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REDAKTIONEN HAR ORDET I 

 
 

Tack för i år! 

2013 går mot sitt slut och det är dags att se tillbaka på ytterligare ett 
händelserikt år på Lunds Fontänhus. Otaliga är de möten som ägt rum un-
der året, inte bara mer formella möten som klubbhusmöten och styrelse-
möten, utan kanske främst alla de möten i stunden som uppstått i sam-
band med studiebesök, högtidsfiranden, kursverksamhet, nätverksträffar 
och utflykter. 

Men de möten som sannolikt haft allra störst betydelse för dem som vistas 
i huset är de dagliga informella möten som skett inom ramen för den ar-
betsinriktade dagen, vid lunchmåltider och, inte minst, vid våra gemen-
samma fikastunder. Under 2013 har bokstavligen tusentals koppar kaffe 
druckits på Fontänhuset och vi ser fram emot att konsumera minst lika 
många under 2014! 

Parallellt med att huset under det gångna året mer och mer hittat for-
merna har även Fontänbladet gjort det. Vi vill tacka alla medlemmar som 
bidragit med texter och bilder till tidningen och ser fram emot att ta del 
av ännu fler tankar och upplevelser under det kommande året. Ett särskilt 
tack till Lena Swärd som tagit merparten av bilderna i detta och föregå-
ende tidningsnummer.  

Som ett led i vidareutvecklingen av fontänhusverksamheten inleds nu arbe-
tet med att successivt bygga upp en kommunikationsavdelning på kontoret, 
där bl. a. tidning, sociala medier och informationsmaterial ingår. Strax in-
nan jul skickas Fontänhusets allra första nyhetsbrev ut till sponsorer, sam-
arbetspartners, stödmedlemmar och medlemmar. Nyhetsbrevet kommer 
framöver att distribueras varannan vecka via e-post och innehålla nyheter 
om huset i komprimerad form (en A4-sida). Nyhetsbrevet utgör ett kom-
plement till tidningen och hemsidan för den som vill hålla sig informerad 
om vad som händer på Fontänhuset. 

Under senhösten har arbetet med att sammanställa ett bildbibliotek som 
ska kunna användas av kommunikationsavdelningen påbörjats. Vi vill passa 
på att uppmana alla som tagit bilder av verksamheten och som även vill ge 
oss tillgång till dem att kontakta redaktionen, så lägger vi in dem i biblio-
teket. I samband med arbetet att sammanställa bildmaterialet kommer vi 
också att se över vår bildpubliceringspolicy. Sociala medier i form av t. ex. 
Facebook och Instagram innebär att det idag är lättare än någonsin att 
sprida bildmaterial. Men samtidigt som det är viktigt att nå ut till allmän-
heten med information via bl.a. bilder, har vi en ännu viktigare uppgift, 
nämligen att värna om medlemmarnas personliga integritet. Denna ba-
lansgång är något som vi kommer att ta i beaktande vid utformningen av 
den nya policyn.     

Ett nytt och spännande år både på Fontänhuset som helhet och på tid-
ningsredaktionen väntar med andra ord. Vi avslutar detta år med att 
önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

      

Nr 21 – årgång 3 
Upplaga 150 ex 
 
ANSVARIG UTGIVARE 
Lasse Jönsson, verksamhetschef 
 
UTGIVNING 
Fontänbladet ges ut av Lunds Fontänhus. 
Den som är medlem alternativt skänker 
minst 200 kronor eller mer under ett år får 
Fontänbladet. Tidningen ges ut med 10 
nummer per år.   
 
TRYCKERI 
Tidningen trycks på Lunds Fontänhus med 
stöd av medel från Pia Ståhls stiftelse. 
 
