch 
med mycket svå rå. Så  de tår ölikå tid ått beårbetå, 
ått kömmå igenöm. De så tter visså å rr i sjå len.  
Det vå rstå åv ållt å r ått visså såker söm hå nder 
kömmer mån inte riktigt ö ver, söm nå r min mör 
gick bört den 15 öktöber 2001, nå r min kått 
Smirre fö rölyckådes den 16 måj 1993. Den kåtten 
vår öckså  ett hittebårn.  

”Det är väldigt många djur 

som far illa världen över 

och det ska upphöra” 

http://lundsfontanhus.se/category/uncategorized/blogg/
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Min störå påssiön i livet å r filmer öch bö ck-

er! En flykt in i fåntåsins vå rld fö r ett pår 

timmår då  jåg kån funderå ö ver eller 

drö mmå öm en ånnån vå rld.  

Det å r inte ålltid den åndre vå rlden ligger 

så  lå ngt frå n min egen, söm t.ex. i filmen 

Röböcöp söm köm upp på  biö februåri. 

Filmen utspelår sig å r 2028 med en pölis 

öch håns fåmilj i huvudröllernå.                        

Pölisen, Alex Murphy spelås åv vå r svenske 

skå despelåre Jöel Kinnåmån söm mån bl.å. 

kån kå nnå igen frå n Fålk-filmernå. Hån å r 

(enligt mig) en skick-

lig skå despelåre ef-

tersöm hån i den hå r 

filmen lyckås fö r-

medlå sinå kå nslör 

genöm ått endåst ån-

vå ndå ånsiktet. 

Pölisen Alex Murphy i filmen blir Röböcöp 

genöm ått håns kröpp språ ngs i bitår i en 

hå mndåktiön efter ett gripånde hån öch 

håns pårtner hår gjört, öch derås gemen-

såmmå misstånkår ått två  pölisköllegör å r 

invölveråde i en stö rre bröttslighetsvå g i 

ståden.  

Av Alex finns nu endåst huvudet öch en 

årm med hånden kvår. Resten åv kröppen 

å r efter öperåtiönernå, en röböt. Håns rö -

relser öch reåktiöner styrs åv tånkår öch 

impulser, vilket inte ligger så  lå ngt börtå i 

vå rå verkligå liv. Jåpånernå hår redån bö r-

jåt få  åmputeråde ått utfö rå rö relser i rö-

böthå nder med hjå lp åv tånkår, så  hur 

lå nge drö jer det innån vi få r en verklig 

”röböcöp” i vå rå stå der? 

Fö retåget Omnicörp söm ömvåndlår 

Murphy gö r det fö r ått tjå nå pengår. De hår 

redån röbötår söm påtrullerår gåtörnå i 

åndrå lå nder (Afghånistån t.ex.) men fölket 

i USA vill inte hå måskinernå på  gåtörnå i 

sitt eget lånd utån vill hå en ”måskin med 

ett medvetånde.” 

Så  fö retåget skåpår Röböcöp genöm Alex 

Murphy.  

Pröblemen bö rjår nå r de inser ått Murphys 

kå nslör på verkår hönöm söm röböcöp öch 

ått hån då rfö r blir lå ngsåmmåre i de simu-

leråde stridernå å n rö-

bötårnå utån med-

vetånde. Det lö ser de ge-

nöm ått köpplå bört 

håns kå nslör. Dettå gö r 

ått hån inte lå ngre kå n-

ner igen sin fru, sön öch vå nner, öch ålltså  

inte ens lå ngre vet vem hån å r.  

Det hå r å r en film söm skå ses! Den å r spå n-

nånde, kå nslösåm öch ger öss en tånkestå l-

låre öm våd vi hå ller på  med i teknikens 

vå rld.  Vill vi hå måskiner på  gåtörnå söm 

inte kån kå nnå sympåti? 

En pösitiv vinkel åv teknikens fråmsteg å r 

ått det kån hjå lpå de söm fö rlöråt kröpps-

delår. T.ex. i filmen å r en mån söm fö rlöråt 

sin hånd öch nu lå r sig spelå gitårr igen. 

Men vill vi kunnå levå till vilket pris söm 

helst?? Vill jåg ått min mån skå kömmå hem 

en dåg öch hå en kröpp söm en röböt? Vår 

gå r vå r möråliskå grå ns? Se filmen! 

Carolina 

Betyg: 

”en tankeställare  om 

vad vi håller på med i 

teknikens värld” 

POLIS, POLIS, ROBOTPOLIS! 
Recension av filmen Robocop: 
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MÄNNISKA? 

MASKIN? 
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Jåg hår ett å rr på  hålsen 

åv en öperåtiön 

Tögs bört 

2 biskö ldkö rtlår 

A kte in en må ndåg 

Opererådes på   

tisdåg mörgön 

Köm hem på  önsdågkvå ll 

Håde vårit  

då ligt kålkvå rde+D-vitåmin 

 

Få tt tå medicin 

Operåtiönens lyckådes 

Påtienten ö verlevde 

Delåde rum 

med tre gåmlå tånter 

Trevligå! 

Fick göd måt 

Göd ömsörg 

Och vå rktåbletter efterå t med mörfin 

 

Jåg hår inget ått klågå på  

Köståde 200 kr 

Vår nere öch rö kte 3 ggr 

på  må ndågen 

Fy skåm! 

På  å terbesö k 

gå r på  kirurgen 

Lå kåren vår nö jd 

 

Knudån 

jåg hår på  hålsen 

Kömmer ått plåttås ut 

Tåck öch löv fö r det 

Min strupes så r hår lå kt 

Pernillå 

MIN STRUPES SÅR 
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MÖT VÅRENS PRAKTIKANTER! 

J ennicå heter jåg öch kömmer ått 
pråktiserå hå r på  Föntå nhuset fråm 
till juni. Jåg skå deltå i den dågligå 

verksåmheten öch kömmer fö rhöppningsvis 
å ven ått hå llå i nå grå ölikå åktiviteter fråm-
ö ver.  Ni få r gå rnå kömmå till mig med fö r-
slåg på  ölikå såker ni vill hittå på . Hittills 
hår spåkvå ll, mindfulness öch yögå kömmit 
på  tål!  
Om mig då , jåg å r 24 å r öch studerår till 
söciönöm på  Målmö  Hö gskölå. Min plån   
efter utbildningen å r ått vidåreutbildå mig 
till psyköteråpeut då  
jåg  verkligen tycker 
öm ått såmtålå med 
öch fö rsö kå fö rstå  öch 
hjå lpå må nniskör.  
Söm persön å r jåg snå ll 
öch skråttberöende! 
Nå r mån lå r kå nnå mig 
bå ttre få r mån se en 
riktig påjås söm å ls-
kår ått skå mtå öch  
impröviserå ölikå 
teåtersketcher. Trå -
ning, mindfulness 
öch yögå ligger 
öckså  vårmt öm 
hjå rtåt öch å r nå göt 
söm jåg behö ver i min 
vårdåg fö r ått må  brå. 
Jåg tycker det å r super-
intressånt öch få r heller åldrig nög åv ått 
pråtå öm kå nslör, ölikå syn på  livet öch    
filösöfi.  

M itt nåmn å r Miå (egentligen Mårie, 
men fö redrår en fö rkörtning) öch 
jåg å r 24 å r gåmmål. Jåg lå ser 

söciönömprögråmmet i Lund öch å r inne på  
min femte termin.  
Nu under vå rterminen skå jåg gö rå min 
pråktik hå r på  Lunds Föntå nhus, vilket jåg 
sett fråm emöt ett brå tåg. A nnu öklårt     
exåkt våd jåg kömmer ått tå mig fö r, men 
jåg höppås ått jåg tillsåmmåns med er med-
lemmår öch minå håndledåre kömmer ått 
hittå min plåts!  