KONTAKTA FONTÄNBLADETS REDAKTION/
LUNDS FONTÄNHUS 
Kävlingevägen 15, 222 40 Lund 
046-12 01 95 
info@lundsfontanhus.se 
pg 60 57 80-6, bg 492-3801  
 
DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Fontänhus verksamhet är inriktad på 
att stödja personer med psykisk ohälsa, där 
fokus ligger på det friska hos individen. 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i fontän-
husrörelsens grundläggande värderingar. 
Den så kallade fontänhusmodellen utgår från 
ett helhetsperspektiv som bygger på delak-
tighet, medbestämmande och deltagande i 
ett sammanhang som täcker in hela livssitu-
ationen. Målet är att i största möjliga ut-
sträckning möta människor från ett själv-
hjälpsperspektiv. 
 
Verksamheten inrymmer tre olika arbetsen-
heter: kontors-, köks- och serviceenheten 
samt studentprojektet ”En väg framåt” och 
trädgårdsprojektet ”Gröna Fingrar”. I såväl 
arbetsenheterna som projekten arbetar 
handledare och medlemmar sida vid sida. 
 
Fontänhusverksamheten bedrivs i en vacker 
patriciervilla med tillhörande trädgård i 
centrala Lund. Den unika miljön inbjuder till 
trivsel och arbetsglädje. 
 
Lunds Fontänhus verksamhet är möjlig tack 
vare det samlade engagemanget hos Fontän-
husets sponsorer, stödmedlemmar, medlem-
mar, handledare och volontärer. 
 
Mer information om verksamheten finns på 
vår hemsida 
www.lundsfontanhus.se 
 
Du kan även gilla oss på Facebook 
www.facebook.com/lundsfontanhus 
 
OMSLAGET 
Lundafontänen Grafik 
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Lasse har ordet 
Å ret går mot sitt slut, men innan vi blickar framåt vill jag 
passa på att tacka alla på Fontänhuset för ett fantastiskt år! 
 
Det händer mycket på Fontänhuset hela tiden. Vårt hus pulserar 
tack vare allt arbete vi har från medlemmar, personal och sty-
relseledamöter. Ibland kan man tänka, vad är det som måste 
hända för att man ska veta att det har hänt något? Jag tar en 
runda i huset och frågar medlemmar och personal vad som var 
bäst med huset 2013. Här kommer ett axplock: 

 Osbyresan i somras 

 Bra studiemiljö 

 Att man blir sedd 

 Billig mat 

 Den fina gemenskapen 

 Man blir glad 

 Människor respekterar varandra 

 Man känner sig välkommen 

 Vi fick friskvårdspengar 

 En meningsfull vardag 

 Det är sådana här ställen som ger hopp om mänskligheten 

 Man är väntad 

 Hyreskontraktet blev förlängt 

 Känslan av möjligheter 

 Tillhörighet 

 Att vara i ett sammanhang 

 Att få vara 

 En varm och inkluderande miljö 

 Att det finns 

 Trädgårdsprojektet 

 Vi fick ett generöst bidrag från Crafoordska stiftelsen 
 

Under de drygt två år vi har varit igång har vi kommit en god 
bit på vägen och fått bra renommé för det vi gör. Många med-
lemmar deltager, behövs och arbetar i vårt hus. Många känner 
klubbhuset som sitt. 

Vår medlemstillströmning har nästan varit explosionsartad, vi 
är idag nästan hundra medlemmar. 

Under perioden har vi också startat upp två viktiga projekt 
(”Gröna Fingrar” och ”En väg framåt”). 

Nu är det dags att hissa seglen och kalibrera kompassen mot 
2014: I lugn takt och med god kvalité ska vi arbeta för att 
vara en attraktiv verksamhet för nuvarande och blivande 
medlemmar. 
 
Under 2014 ska vi fokusera på: 

Den arbetsorienterade dagen 

 Prioritera den arbetsorienterade dagen, stärka och tydlig-
göra enhetsarbetet, skapa fler meningsfulla, engagerande 
och inspirerande arbetsuppgifter. 

 Utveckla köksenheten och det nya köket, bygga upp en 
kommunikationsavdelning på kontoret (tidning, informat-
ionsmaterial, sociala medier bl.a.). 

 
 

Vägen ut 

 Starta upp enheten Vägen ut i syfte att stödja och moti-
vera medlemmar att påbörja, komma tillbaka till arbets-
livet via praktik, arbetsträning, socialt företagande, löne-
bidrag m.m. Starta och bygga upp projektet Kristallen. 

 
Projekt 

 Fortsätta att utveckla projekten ”En väg  framåt” och 
”Gröna Fingrar” så att de blir en del av vår ordinarie 
verksamhet. 

Friskvård 

 Stärka och uppmuntra till en hälsosam livsstil. Många 
medlemmar lider av övervikt p.g.a. medicinering, har 
inte ekonomiska förutsättningar för att bekosta tränings-
kort eller känner sig allmänt ovilliga till att själva moti-
vera sig till fysisk aktivitet. 

 Vi vill erbjuda våra medlemmar möjligheten att prova 
på olika aktiviteter som främjar hälsa och välbefin-
nande. 

Utbildning 

 Ha tema- och utbildningsdagar kring mål och riktlinjer, 
brandskydd, hjärt– och lungräddning, arbetsmiljö m.m. 

 
Ihågkommen reachout 

I ett fontänhus bryr sig människor om varandra och ingen ska 
falla utanför. Om medlemmar inte kommer till Fontänhuset, 
blir isolerade eller är intagna för vård, har Fontänhuset ett an-
svar att kontakta dessa medlemmar. 

Vi behöver förbättra oss i reachoutarbetet så att det blir ett mer 
kontinuerligt och viktigt arbete på våra enheter. 

Övrigt 

 Se över vår statistik 

 Genomföra Osbyresa 

 Gå igenom husets policydokument 

 Fortsätta samverkan med andra Fontänhus, nätverk 
m.m. 

 
Vi har olika verktyg för att utveckla verksamheten. Ett är sty-
relsen. Ett annat är klubbhusrörelsens mål och riktlinjer 
(standard). Det tredje är samspelet med omvärlden. Det fjärde 
och kanske det viktigaste verktyget är medlemmar och personal 
i samarbete i allt som hör klubbens vardag till och dess utveckl-
ing. 
 

 Livet kan bara förstås 
 om vi ser bakåt, men 
 det måste levas framåt 
 (Søren Kierkegaard) 

 
 

Väl mött 2014! 
 

Lasse  
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Lena funderar 
på kvinnorna i 

Takharfängelset 
Såg en fasansfull och mycket viktig dokumentär igår. På SVT Play. Dox. 
Den heter ”Frihet bakom galler” och handlar om kvinnor som är dömda och sitter i fängelse i Takhar-
fängelset i norra Afghanistan. 
De har alla fått långa straff utdömda. 3 år, 10 år, 15 år. 

Och brottet? 

De har förlupit hemmet. 

Japp, ni läste rätt. De har rymt från hem och make. 

Och för detta ”brott” sitter de nu i fängelse i åratal. 

Deras berättelser var ganska lika. Bortgift i tidiga tonåren eller t o m i 10års åldern till en främmande 
vuxen man. En man som dagligen våldtar, misshandlar, torterar, dödshotar. 

De har absolut inget att säga till om. I samhället. Eller i sitt eget hem. Försöker de uttrycka vad de 
tycker i något sammanhang är det förenat med livsfara.  
Så dessa kvinnor, som nu sitter i fängelse, erfar att vistelsen i fängelse faktiskt är mer fri än den de 
haft hemma. 

För innanför murarna behöver de inte bära burka; den heltäckande klädseln där också ansiktet skall 
döljas av tyg. De riskerar inte att bli våldtagna eller torterade. De är vid liv. De lever inte under döds-
hot. Trots att de, i flera bemärkelser, lever i en misär så är de vid liv.  
Det är en fasansfull vardag jag kliver in i när jag ser dokumentären. En vardag som är så långt från min 
egen att det är märkligt att vi lever på samma planet. 