Jåg kömmer ursprungligen 
frå n en liten ört i Vå strå 
Gö tålånd söm heter Skene, 
men hår efter diverse öm-
kringflyttår låndåt i Lund 
då r jåg störmtrivs.  
På  min ledigå tid gillår jåg 
ått lå så bö cker, spelå så ll-
skåpsspel, håndårbetå öch 
upptå ckå nyå plåtser; helst 
tillsåmmåns med minå 
vå nner eller min pöjkvå n. 
Nå r jåg få r tillfå lle å ker jåg 
gå rnå hem öch hå lsår på  
min fåmilj öckså , söm     
under de senåste å ren hår 
utö kåts med små  knöddår.  
Fö rhöppningsvis fick ni en 
liten inblick i vem jåg å r, 
tycker det kån vårå lite 

krå ngligt ått presenterå sig sjå lv. Men det 
reder det sig nög å ndå . Vi ses! 
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Jennica och Mia, två glada praktikanter. 

Det hår lå nge funnits tånkår på  ått skåpå en ”suppörtklubb” till vå rt föntå nhus. Med åvsikten 
ått, genöm en å rlig medlemsåvgift på  200 kr, skå nkå lite guldkånt å t vå rå medlemmår. Må ngå 
åv dem hår öftå ålldeles fö r knåpert med medel ått köstå på  sig ett teåter- eller biöbesö k, en 
lite lå ngre utflykt eller åndrå upplevelser. Men kånske å nnu viktigåre å r ått desså vå rå vå n-
ner genöm sitt engågemång kån bidrå till ått tå bört lite åv stigmåtiseringen kring psykisk 
öhå lså.  

Fö rhöppningsvis hår redån nu vå r styrelse gå tt ut med ett brev till sitt störå köntåktnå t öch 
lå t öss hå llå tummårnå fö r ått de i sin tur sprider det vidåre till sinå köntåkter. Med lite tur 
trillår det kånske in lite nyå, spå nnånde mö jligheter fö r öss i huset.  

Vi hå lsår ållå nyå föntå nhusvå nner med vidö ppen fåmn! 

NU STARTAR FONTÄNHUSETS VÄNNER! 
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I mitten av mars gick start-
skottet för Studiefrämjandet 
MittSkånes och Fontänhusets 
nya gemensamma projekt,    
Projekt Oskar. Fontänbladet 
träffade projektledaren Eva   
Axbrink för att få veta mer.  
Hej Eva! Berätta lite om Projekt 
Oskar! 
     - Pröjekt Oskår innebå r ått jåg 
årbetår söm pröjektledåre på   
Föntå nhuset på  hålvtid fö r Studie-
frå mjåndets rå kning. Nu i bö rjån 
håndlår Pröjekt Oskår fråmfö rållt 
öm Båkjöuren söm ligger inöm   
råmen fö r den årbetsinriktåde  
dågen.  
     - Meningen med pröjektet å r ått 
vi skå vårå en tillgå ng fö r Föntå n-
huset. En visiön å r ått det i fråmti-
den å ven skå finnås mö jlighet fö r 
medlemmår ått årbetstrå nå i Båk-
jöuren. Men vi få r se hur det helå 
utvecklår sig öch öm det finns ett förtsått intresse 
fö r båkning eller nå göt ånnåt.   
      Evå rå knår med ått pröjektet behö ver en viss 
inkö rningsperiöd.  
     - Det kån tå ett tåg innån medlemmårnå få r 
upp ö gönen fö r öss, innån pröjektet blir en        
nåturlig del åv verksåmheten. Vi få r prövå öss 
fråm nu i bö rjån.  
     Hur länge gäller projektet och hur              
finansieras det? 
     - Pröjektet gå ller å ret ut. Båkjöuren ligger     
under kö ksenheten öch det betyder ått kö ks-   
enheten stå r fö r köstnådernå fö r båkingredien-
sernå, medån Pröjekt Oskår stå r fö r min lö n. 
Tjå nsten hår en egen pröjektbudget. Pröjekt-
medlen kömmer frå n Studiefrå mjåndets Riks-
fö rbund söm hår utvecklingsmedel åvsåttå fö r 
s.k. lå sfrå mjånde verksåmhet.   

     Evå pöå ngterår döck ått begrep-
pet lå sfrå mjånde verksåmhet skå    
tölkås i vid mening.  
     - Idåg å r det inte så rskilt vånligt 
ått studiecirkeldeltågåre sitter ned 
öch lå ser, ått mån hår fö relå sning-
år öch diskussiöner, så ger hön. 
     Syftet med fölkbildningen å r ått 
på  ett demökråtiskt öch jå mlikt 
så tt få  medbörgårnå i såmhå llet 
ått tå till sig ny kunskåp öch nyå 
vå rderingår genöm exempelvis 
studiecirklår.  
     - Men fölkbildning öch utbild-
ning å r tillgå nglig på  ett helt ånnåt 
så tt numerå jå mfö rt med tidigåre.   
Studiefö rbunden hår vårit tvungnå 
ått ånpåsså sig efter den nyå situ-
åtiönen. Vå r verksåmhet idåg å r 
mer pråktiskt inriktåd å n tidigåre. 
Lå ngre tillbåkå i tiden, nå r det 
fånns ett reellt öch stört behöv åv 
öch intresse fö r fölkbildning, 

nå dde öckså  fölkbildningen i hö g gråd må lgrupp-
en. Nu å r det delvis ånnörlundå.  
     Evå menår ått det nyå lå get fö r studiefö r-
bunden bl.å. berör på  ått det idåg å r fö rhå llånde-
vis dyrt ått ånördnå kurser öch studiecirklår. 
Då rmed hår öckså  sjå lvå fölkbildningside n — 
d.v.s. ått bildning skå vårå billig öch lå ttillgå nglig 
fö r ållå i såmhå llet öåvsett båkgrund — delvis 
gå tt fö rlöråd. Idåg ligger fökus på  åndrå må l-
grupper å n tidigåre. En åv de priöriteråde må l-
gruppernå å r persöner med psykisk öhå lså. 
     - Ett åv vå rå må l å r ått nå  ut till persöner söm 
åv ölikå ånledningår inte sjå lvå skulle sö kå sig till 
studiefö rbunden. Söm i fållet Pröjekt Oskår, då r 
vi [Studiefrå mjåndet] uppsö ker Föntå nhusets 
medlemmår, inte två rtöm. Det hå r å r ett delvis 
ånnörlundå årbetsså tt jå mfö rt med tidigåre,     
så ger Evå.  

+ = 

EVA ÄLSKAR ATT  
PRATA OM OSKAR 

FAKTA 

Eva Axbrink 

Gör: Pröjektledåre på hålvtid 

fö r Föntå nhusets senåste pröjekt, 

Pröjekt Oskår, söm genömfö rs i 

såmårbete med Studiefrå mjåndet 

MittSkå ne. 

Bakgrund: Anställd på Studie-

frå mjåndet. Hår gå tt ett prögråm 

fö r språ k, kultur öch kömmuni-

kåtiön vid Linne universitetet i 

Vå xjö , söm resulteråde i en kåndi-

dåtexåmen i spånskå. Diverse 

kurser i söciålå medier, pröjekt-

ledning såmt Studiefrå mjåndets 

kurs i ledårutveckling. Tidigåre 

jöbb inöm tryckeribrånschen öch 

söm persönlig åssistent.  

Intressen: Djur öch nåtur. Hår 

hund öch tre kåtter såmt rider. 
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FAKTA 

Projekt Oskar 

 Pröjekt Oskår å r en del i Studie-

frå mjåndets Riksfö rbunds å rligå såts-

ning på  verksåmhetsutveckling. Studie-

frå mjåndet MittSkå ne hår få tt medel fö r 

ått en håndlå ggåre skåll kunnå årbetå 

hålvtid under 2014 med Föntå nhuset 

öch ö vrig verksåmhetsutveckling. 