En kvinna, som är i fängelset, med sina barn, får besök av sin make. 

Han slår henne under besöken och förnedrar henne gång på gång. Barnen sitter bredvid, tysta och 
iakttar. Han skäller på henne och visar sitt förakt för att hon svikit honom och rymt hemifrån. Makens 
vuxna son, som också han sitter fängslad, på en avdelning för män strax intill, är också med under be-
söket. Han har blivit dömd och fängslad för att han hjälpt sin styvmor när hon rymde. För det har han 
fått ett långt fängelsestraff. Sonen gråter och gömmer sitt ansikte i sina händer. Han är också rädd. 

Maken/pappan anser dock inte fängelse vara tillräckligt straff för sonen utan försöker övertala en 
medfånge att slå ihjäl sin son, alternativt döda honom själv när han friges. 

 

Kvinnan har fått 15 års fängelse för att ha förlupit sitt hem. 
15 år som straff för att hon inte längre står ut med daglig misshandel, hot om att bli dödad samt våld-
täkt efter våldtäkt. Efter våldtäkt. 
Hon gråter under besöket och försöker senare få fängelsechefen att hjälpa henne med att prata med 
maken om att han inte ska slå henne under besöken. 

 

Jag sitter i tevesoffan  hemma, i min trygga och för den annalkande julen också, ombonade och pyn-
tade lägenhet och ser hur kvinnans ögon är jagade. Hennes kroppsspråk och ögon utstrålar ren rädsla 
och skam. 

Här är en kvinna som sedan hon var barn, då hon blev bortgift, fått erfara att hennes liv inte är värt 
någonting i sig självt. Att hennes man, eller någon annan man också för den delen, har rätt att döda 
henne eller våldta henne om han finner skäl eller helt enkelt bara nöje till det. 

En annan kvinna, i fängelset, en ung kvinna har tillsammans med sin pojkvän rymt från den av familjen 
tilltänkte blivande maken. Hennes pojkvän sitter fängslad på mansavdelningen intill och hon är så orolig 
hela tiden för att han inte tänker gifta sig med henne när hon blir frigiven. Hon smugglar över små 
brev till honom med kärleksbetygelser och tvättar hans kläder varje dag. 

Hon ler lite mot kameran och berättar att hon är kär i pojkvännen och att hon hoppas de blir frigivna 
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samtidigt så de äntligen kan gifta sig, skaffa barn och flytta till storstaden och studera. 
 
Dagen för hennes frigivning har kommit. Presidenten i landet har benådat flera fångar, däribland den 
unga kvinnan. 

Genast när hon får veta detta skriver hon snabbt ner några rader i ett brev som smugglas över till 
pojkvännen. I brevet finns den viktiga frågan; kommer du att gifta dig med mig nu? Svara snabbt! 

 

Den lilla pojken som agerat budbärare kommer tillbaka till kvinnan. Men utan något svarsbrev. Pojk-
vännen vill inte svara. 
På ett ögonblick ser man förvandlingen hos den unga kvinnan, från förväntan, förhoppning till skräck. 
Ren skär skräck. 
Hon vet nu vad som väntar henne. Att gifta sig med pojkvännen var hennes räddning från döden. 

De släpps ungefär samtidigt ut från fängelset. Hon står där i heltäckande burka och gråter. Försöker 
säga något till pojkvännen som vänder sig om och tittar på henne en stund. 
Men så går pojkvännen iväg och hoppar in i en bil som snabbt kör iväg. 

Kvinnan står kvar, utanför fängelseporten och gråter. Hon vet nu att hon kommer att bli dödad. 
Av den tilltänkte maken. Eller hennes egen familj. Av en bror eller farbror eller kusin. 

Fångvaktarna som står bredvid henne säger att hon måste gå nu. Hon kan inte stå kvar där längre.  
Hon tar sin väska i handen och går sakta därifrån. 

 

Det är så ofattbart där i tevesoffan, att ta in att detta faktiskt händer. Idag. Just nu. I en annan 
del av världen. 

 

Så när jag tänder andra adventsljuset, tar en pepparkaka till och tittar ut i den snöiga decembernat-
ten, sitter en kvinna, i Afghanistan, i ett smutsigt eländigt fängelse och tittar ut i samma natt, men 
ändå i en helt annan värld.  
Och en annan kvinna, går i rädsla för att bli dödad, bara för att hon vill leva ett eget liv. Bara för att 
hon själv vill välja den hon ska gifta sig med. Bara för att hon vill studera. Bestämma över sig själv. 
Och slippa bli misshandlad och våldtagen. 

 

När eftertexterna kommer vrider det sig i magen på mig. Jag är rädd att se en eftertext där det 
står att den unga kvinnan dödats. 
Det står att hennes pojkvän blev bortgift av sin familj tre månader efter frigivningen. 
Och att den unga kvinnan fortfarande lever. På ett kvinnocentrum. 
Tack och lov. 

 

Jag stänger av teven. Ligger kvar i soffan en stund. Försöker mota bort en impuls att kräkas. Känner 
mig så tagen. Så skamfullt priviligierad.  
Och jag undrar; 
Vad kan JAG göra, för de här kvinnorna?  
Mina kära, värdefulla älskade systrar. 

 

 

Lena Hult 
131209 
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Januari 
Vårens målarkurs börjar 
Fontänhusets friskvårdsprojekt drar igång  
Afrodans på Gerdahallen 
En kultur- och diskussionsgrupp bildas  
Enkätutvärdering av ”En väg framåt” ht-12 
Kulturmöte i Båstad 
Tjipke håller föredrag  
Mindfulness startar 
Vårterminens nätverksträffar för studenter startar 

Februari 
Dumplingmiddag 
Kursen ”Odla din egen mat”  
Årsmöte 
Deltagare till Fontänhögskolan i Malmö 
Studiebesök från Rotary klubb 
Studiebesök från Arbetsförmedlingen 
Studiebesök från Folkuniversitetet 
Studiebesök från Eyragården i Kävlinge 

Året med Lunds Fontänhus  
Här är ett urval av allt som hänt under 2013!  

Mars 
Studentprojektet besöker konstmuséet Louisiana 
Konferens i Malmö på RSMH 

April 
Elever från Nils kurs i stadsodling på besök  
Discokväll 
Johanna håller ett föredrag om kaffe och te 
Vandring på Söderåsen i studentprojektet 
Studiebesök från ComUng 

 

Maj 
Ett väldigt Öppet Hus 
Läger i Osby 
Vandringsutställning på Fontänhuset 
Filmkväll 
Lundaloppet 
Öppen Trädgård 
Studentenkät avseende vt-13  
Stegräkningstävling 
Studiebesök från Kristdemokraterna  
Chokladprovning med föreläsning 

 

Juni 
Guidad visning av Botaniska trädgården 
Kulturläger i Osby 
Midsommarlunch 
Konstvandringar i Lund  
Information om Fontänhuset på Handikapprådet 
Grillkväll  

Juli 
Konstvandringar i Lund 
Ommålning av väggar och tak i matsal och café 
Sommarvandring längs Höjeådalen 
Ylva håller föredrag om humlor 
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Augusti 
Amanda Jenssen uppträder på Fontänhuset 
Besök på Ystad Djurpark  
Utflykt till Ven 
Styrelsemöte 
Allmänna arvsfonden besöker ”Gröna Fingrar” 

September 
Tre medlemmar börjar i Kreativa akademins teaterprojekt  
Fontänhuset skaffar odlingslott    
Två nya praktikanter välkomnas 
”En väg framåt” informerar på universitetets hälsningsgille 
26 studieledare från Lunds Universitet besöker Fontänhuset 
Skördefest 