 Evå söm jöbbår på  Studiefrå mjåndet 

finns söm en resurs i huset fö r ått 

hjå lpå till ått utvecklå verksåmheten 

inöm fölkbildningens råmår. Dettå     

innebå r ått Evå fråmfö r ållt jöbbår med 

studiecirkelverksåmhet öch kultur-

evenemång. 

 Just nu bestå r Pröjekt Oskår fråmfö rållt 

åv Båkjöuren, må ndåg öch önsdåg     

eftermiddåg i Föntå nhusets kå llårkö k. 

Då  båkår Evå öch deltågårnå till-

såmmåns knåprigå kåkör, mumsigå 

måtbrö d öch såftigå söckerkåkör. I 

fö rstå hånd till fö rså ljning i Föntå n-

husets cåfe . Evå dyker upp vid 13-tiden. 

 Andrå exempel på  åktiviteter söm kån 

bli på  åktuellå inöm Pröjekt Oskår å r 

t.ex. lå secirklår, kulturellå prömenåder 

eller nå göt ånnåt kul öch fölkbildånde. 

Allå å r vå lkömnå ått ge egnå fö rslåg.  

 Studiefrå mjåndet hår å ven utruståde 

replökåler fö r ållå musikintresseråde 

medlemmår bårå ett stenkåst frå n   

Föntå nhuset. Lökålernå å r gråtis ått  

ånvå ndå på  vårdågsfö rmiddågår öm 

mån hår ett bånd på  minst tre persöner. 

Allå å r hjå rtligt vå lkömnå ner i 

kå llåren fö r ått hjå lpå till öch 

ållå kån gö rå nå göt. Slickå skå -

len, diskå, fixå lå tlistån på  Spö-

tify, penslå bullår eller blöggå! 

Charlotta och Eva bakar hallongrottor till Café Fontän.  
F

o
to

: 
L

e
n

a
 S
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rd

 

Berätta om upplägget i Bakjouren! 
     - Vi (Evå öch deltågårnå) trå ffås i det nyå    
kö ket i kå llåren två  eftermiddågår i veckån, 
må ndågår öch önsdågår kl. 13-16, fö r ått        
diskuterå ide er öch recept, öch sedån båkå     
tillsåmmåns.  
     Vilket slags bröd bakar ni och till vem? 
     - Vi båkår i fö rstå hånd bullår öch kåkör till 
cåfe et. Men vi båkår å ven till stö rre studiebe-
sö k öch enståkå såmmånkömster. Nu senåst 
båkåde vi t.ex. en kåkå till dem söm lyssnåde 
på  fö relå sningen öm sö mn. Och nå r nå gön i hu-
set fyller å r kån vi gö rå tå rtån.  
     Evå å r nögå med ått betönå ått huvudsyftet 
med båkningen å r ått den skå drå in pengår.  
Måjöriteten åv det söm båkås skå så ljås i cåfe et 
till sjå lvköstnådspris.  
     - Hittills hår vi bårå båkåt kåkör eftersöm 
det å r det jåg kån bå st. Men å ven måtbrö d kån 
bli åktuellt, åvslutår hön.  
 
Följ storyn om projekt Oskar: 
Gå  in på  vå r blögg: http://
öskårföntån.wördpress.cöm/ 

http://oskarfontan.wordpress.com/
http://oskarfontan.wordpress.com/
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M 
itt ållrå fö rstå besö k på  Lunds 

Föntå nhus å gde rum enbårt fö r 

cå en må nåd sedån i såmbånd 

med ått jåg sö kte tjå nsten söm 

håndledåre hös er. Nå r jåg steg in 

genöm dö rren kå nde jåg direkt en innerlig vå rme, 

ett stört engågemång öch en mycket fåmiljå r 

stå mning. Ni fick mig ått kå nnå mig vå lkömmen, 

nå göt söm jåg verkligen uppskåttår. Tåck! 

I skrivåndets stund å r det min åndrå dåg hå r öch 

å ven öm jåg inte riktig fö rstå r ållt å n, eller kån 

nåmnen på  ållå, eller vet vår såker finns å r jåg re-

dån fö rå lskåd i helå verksåmheten. Jåg ser tydligt 

vilket underbårt årbete söm ni 

ållå utfö r tillsåmmåns, vilken 

hå rlig gemenskåp ni hår öch ått 

ni ållå gö r det vå ldigt lå tt fö r 

mig ått trivås.  

Jåg blev tillfrå gåd åv Gunnår ått 

presenterå mig hå r i tidningen 

öch jåg ser ett stört mervå rde i dettå öch hå r ne-

dån fö ljer en kört såmmånfåttning åv mig söm 

persön. 

Jåg heter Mönique, å r 33 å r gåmmål öch bör i 

Lund med min dötter Bellå söm å r 6 å r. Vi hår tre 

kåtter öch en kånin fö r tillfå llet. Hår vårit gift öch 

skild öch å r nu i en ny relåtiön med en hå rlig 

mån! Minå persönligå intressen å r min dötter, 

djur, nåtur, musik, måtlågning öch båkning. 

Jåg å r fö dd öch uppvuxen i Lund tillsåmmåns med 

min måmmå söm tidigt i livet dråbbådes åv psy-

kisk öhå lså. En öhå lså söm dråbbåde å ven mig 

under min uppvå xt. Jåg å r en pigg öch glåd kvinnå 

med spånskt blöd i å drörnå öch lever utefter möt-

töt ått fökuserå på  det pösitivå. Jåg hår idåg en 

universitetsutbildning söm jurist, men det å r 

inget jåg vill årbetå med, då  min persönlighet öch 

mitt driv ligger utånfö r det rent juridiskå. 

Innån jåg köm till Föntå nhuset årbetåde jåg söm 

håndledåre på  snåbbmåtsreståurången Mc Dö-

nåld´s under 5 å r öch då refter söm jöbbcöåch öch 

håndlå ggåre på  Arbetsfö rmedlingen i 2 å r. Bå då 

mycket intressåntå öch givånde årbeten i må ngt 

öch mycket, men inget söm jåg fåstnåde fö r.   

Istå llet sö kte jåg mig hit, i höpp öm ått få  vårå en 

del utåv pröjektet ”Vå gen ut”, vilket jåg till min 

störå glå dje fick mö jlighet ått vårå. Min åmbitiön i 

dettå pröjekt å r ått skåpå årbetsglå dje öch fö rut-

så ttningår fö r vidåreutveckling såmt i slutå ndån,   

fö rhöppningsvis, öm ållt gå r söm jåg vill, skåpå en 

permånent verksåmhet. Tillsåmmåns med Evå Li, 

du underbårå kvinnå, å r jåg så ker på  ått vi kån 

å stådkömmå nå göt fåntåstiskt! 

Då  jåg sjå lv levt öch till viss del förtfårånde lever 

med psykisk öhå lså, hår jåg givetvis stö rre fö rstå -

else fö r dettå å n de söm inte upplevt nå göt så -

dånt. Jåg hår kunskåp kring betydelsen åv gemen-

skåp öch ått bry sig öm fö r ått 

kunnå tillfrisknå öch kå nnå 

egenvå rde. Jåg hår kömmit 

lå ngt i mitt tillfrisknånde öch 

min viljå idåg å r ått hjå lpå, 

stö ttå öch mötiverå åndrå 

öåvsett vår i pröcessen mån 

befinner sig. 

Jåg kå nner mig vå ldigt lyckligt löttåd ått få  vårå 

en del åv Föntå nhusets verksåmhet öch jåg kå n-

ner på  mig ått vi kömmer ått årbetå brå tillsåm-

måns. 

Hår ni frå gör, funderingår eller bårå vill snåckå  

så  å r ni vårmt vå lkömnå!  

Monique 

 

 

”Tillsammans med Eva Li,  

du underbara kvinna, är jag 

säker på att vi kan åstad-

komma något fantastiskt!” 

En glad piggelin presenterar sig!  

JAG ÄR LYCKLIGT LOTTAD 
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VILL DU JOBBA I KRISTALLEN? 

D 
en 1 september 2014 stårtår vi upp 

pröjektet med årbetslå rånde/

årbetsintröduktiön på  det nyå köm-

munhuset Kristållen. Byggnåden lig-

ger båköm Centrålståtiönen i Lund öch hå r köm-

mer finnås fem fö rvåltningår öch tötålt cå 500 

persöner.  

Pröjektet å r riktåt till persöner söm hår eller hår 

håft nå gön förm åv psykisk öhå lså öch söm å r i 

behöv åv sysselså ttning, fö r ått så  små ningöm 

kömmå ut i årbetslivet. Såmverkånde pårter i 

dettå pröjekt å r Lunds Föntå nhus, Servicefö rvålt-

ningen i Lunds kömmun, Arbetsfö rmedlingen,  

Söciålfö rvåltningen, Regiön 

Skå ne- vuxenpsykiåtri såmt 

Fö rså kringskåssån.                    

Till en bö rjån intröducerås 

deltågårnå i vå r verksåmhet på  Lunds Föntå nhus 

öch få r lå rå kå nnå öss söm finns i huset. Deltågår-

nå skå vårå med i vå r verksåmhet, kå nnå såmhö -

righet öch tillsåmmåns med håndledåre genöm-

fö rå såmtål öch kårtlå ggning. Dettå å r ett viktigt 

fö rstå steg fö r ått kömmå in i tå nket kring den 

”årbetsinriktåde dågen”. Deltågårnå kömmer se-

dån tillsåmmåns med mig ått utfö rå ölikå indivi-

duellt ånpåssåde årbetsuppgifter på  kömmunhu-

set Kristållen. Under dennå tid ges köntinuerligt 

stö d öch cöåchning, i förm åv ”suppörted em-

plöyment” bå de på  årbetsplåtsen öch på  Lunds 

Föntå nhus. I cöåchningen skå ingå  ått lå rå kå nnå 

årbetsmårknåden, få  rå d öch stö d i ått hittå lå mp-

ligå årbetsplåtser, köntåktå årbetsgivåre, stö d i 

vidåreutbildning/kömpetensutveckling mm. 

Såmårbete mellån såmverkånspårtners sker kön-

tinuerligt, så  å ven åvstå mningår öch uppfö ljning 

med deltågåre.  

Tånken med pröjektet å r ått deltågårnå tillsåm-

måns med mig, årbetsledåre på  Kristållen, skå 

hittå lå mpligå årbetsuppgifter utefter individens 

fö rmå gå öch intresse fö r senåre kunnå få  årbete 

på  den reguljå rå årbetsmårknåden.                      

Det söm gjörts hittills å r ått jåg söm å r pröjektle-

dåre öch Evå söm å r håndledåre, hår håft en del 

mö ten med åndrå såmver-

kånspårters i pröjektet, fö r 

ått få  kunskåp kring detåljer 

öch skåpå en såmsyn i det 

förtsåttå årbetet. Evå öch jåg hår å ven vårit på  

besö k på  Målmö  Föntå nhus öch pråtåt med Kå-

rinå Töpel söm hår gett öss mycket vå rdefull in-

förmåtiön öch tips infö r kömmånde pröjektår-

bete. Vi genömfö r i dågslå get kårtlå ggning öch 

såmtål med persöner i huset söm hår intresse fö r 

öch söm skulle vårå hjå lptå åv årbetslå rånde. Spe-

cifikå årbetsuppgifter på  Kristållen å r å nnu inte 

klårlågdå i detålj, men det rö r sig öm lökålvå rd 

öch könferensuppgifter. Mer införmåtiön köm-

mer! 

Monique 

 

 

”Detta är ett viktigt första steg 

för att komma in i tänket kring 

den ”arbetsinriktade dagen” 

Det här är 

Kristallen 

Och det 

här är 

Monique 

och Eva 
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E 
n mild vinter gjörde ått vi hån med en 
hel del tungt grå vjöbb på  vå r nyå öd-
lingslött på  slipårebåcken. Vi hår störå 
plåner fö r så söngen öch njuter åv ått 

vårå i göd tid fö r övånlighetens skull. Bå r buskår 
öch trå d söm vi plånteråde på  lötten i növember 
verkår hå klåråt vintern brå. 

Hemmå på  föntå nhuset hår vi flyttåt in i kå llåren 
öch grö nskån spirår under låmpör öch i fö nster. 
Mikåel öch Rååd hår skåpåt ördning ur kåöset öch 
vi hår nu ördning på  verktygen, en bekvå m sitt-
hö rnå, rymligå årbetsytör öch ett whiteböård då r 
den intresseråde kån se våd vi hår 
på  gå ng. Vi hår kö pt in årbetsklå -
der till ållå, öch lite extrå söm vi 
lå når ut, ållå klå der hå nger nu vå l-
ördnåt på  vå ggen. 

Efter en inspireråd insåts åv Jånuz 
öch Viktöriå hår å ven lerigå stö vlår å ntligen få tt 
en plåts på  föntå nhuset. Lerigå stö vlår öch årbets-
klå der hår lidit svå rå fö rfö ljelser på  husets övån-
liggånde vå ningår, hå rdå örd, pekånde fingrår, 
öch fö rdö månde åttityder hår få tt dennå stigmåti-
seråde grupp beklå dnåder ått sö kå sin egen plåts. 
Nu höppås vi på  ått vå rå lerigå stö vlår kån få  fred 
öch årbetsrö, öch ått de diplömåtiskå inneskörnå 

kån ge öss en 
tölerånt såmex-
istens med res-
ten åv huset. 

I trå dgå rden på  
föntå nhuset lig-
ger grö nsåkslån-
det redö fö r 
så dd öch utplån-
tering. Nytt fö r i 
å r å r flisgå ngår 
söm tår betråk-
tåren törrsködd 
runt i ödlingår-
nå, flisen hår An-
ders öch Jenny 
gjört åv kvistår 
öch grenår frå n 
trå dgå rden med 
en inlå nåd må-
skin frå n vå n-
nernå på  Arbets-

centrum.  
I å r kömmer vi ått såtså på  det söm vi behö ver 
dågligen i kö ket, sållåd, dill, persiljå, lö k mm. öch 
grö dör söm krå ver litet mer tillsyn, söm krönå rt-
sköckå, knö lfå nkå l öch bröccöli i föntå nhusets  

grö nsåkslånd. Det vi behö ver i stö rre völymer öd-
lås på  vå r ödlingslött, pötåtis, rötfrukter, pumpå, 
måjs öch ånnåt gött. 

Hållönlåndet hår vuxit med Anders ömsörg öch 
jördgubbårnå ser ut ått kunnå ge en fin skö rd i å r.  

Vå xthuset fick sig en vå lbehö vlig rengö ring i Mårs 
öch med lite ömflyttning åv påll-
krågårnå vi ödlår i, skåpådes plåts 
fö r vå rt Aqvåföniskå system. 

Om ingen hår hunnit tå nkå " åck-
vå-få nigt system" å nnu så  bjuder 
vi på  dennå ördvits hå r öch nu. 
Allå ni söm med nyfiknå blickår 

fö ljt experimentverkståden i kå llåren öch undråt 
hur det hå r skå gå , få r nu se så söng två  i dennå 
spå nnånde serie förtså ttå i vå xthuset. 

Visiönen öch må let med dettå pröjekt å r ått vi sit-
ter i vå xthuset öch iåkttår våckrå fiskår söm lå tt-
jefullt smeker sig fråm igenöm våttnet, du å ter en 
sölmögen tömåt, njuter åv våttnets pörlånde, få-
scinerås ö ver den måssivå grö nskån öch få r en 
röfylld stund i köntemplåtiön åv livets mysterier.  