Oktober 
Café Fontän utrustas med en kyldisk 
Fontänhuset firar tvåårsjubileum 
Studiefrämjandets kurs Ledarutveckling steg 1 
Akvarellkursen börjar 
Halloweenfirande 
Prova-på-pass yoga 
Prova-på-pass gitarr 
”Gröna Fingrar” tilldelas utökade projektanslag 
från Allmänna arvsfonden 

November 
Musikkryss med Ylva 
Johanna tar Körkort till Kulturen  
Bowling med praktikant-Niklas 
Studiebesök på Malmö Fontänhus 
Studentträffar 
Discokväll 
Rotary klubb besöker Fontänhuset 
Startskottet går för den nya enheten ”Vägen ut” 
Guidad visning på Skissernas museum 

December 
Ytterligare en handledare anställs i ”Gröna Fingrar” 
Musikkryss med Tony 
Det nya köket i källaren färdigställt 
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D 
en 6:e december var det pre-

miär för Kabaré Unik, före-

ställningen som sätts upp av 

Kreativa Akademin. Kreativa 

Akademin är en förening med 

de samarbetande parterna Lunds Fontänhus, 

IFS, PO-Skåne, RSMH och Månteatern. 

Föreningens syfte är att skapa en plattform 

för kulturutövande för personer med psy-

kisk ohälsa i Lund. Kreativa Akademin 

drivs nu i startfasen som ett projekt och har 

som ambition att ge föreställningar som 

utmanar samhällets normer.  

Kabaret Unik är den första föreställningen 

som Kreativa Akademin skapar. Kabareten 

kretsar kring orden utsatthet och ramar och 

är en samling enskilda nummer som skildrar 

människors upplevelser och livssituationer. 

När Fontänbladet var på plats för att träffa 

Kreativa Akademin en dryg vecka innan 

premiären var repetitionerna i full gång och 

vi kunde känna av lite premiärnerver i grup-

pen. Vi fick oss en pratstund med projekt-

deltagarna Cicky och Niklas, som även är 

medlemmar i Lunds Fontänhus samt med 

projektledaren Magnus Nylander som bland 

annat berättar om sina förväntningar på pro-

jektet. 

Vi träffar Cicky och Niklas precis efter en 

repetition de haft i sin övningslokal. Båda är 

på gott humör och välkomnar oss in till att 

prata med dem. Vi valde att ställa följande 

frågor: 

Hur fick ni kännedom om Kreativa Aka-
demin och vad lockade er med projektet?  

De svarar att det dels sattes upp en lapp på 

Lunds Fontänhus följt av att Magnus kom 

dit och berättade om projektet. Det som 

lockade var i Cickys fall bland annat att det 

var en utmaning som hon kände att hon ville 

göra och för Niklas var det något som växte 

fram som en kul grej att testa på. 

Hur har arbetet med projektet gått till? 

Det började med att deltagarna fick utbild-

ning i skådespeleri, bland annat hur man för 

sig på scenen. Nästa steg blev att skapa 

själva pjäsen, d.v.s. deltagarna och led-

ningsteamet med Magnus i spetsen hjälptes 

åt att komma med bidrag, strukturera upp 

det och se till att få ihop en kabaret som 

varar i ungefär en timme. Slutligen så kom 

repetitionsfasen när allt föll på plats och det 

blev dags att träna in det inför premiären. 

Vilken betydelse har projektet haft för 

er? 

Här får vi lite olika svar. För Niklas del 

handlar det mycket om att det var en kul 

grej och ett bra sätt att få struktur på dagen 

då deltagandet i projektet innebär ett stort 

engagemang och fasta tider. För Cicky 

handlade det mer om att ställas inför en 

utmaning och ett personligt växande, med 

hjälp av moroten att få stå på scen och 

sjunga vilket hon älskar. 

Vilka förhoppningar har ni inför premiä-

ren? 