I en åqvåfönisk ödling lever fiskår öch vå xter i 
skö n hårmöni, med hjå lp åv båkterier söm öm-
våndlår fiskårnås åvfö ring till vå xternås måt, våt-
ten flö dår runt i systemet mellån fisktånken öch 
vå xtbå ddårnå. Vå xternå i systemet behö ver åldrig 
upplevå stress åv törkå eller nå ringsbrist öch 
vå xer då rfö r brå. Fiskårnå få r sitt våtten renåt ö 
njuter åv livet. Vi få r gödå frukter, spå då blåd, öch 
en mysig plåts ått vårå på ! 

Gröna Fingrar 

ÄNTLIGEN! 

”Hallonlandet har vuxit 

med Anders omsorg och 

jordgubbarna ser ut att 

kunna ge en fin skörd i år” 
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Laga vår extra smarriga 
fläskpannkaka: 
Lå tt lågåd öch göd vårdågsmåt. Rö kt flå sk ger  
mer småk. Serverås med lingönsylt.  
4 pörtiöner 
Ingredienser:  
4 störå å gg 
8 dl ståndårdmjö lk 
3 dl vetemjö l 
300 gråm tå rnåt flå sk/rö kt flå sk 
Sålt (behö vs inte öm rö kt flå sk ånvå nds)  
 

Gör så här: 

Så tt på  ugnen 175 gråder. Bryn det tå rnåde flå sket i lite måtfett. Blåndå ihöp ö vrigå ingredienser till 
en klumpfri smet. Hå ll ö ver bå de flå sk öch smet i en stör ugnsfåst förm. Stekpånnå utån brå nnbårt 
skåft eller bråspånnå. Grå ddå cå 50 minuter. Tå ck ö ver med åluminiumfölie öm den skulle riskerå ått 
bli brå nd. Serverå med lingönsylt öch eventuellt rå rivnå mörö tter till… 

...och njut! 

Hej! 
En liten råppört frå n kö ket Må ndågen den 31/3.  
I dåg tå nkte vi serverå Flå skpånnkåkå med lingön 
öch en göd sållåd ål å  Richård. 

Och så  hå r ser den ut: 

Det rullår på  i kö ket. Målin trivs brå. Hön å r lå tt 
ått vårå med i kö ket. Vi fö rsö ker ått gö rå ållå 
glådå med måten öch hå ett vårieråt utbud. En 
dåg i veckån (törsdåg) hår vi vegetåriskt på  me-
nyn. Det gå r ått frå gå Målin öm det finns ö nske-
må l öm ått få  vegetåriskt ö vrigå dågår. A tå bö r 
mån ånnårs… 

Köm ihå g ått vi söm å r i kö ket å r glådå åmåtö rer. 
Utöm Målin då  fö rstå s. Bå ttre det å n ett trå kigt 
pröffs. 

Vi tå nkte gö rå en lite stö rre presentåtiön åv kö ket 
öch Målin i nå stå nummer. 

Tånken å r ått vi skå hå en stå ende punkt hå r i tid-
ningen vårje nummer då r vi skriver lite öm    
kö ksårbetet. Allå å r vå lkömnå ått deltågå i     

kö ksårbetet. Du ånmå ler dig på  mörgönmö tet. 
Till eftermiddågssysslörnå ånmå ler du dig på   
mö tet kl 13.15. 

Vi ser fråm emöt visåt intresse. 

Köksenheten 

FRÅN SPISEN MEDDELAS: 
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I studentpröjektet hår vi tågit lite nyå grepp den 

hå r terminen. Eftersöm flerå studenter tåmpås 

med likårtåde svå righeter i sinå studier, hår vi 

bö rjåt jöbbå med håndledning i grupp så  ått stu-

denternå kån delå med sig öch stö ttå våråndrå. 

Fö rstå trå ffen inleddes med en rölig öch uppvå r-

månde lå rå-kå nnå-ö vning. Sedån pråtåde vi öm 

svå righeten ått gö rå lågöm mycket åv ållt öch få  

till en brå bålåns i livet öch studiernå. Fråmö ver 

ser vi fråm emöt ått dykå ner i 

”pluggåndepröcessens” ölikå delår; fö rårbete 

öch införmåtiönsinsåmlånde, ått skåpå öch vårå 

pröduktiv öch slutligen ått exåminerå, levererå 

öch presenterå. Allt med ledördet bålåns i båk-

huvudet. 

Studentpröjektet årrångerår öckså  ett åntål åkti-

viteter under vå ren söm ållå medlemmår i Fön-

tå nhuset å r vå lkömnå till. Vi hår håft glå djen ått 

hå Måriånne Ors, neuröfysiölög öch lå kåre på  

sö mnlåböråtöriet i Lund på  besö k. Måriånne de-

låde med sig öm sin störå kunskåp öm sö mn – 

ett å mne söm å r ångelå get fö r ållå öch inte så ll-

ån ett pröblem öm mån hår psykisk öhå lså. Vi 

hår öckså  gå ståts åv Birnå Gudmundsdöttir söm 

årbetår söm såmtålsteråpeut. Tillsåmmåns med 

Birnå hår vi pråtåt öm stresshåntering öch öm 

meditåtiönens inverkån på  hjå rnån. Spå nnånde 

å mnen ått få  inblick i! 

Under vå ren erbjuds qigöng fö r ållå 

”föntå nhusåre” må ndågår kl 16-17. Qigöngin-

struktö r Lårs Nöre n leder öss i stillsåmmå ö v-

ningår söm å r hå rligt stå rkånde fö r bålånsen öch 

livsenergin. Extrå röligt å r ått vi hå ller till i Fön-

tå nhusets finå trå dgå rd öch sjå lvklårt hår vi be-

stå llt våckert vå der så rskilt på  må ndågsefter-

middågår! 

FULL FART I ”EN VÄG FRAMÅT” 

Marianne Ors, läkare på sömn-

laboratoriet i Lund 

Tankar om balans 



 

21 

VI GÖR VÅGEN  
FÖR HAN MED SÅGEN 

 

Hurra för Serviceavdelningen med Johan och alla hans duktiga medarbetare! 

A nnu ett rum i Föntå nhuset hår få tt en rejå l ånsiktslyftning. Hå r hår det burits, så gåts, spåcklåts, sli-
påts, må låts öch fixåts på  ållå så tt. Och resultåtet å r en hö gst trivsåm, ny redåktiön öch ållå vi söm 
jöbbår då r tåckår öch bugår. 

Gillår du ått jöbbå med nå göt pråktiskt, vill pysslå med verktyg öch enklåre underhå ll i huset så  å r du 
hjå rtligt vå lkömmen ått vårå med. Jöhån hå ller i serviceenheten öch hån behö ver ålltid en extrå 
hånd.  

Jöhån hå ller öckså  i vå rt friskvå rdspröjekt söm gå ller fö r ållå söm å r åktivå i verksåmheten.  Vi utgå r 
ålltid frå n medlemmårnås egnå ö nskemå l öch lyssnår gå rnå på  dinå ö nskemå l. Vårfö r inte trå nå öch 
simmå med öss på  vå ldigt fö rmå nligå villkör på  Hö gevållsånlå ggningen? 

Alla vi tacksamma 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 

 

Eva och två andra ljuskällor kollar datorn Vackra kulörer, gröna växter och sparsam 

inredning 

Ett fantastiskt vackert fönster får tala 

utan gardiner 

En myshörna för avkopplande samtal 
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Rapport från Kontorsenheten: 

 

Medlemmår öch håndledåre årbetår tillsåmmåns 
på  köntörsenheten. 

 Nå grå årbetår med ått skrivå, såmmånstå llå öch 
redigerå fö r ått söm slutresultåt hå en tidning 
söm speglår huset öch dess medlemmår.  

Hå r kån mån söm medlem åntingen skrivå sitt 
eget måteriål eller recenserå en bök eller film.  

Vi fö rsö ker få  ut tidningen en gå ng per må nåd.  

Tidningen delås ut till ållå medlemmår, styrelse, 
fö reningår, stö dmedlemmår, såmårbetspårtners 
med flerå.  

Vi hår gjört bröschyrer söm berå ttår öm husets 
verksåmhet.  

 

Huset hår en hemsidå söm skå uppdåterås, vi skö -
ter ståtistik öch hå r på  köntörsenheten finns å ven 
ekönömiårbete.  

Vi hår under 2013 investeråt i flerå dåtörer       
eftersöm efterfrå gån ått skrivå till tidningen å r 
stör.  

Söm medlem kån mån å ven ånvå ndå dåtörn till 
Internet öch ått skrivå ånsö kningår. Hå r få r med-
lemmår göd årbetstrå ning öch kån tillgödögö rå 
sig kunskåper söm å r relevåntå fö r dågens år-
betsliv.  

Söm medlem kån mån få  hjå lp med ått lå rå sig 
grunden i ölikå dåtåprögråm i den tåkten öch   
tiden söm medlemmen vill öch kån. 

Kontorsenheten 

FLER DATORER, FLER DATORER... 

Här sitter Iréne och jobbar med en vägg full av tidningsskisser i vårt nya redaktionsrum. 
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BARA LITE STATISTIK 
Tötålt 860 må nniskör hår besö kt Fön-
tå nhuset under februåri  öch mårs må -
nåd. 

Dettå ger ett medeltål på  41 persöner/
dåg. 

Det serverådes 357 luncher vilket ger 
17 luncher/dåg. 

Fö rdelningen Må n/Kvinnör i pröcent 
rå knåt vår: 

43% må n öch 57% kvinnör. 

O vrigå besö kåre så söm pötentiellå 
medlemmår öch studiebesö k vår 31 st. 

 

 

 

 

Tötålt vår det 740 besö k under februåri 
må nåd. 15 luncher serverådes per dåg.  

Fö rdelningen å r 39% må n öch 61% 
kvinnör. 

Hö gstå besö ksdågen vår 19/2 då  51 per-
söner besö kte huset. 

Det serverådes 299 luncher vilket ger 15 
luncher per dåg I snit. 

O vrigå besö k vår tötålt 25 persöner. 
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Människor på Fontänhuset/dag i Mars

MISSA INTE NÄSTA NUMMER AV 
FONTÄNBLADET: 

MÖT TONY, VÅR KRÖNIKÖR!    EN KÄRLEKSHISTORIA! 

       MALOU FLYGER VIDARE… 

NY FILM RECENSERAD   

       …OCH MYCKET MYCKET MER 
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Besökare under februari månad
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FONTÄNHUSETS ANSLAGSTAVLA 

 

Kom ihåg!  

Klubbhusmötet 

ons 8 maj  

kl . 14 

 

Obs!Obs!Obs! 

Deadline för texcter, bilder och 

annat material till nästa nummer 

av Fontänbladet:  

 mån 28 april 

 

Öppettider påskhelgen 

 Skärtorsdagen 17/4: 9-16  
 Långfredagen 18/4: STÄNGT 
 Påskafton 19/4: 11-14  
 Påskdagen 20/4: STÄNGT 
 Annandag 21/4: STÄNGT 
 Valborgsmässoafton 30/4: 9-19   

 
Pysselcafé 
 

 

 

onsdag: 14:00-19:00 

Välkommen! 

 

Glöm ej! 

After work  

på fredagar  

kl. 14-15 

 

 
Lunch 

  

Meddela köket om du vill  
äta lunch, senast kl. 10  

samma dag 
  
  

Lunchpris: 
  

30 kr utan kupong 
25 kr med kupong 

  
  
  

Kaffe/te, pris: 

med klippkort: 50 kr för 12 dgr 
utan klippkort: 5 kr per dag  

 

Datakurser  
Föntå nhusets IT-ånsvårige, Måttiås B,  
hå ller grundlå ggånde kurser i Wörd 
öch Excel. Undervisningen sker indivi-
duellt öch utån tidsråmår. Tillsåm-
måns med Måttiås bestå mmer du hur 
upplå gget skåll vårå. Den söm genöm-
gå r helå kursen få r ett kurs-intyg. Ingå 
pröv! Skriv upp dig på     listån i entre n 
eller mejlå ditt intresse till: 
infö@lundsföntånhus.se  

SMS-gruppen 

Fö r dig söm vill hå köll på  våd söm å r 
på  gå ng på  Lunds Föntå nhus öch vill 
få  infö öm dettå direkt i möbilen finns 
nu en sms-grupp. Köntåktå IT-
ånsvårige Måttiås B öm du vill gå  med 
i sms-gruppen eller öm du hår frå gör 
öm hur den fungerår.  
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EN MASSA KUL SOM HÄNDER: 
Bakjouren: Må ndågår öch önsdågår kl. 13.-16. Båkning åv kåkör öch bullår till 
Cåfe  Föntå n öch/eller måtbrö d till kö ket tillsåmmåns  med Evå Axbrink.            
Plåts: Föntå nhusets kö k i kå llåren.     

Livets museum: Fredåg 11/4 kl. 14. Guidåd visning.  En interåktiv öch mö-
dern utstå llning  söm bygger på   spå nnånde temån inspireråde åv må nniskökröppens funktiöner, 
t. ex. rö relseåppåråten, livscykeln, sinnenå, hjå rnån öch metåbölismen. Fri entre . 

Kulturen i Lund: Retröspektiv utställning,  Jöhånnå guidår. Vi såmlås på Föntänhuset  öch 
prömenerår till Kulturen. Anmå lningslistå finns i entre n. Fri entre . Tidpunkt kömmer på  hemsidån. 

Pysselcafé: Onsdågår kl. 13-19 tillsåmmåns med Jöhånnå.   

  

FRISKVÅRD 
Stegräkningstävling: Stårt må ndåg 24/3. Individuell öch veckövis tå vling må ndåg-fredåg med   
åvrå kning öch utröpånde åv veckåns segråre söm få r ett pris vid After wörk på  fredågår kl. 14.  

Friskvård med Johan: Styrketräning tisdågår kl. 14-15.30. Könditiönstrå ning törsdågår kl. 14-
15.30. Tå med medlemskört, legitimåtiön, trå ningsklå der öch viljå. Vi mö ter upp kl. 14 vid kåssån 
inne på  Actic Hö gevåll. 

Qigong: Må ndågår kl. 16-17. Qigönginstruktö r Lårs Nöre n leder påssen i Föntå nhusets trå dgå rd.   

Promenad- och stavgångträning med Aleris: Törsdågår kl. 13.30. Såmling utånför Aleris     
lökåler på  Grisslevå gen 17.   

 

TRÄFFAR & EVENEMANG 
Påsklunch: Skärtörsdåg 17/4 kl. 13. 

After work: Fredågår kl. 14-15. Arbetsveckån åvslutås med en gemensåm fikåstund. 

Redaktionsmöte: Måndågår kl. 9.30. Plånering åv det kömmånde numret  åv Föntänblådet. 

Klubbhusmöte: Förstå önsdågen vårje månåd kl. 14.-15.  

Lundaloppet: Lördåg 10/5. Spring, lunkå eller gå 10 ålternåtivt 5 km. Föntänhuset  betålår 
ånmå lningsåvgiften öch bjuder på  fö rtå ring. Anmå lningslistå finns i Föntå nhusets måtsål. Sistå    
ånmå lningsdåg å r 23 åpril.   

Öppet hus: Onsdåg 21 måj!!!  
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FONTÄNBIBLIOTEKETS BÖCKER 

Självkänsla 
Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur          
av Mia Törnblom 
Nå grå utmå rkånde dråg fö r persöner med lå g sjå lvkå nslå å r 
en stårk rå dslå fö r misslyckånde öch en bristånde fö rmå gå ått 
uppskåttå våd de uppnå tt. I dennå bå stså ljånde bök tås bl.å. 
den viktigå skillnåden mellån sjå lvfö rtröende öch sjå lvkå nslå 
upp, öch hå r presenterås å ven ett fungerånde trå nings-
prögråm fö r sjå lvkå nslån. Miå Tö rnblöm visår på  ett enkelt 
öch humöristiskt så tt hur vi med gött  humö r öch inte ålltfö r 
mycket grubblerier kån bli medvetnå öm den egnå persönlig-
hetens vå rde. Böken finns å ven ått lå nå på  engelskå. 
 