Här är både Cicky och Niklas inne på att de 

hoppas att pjäsen kommer att sända ett bud-

skap till människor. Kabaré Unik är en fan-

tastisk möjlighet att sprida kunskapen och 

förståelsen rörande psykisk ohälsa och att 

avdramatisera detta. Båda två menar att det 

är viktigt att visa att man är som vem som 

helst och kan prestera lika bra som någon 

annan. Niklas uttrycker att det är viktigt att 

visa att ”det inte behöver vara en tragedi 

det här med psykisk ohälsa, liksom att det 

är väl snarare en tragedi om man är allde-

les för normal”.  

Cicky förklarar att det är något som kan 

hända vem som helst och att det därför är 

Fontänbladet möter Kreativa AkademinFontänbladet möter Kreativa Akademin  

viktigt att representera denna grupp. De 

pratar dessutom om vikten av att visa att 

man kan göra något om man verkligen vill, 

att visa att psykisk ohälsa inte behöver vara 

ett hinder. Slutligen är kabareten och Krea-

tiva Akademin som helhet ett sätt att skapa 

en gemenskap och förhindra utanförskap för 

personer med psykisk ohälsa. 

Vi fick även en möjlighet till en pratstund 

med projektledaren Magnus Nylander och 

ställde följande frågor: 

Vad fick dig att starta projektet? 

Magnus berättar att det var en kombination 

av olika saker som ligger till grund för att 

projektet blev av. Han berättar att han tror 

på att kreativ verksamhet är den bästa medi-

cinen för människor generellt; att ge perso-

ner möjlighet att uttrycka sig, att leka, att ge 

dem en funktion. Framför allt för människor 

som hamnar utanför systemet, utanför det vi 

kallar för samhället och normen, som Mag-

nus själv säger. Han vill ge de människorna 

en möjlighet att bli hörda. Han menar att det 

är en stor utmaning, det han har gett sig in 

på, men att han också har tolv bevis 

(deltagarna red. anm.) på att det funkar.  

En annan anledning till projektuppstarten, 

som dock inte var den primära, var helt en-

kelt att han behövde ett jobb. Magnus pratar 

vidare om hur han tror att mediciner kanske 

behövs, men att de är dämpande på kort 

Cicky och Niklas under förberedelserna inför premiären av Kabaré Unik den 6:e december. 
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För två veckor sedan ökade deltagaranta-
let i löpbandsgruppen med 100% och vi 
är nu 2 stycken! Men vi söker fler. Vi 
springer en gång i veckan tillsammans, i 
egen takt, hur länge vi vill, du bestämmer 
ditt eget mål och jag hjälper till med tek-
nik- och träningsfrågor.  

Den 22 november i år deltog jag själv 
utanför Fontänhuset i en stadskamp i 6 
timmar löpband Lund mot Stockholm. 
Det var Stockholmsgänget som hade 
utmanat Lund och Stockholmarna höll till 
på Actic Kista och vi på Actic Olympen i 
Lund. Förutsättningarna var lite olika då 
Stockholm hade skramlat ihop ett elitfält 
på 12 löpare som alla sprang 6 timmar 
var på 12 löpband, bl a med världsmästa-
rinnan på 12-timmar löpband - Kristina 
Paltén. Jag kom med på ett bananskal då 
Lund hade problem med att fylla banden 
med ultralöpare. Vi i Lund, inklusive mig 
själv, blev till slut 9 stycken som sprang 

alla 6 timmarna och sen hade vi ytterli-
gare 5 löpband där vi hade stafettlag som 
turades om att springa samma totala tid 
som Stockholmarna.  

Stockholmarna vann till slut på en total-
distans av 746 km mot Lunds 675 km, dvs 
en 7 mils skillnad till Kistas favör. Indivi-
duellt kom Stockholmsgängets Sophia 
Sundberg längst av alla deltagare. Hen-
nes 74,53 km är faktiskt längre än gäl-
lande officiella löpbandsvärldsrekordet 
för kvinnor på 6-timmars.  