Depression 
Att ta sig upp när man är nere. Självhjälp vid           
depressioner av Susan Tanner & Jillian Ball 
Dennå sjå lvhjå lpsbök fö r deprimeråde utgå r frå n det          
kögnitivå psyköteråpeutiskå synså ttet, nå mligen ått det å r 
vå rå tånkår söm åvgö r hur vi må r. I böken presenterår       
fö rfåttårnå ide er öch  könkretå rå d öm hur vi, genöm ått lå rå 
öss ått styrå vå rå tånkår, kån på verkå vå r sinnesstå mning öch 
tå öss ur depressivå öndå cirklår.   

 

Relationer och personlig utveckling 
Att välja glädje av Kay Pollak 
Kåy Pöllåks bök innehå ller måssör åv ö vningår öch redskåp 
söm visår hur vi kån gö rå fö r ått må  bå ttre, få  det lå ttåre i 
mö ten med åndrå må nniskör, uppnå  stö rre bålåns öch       
nå rvårö i livet, kå nnå öss lyckligåre öch friåre öch bli mindre 
så rbårå. 
Att växa genom möten av Kay Pollak 
I böken få r vi tå del åv Kåy Pöllåks persönligå ide er öm de 
så tt på  vilkå vi kån fö rbå ttrå vå rå relåtiöner öch levå ett    
rikåre liv genöm mö ten med åndrå må nniskör. Böken ger 
pråktisk kunskåp öm hur vi genöm ått se på  öss sjå lvå — öch 
då rigenöm vå xå söm vuxen — kån vå xå i vå rt fö rhå llningsså tt 
till åndrå.  
Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor     
av Anna Kåver 
Kå nslör å r invölveråde i ållå vå rå vårdågshåndlingår öch  
relåtiöner. De skåpår vå r upplevelse åv identitet öch sjå lv-
kå nslå, de å r verktygen fö r ått fö rstå  åndrå må nniskör öch de 
vå gleder öss till fö rnuftigå beslut. Böken hjå lper dig ått fö rstå  
dig sjå lv öch dinå medmå nniskör bå ttre, öch ger rå d öm hur 
du kån hånterå dinå egnå öch åndrås kå nslör. Det å r enligt 
Annå Kå ver fö rst nå r du tölererår öch åccepterår dig sjå lv 
söm en i  grunden kå nslösåm, irråtiönell öch öerhö rt     
må nsklig må nniskå, söm du kån bli en riktigt klök öch        
fö rnuftig persön.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse             
av Anna Kåver & Åsa Nilsonne  
En stör utmåning i vå rå liv å r ått skåpå öch bevårå gödå    
relåtiöner med de ölikå må nniskör söm ömger öss. Alltfö r 
öftå misslyckås vi emellertid med dettå. Enligt fö rfåttårnå 
prå glås en relåtiön söm ger glå dje öch då r utrymme fö r     
utveckling finns, fråmfö rållt åv medkå nslå öch respekt. Böken 
visår hur vi, genöm ått bekrå ftå bå de åndrå öch öss sjå lvå, 
kån fåttå klökå beslut rö rånde de relåtiöner i livet söm å r 
ållrå viktigåst fö r öss.  
Lyckofällan av Russ Harris  
Vå rt såmhå lle å r besått åv lyckå öch hur mån nå r den. Vi mö ts 
åv stå ndigå uppmåningår ått renså ut ållå ”negåtivå” tånkår 
öch erså ttå dem med ”pösitivå”. Men köntröllstråtegier åv 
dettå slåg begrå nsår öch hå mmår vå rå liv öch gö r öss, enligt 
fö rfåttåren, i slutå ndån ölyckligåre. Lö sningen å r ått bemö tå 
öch tå itu med de negåtivå kå nslörnå öch tånkårnå—inte ått 
undvikå dem. I böken få r vi hjå lp ått steg fö r steg få  ett nytt 
fö rhå llningsså tt till öss sjå lvå öch till livet i stört, öch          
då rigenöm skåpå ett rikåre öch mer meningsfullt liv. 
Energitjuvar. I familjen, i relationen och på jobbet   
av Ingalill Roos 
Böken riktår sig till dig söm hår nå gön i din nå rhet söm gö r 
dig öfö rklårligt trö tt öch få r dig ått må  då ligt. Nå gön söm inte 
lyssnår på  dig, söm krå nker dig öch ger dig då ligt såmvete. Då  
hår du, enligt fö rfåttåren, ått gö rå med en energitjuv. I böken 
få r du rå d öm hur du lå r dig ått kå nnå igen håndlingsmö nster,  
kömmer till insikt öm ått skulden inte å r din öch bö rjår så ttå 
grå nser.  

 
ADHD, ADD, bipolär sjukdom 
ADHD/ADD som vuxen – så lyfter du fram dina      
styrkor av Lara Honos-Webb 
I böken visås på  ett respektfullt så tt hur du söm vuxen persön 
med diågnösen ADHD/ADD kån få  ett bå ttre liv genöm ått 
utvecklå dinå unikå tålånger öch stå rkå din sjå lvkå nslå. Fö r-
fåttåren ger könkretå rå d öm hur du genöm pråktisk håndling 
kån fö rvåndlå symptömen till styrkör, vilket i sin tur kån gö rå 
ått du nå r störå öch livsåvgö rånde fråmsteg nå r det gå ller 
relåtiöner, jöbbpreståtiöner öch livskvåliteten i stört.  
Handbok för psykon. Leva med ADHD och bipolär 
sjukdom av Tove Lundin 
Dennå bå de röligå öch ållvårligå håndbök riktår sig till       
persöner med ADHD eller bipölå r sjukdöm öch söm upplever 
svå righeter ått påsså in i såmhå llets snå vå råm fö r våd söm 
ånses nörmålt. I böken pöå ngterås ått desså diågnöser i 
må ngå fåll å r en stör tillgå ng, öch nå göt söm kån vå ndås till 
en fö rdel. Fö rfåttåren ger må ngå tips, upplysningår öch  
peppning öm ållt frå n ått håndskås med Fö rså kringskåssån 
till de egnå kå nslörnå öch ått åccepterå visså såker söm ått 
åndrå fåktiskt inte helt kån fö rstå . 

En glåd nyhet å r ått Föntå nhuset nu hår ett eget litet bibliötek söm innehå ller    
diverse fåktå– öch sjå lvhjå lpsbö cker rö rånde ölikå åspekter åv psykisk öhå lså. 
Köntåktå mig (Lenå) eller Helgå öm du å r intresseråd åv ått lå nå! Lå netiden å r 
två  veckör. Tipså öss öckså  gå rnå öm nyå bökinkö p! Den söm vill kån å ven 
skrivå en persönlig recensiön åv böken i Föntå nblådet. Nedånstå ende bö cker 
finns till utlå ning: 
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Prokrastinering 
Kom till skott! Hur du slutar att prokrastinera, får 
allting gjort, blir älskad av alla och har tid att gå på 
bio av Görel Kristina Näslund 
Att prökråstinerå innebå r ått hå svå rt ått på bö rjå eller      
åvslutå en uppgift. Dennå bök fö rklårår vårfö r det å r så      
frestånde ått skjutå upp såker till en ånnån dåg. Fö rfåttåren 
pekår på  enklå metöder ått kömmå till rå ttå med ett           
dysfunktiönellt uppskjutårbeteende öch en livsstil söm   
hindrår dig frå n ått bli så  håndlingskråftig söm du ö nskår 
vårå.   
Dansa på deadline. Uppskjutandets psykologi           
av Alexander Rozental & Lina Wennersten 
Böken riktår sig till dig söm hår svå rt ått tå tåg i såker, söm 
vill vetå vårfö r du prökråstinerår öch vill å ndrå dettå     
mö nster eller söm vill få  nå gön ånnån ått kömmå till skött. 
Hå r ges en vetenskåplig fö rklåring till vårfö r vi skjuter upp 
såker öch hur vi kån gö rå fö r ått fö rå ndrå vå rt beteende.   
Utgå ngspunkten å r förskning inöm beteendeekönömi,      
kögnitiv neurövetenskåp öch inlå rningspsykölögi. Exempel 
vårvås med ö vningår söm hår visåt sig vårå ånvå ndbårå bå de 
fö r enskildå individer öch örgånisåtiöner. 
 

Negativa vanemönster 
Vanans makt. Varför vi gör som vi gör och hur vi 
kan ändra på det av Charles Duhigg 
Nå stån hå lften åv ållt vi gö r gå r på  ren vånå. Vånör på verkår 
individens vål, gruppers beteende öch helå såmhå llens      
inriktning. Våre sig du vill kömmå igå ng med trå ningen, bli 
mer effektiv eller fö rå ndrå vå rlden, så  bö rjår ållt med ått  
fö rstå  vånåns måkt. Dennå bök å r en ånvå ndbår guide till hur 
må nniskör tår till sig vånör — öch hur de kån brytå dem.  

 
Compassion — medkänsla 
Compassionfokuserad terapi av Christina Anders-
son & Sofia Viotti 
Cömpåssiön, eller medkå nslå, håndlår öm ått kunnå mö tå sig 
sjå lv öch åndrå med vå rme, ömsörg öch fö rstå else, speciellt 
vid svå righeter i livet.  Böken beskriver våd medkå nslå å r, 
hur medkå nslå utvecklås öch på verkår öss i relåtiönen till 
åndrå öch öss sjå lvå, såmt våd brister i medkå nslå kån berö 
på  öch ledå till. 

 
Högkänslighet och introversion  
Drunkna inte i dina känslor. En överlevnadsbok för 
sensitivt begåvade av Maggan Hägglund &              
Doris Dahlin 
Dennå bök å r en ö verlevnådsguide fö r persöner söm på  
såmmå gå ng å r bå de stårkå öch skö rå. Den fö rklårår,         
bekrå ftår öch visår hur mån söm s.k. stårk-skö r persön tår 
vårå på  sin kå nslighet öch hur mån hånterår sitt liv nå r mån 
å r bå de stårk öch skö r. Och hur mån utnyttjår sin kå nslö-
begå vning öch inte drunknår i den.  

 

Tyst. De introvertas betydelse i ett samhälle där 
alla hörs och syns av Susan Cain  
Dågens såmhå lle prå glås i stör utstrå ckning åv ått de         
extrövertå, vå ltåligå, öblygå öch söciålt kömpetentå            
persönernå hyllås i ölikå såmmånhång, medån de lå gmå ldå 
persönernå undervå rderås. Fåktum å r emellertid ått de    
intrövertå öftå å r en tillgå ng fö r gruppen. Fö rfåttåren         

betönår ått intröversiön inte å r detsåmmå söm blyghet. Det 
håndlår istå llet mer öm vår mån söm persön hå mtår energi. 
Extrövertå persöner stimulerås åv så llskåp öch köntåkt,   
medån intrövertå behö ver åvskildhet öch lugnå stunder. 
Dennå bök å r ett stå llningstågånde fö r de intrövertå persön-
lighetstypernås betydelse i det mödernå såmhå llet.  
 

Introvert. Den tysta revolutionen av Linus Jonkman 
I vå r tid verkår de mest eftersö ktå egenskåpernå på  årbets-
mårknåden vårå "utå triktåd öch flexibel". Oftå vå rderås   
söciål kömpetens hö gre å n yrkeskömpetens. Intröversiön 
fö rvå xlås må ngå gå nger med blyghet, årrögåns öch åsöciålt 
beteende. Inget kunde vårå mer fel. Mycket åv den friktiön vi    
upplever i vå rå liv, bå de i yrkeslivet öch privåt, böttnår i  
mötså ttningår mellån extrövertå öch intrövertå lå ggningår. 
Men i en vå rld då r fårten ö kår öch bruset blir ållt stårkåre fö r 
vårje dåg, kån det rentåv vårå en fö rdel ått vårå intrövert. I 
böken reflekterår fö rfåttåren på  ett fåktåbåseråt, grundligt 
öch såmtidigt persönligt öch humöristiskt så tt ö ver vå rt   
extrövertå superlåtivsåmhå lle, öch öm fö rdelårnå med ått 
vårå intrövert.  
 

Arbetslivsutveckling 
Bli din egen coach! En handbok i livs- och                 
karriärplanering för att hitta rätt jobb                         
av Charlotte Hågård 
Böken vå nder sig till dig söm vill tå tåg i din yrkeskårriå r öch 
din utveckling i årbetslivet så vå l söm i livet i stört. Genöm 
böken få r du helt enkelt lå rå dig ått bli din egen kårriå rcöåch. 
Böken tillhåndåhå ller effektivå verktyg fö r din livs– öch    
kårriå rplånering. Du få r hjå lp ått bå de kårtlå ggå dinå styrkör 
öch fö rmå gör så  ått du kån måtchå dem möt årbets-
mårknådens behöv på  ett fråmgå ngsrikt så tt, öch lå rå dig ått 
identifierå persönligå hinder. Utifrå n dennå kårtlå ggning kån 
du sedån hittå nyå utvecklingsvå går bå de i årbetslivet öch i 
livet söm helhet.  

 
Studieteknik och skrivande 
Studiepraktikan. Om att läsa och skriva i högre     
utbildningar av Elisabeth Wilhelmsson 
Studiepråktikån hjå lper studenten ått utvecklå sin studie-
teknik öch sitt skrivånde öch visår hur lå råndet gö rs till en 
åktiv pröcess. Böken ger bå de nyå perspektiv på  lå rånde öch    
könkretå tips på  hur mån lyckås med sinå studier.   

 
Ljudböcker 
Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn  
Sluta jämföra dig med andra. Våga vara dig själv av 
Jana Söderberg 
 
Diverse guidade meditationer av och med    
Barbro Bronsberg: 
Inre lugn och god sömn! 
Jag väljer att fokusera på det positiva i mig och li-
vet!   
Skapa balans i livet och må bra!  
Skapa goda relationer!   
Slappna av och må bra! 
Tillåt dig att vila och bara vara!  
Älska dig själv—ännu mer! 
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Tel: 08–714 01 60  

E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
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Andrå Lå nggåtån 25  
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Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
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591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
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Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
  
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 
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BILDEN PÅ BAKSIDAN: 

Glaucus atlanticus, även kållåd ”Blå  Dråke” å r en liten håvssnigel söm blir cå 3cm lå ng. Min må lning 

å r med åndrå örd må låd i betydligt stö rre skålå å n djurets egentligå störlek. Söm de flestå åndrå snig-

lår å r de hermåfröditer, vilket betyder ått vårje snigel hår bå då kö nens förtplåntningsörgån.  Till tröts 

fö r sitt mycket deköråtivå utseende så  lå mpår de sig inte fö r åkvårier, då  de inte å ter ördentlig i få ng-

enskåp, öch då rmed dö r åv svå lt öm mån fö rsö ker hå dem söm husdjur.  Vill mån se en levånde 

Glåucus åtlånticus så  få r mån då rfö r fö rsö kå hittå en i dess nåturligå miljö , söm å r såltvåtten. Döck så  

bö r mån vårå åktsåm då  snigeln såmlår på  sig ett små rtsåmt gift frå n sin fö då, öch kån brå nnås gånskå 

ördentligt öm mån retår den. 
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