Själv tog jag det ganska lugnt då det var 
första gången och jag dessutom inte var 
riktigt kry innan. Jag la mig på en snittfart 
av ca 7min/km under alla 6 timmarna, 
vilket resulterade i 52 km. I gengäld var 
jag oförskämt fräsch efteråt. Nästa gång 
ska jag ta i lite hårdare! Under löpningen 
konsumerade jag energi gel, energi bars, 
sportdryck och Pepsi. När jag tränar nöjer 
jag mig dock alltid med enbart vatten för 

Vill du springa löpband med Fontänhuset på Actic gym på Högevallsbadet?  

Kontakta i så fall Mats eller Johan!  

att träna kroppen i att bränna fett och kan 
hålla på uppåt 3 timmar utan extra energi. 

För att vi inte skulle bryta ihop av uttråk-
ning fanns det plattskärmar med TV fram-
för oss och möjlighet att koppla in hörlurar. 
Jag hann bl a med att se ett dubbelavsnitt 
av American Top Model, som TV:n framför 
mig var inställd på, och som jag inte brukar 
titta på vanliga fall . Egen musik i lurarna 
gjorde också att det gick lättare att springa. 

Mats Olsson 
 

sikt. Han vill jobba långsiktigt och menar att 

bekräftelse, att man blir sedd och bekräftad 

för den man är, är mycket viktigare för en 

människa än vad någon medicin kan tillföra, 

och att det är detta arbete som är hans driv-

kraft i projektet. Som han själv uttrycker 

det: ”Det kan förändra människor och 

stärka dem. Jag har varit med om det 

många gånger i mitt yrkesliv, att se männi-

skor växa framför mina ögon, och det är 

min största tillfredsställelse”. 

Magnus fortsätter med hur han upplever att 

det är skrämmande att ifall en människa 

sticker ut i samhället, är annorlunda, då ska 

vi direkt trycka mediciner i den här männi-

skan, för att den ska anpassa sig till ”oss 

andra”. ”Vi ska dela upp i okej och inte 

okej. Jag, jag köper inte det, jag gör inte 

det. Jag kan se att människor kan bidra på 

olika sätt”. 

Är det första gången du gör ett projekt 
som detta? 

Magnus berättar att han har varit med och 

styrt likande projekt i andra sammanhang 

men inte alls så intensivt, strukturerat och 

under så lång tid som detta. Han fortsätter: 

”Om jag skulle backa bandet hade jag gjort 

om massa saker. Det är ett pilotprojekt och 

det får man inte glömma bort. Det är nu 

misstagen ska göras”.  

Vad handlar pjäsen om? 

Magnus förklarar att det är en kabaret med 

löst staplade nummer på varandra. De två 

ord som deltagarna och ledarna kom fram 

till att de ville utgå från, det som de ville 

hitta uttryck för, är Utsatthet och Ramar. 

Ramar var det mestadels han som valde för 

att han är en väldigt konkret person som vill 

att saker ska vara tydliga och lätta att förstå 

och han tänker som så att om han förstår så 

kommer publiken förstå. Det är ju trots allt 

ett konstverk som ska göras, vilket inte ska 

glömmas bort. 

Hur känner du nu inför premiären? 

”Jag känner bara: kör igång för fan! Vi är 

färdiga, eller jag är färdig. Nu är det bara 

små detaljer kvar. Det är en process, man 

håller på och håller på och håller på och 

rätt som det är så poff!: det här är ju bra!”. 

Magnus berättar om den seriösa underton 

som finns i hela uppsättningen som skulle 

kunna bli ett problem, att det handlar om 

människor med psykisk ohälsa, och att det 

inte ska bli så att deltagarna bildligt sett får 

gå med en flagga och utropa ”Vi har psy-

kisk ohälsa!”. Han menar att han inte vet 

hur de blir sedda efter pjäsen men hoppas 

att den bara kommer få positiva effekter. 

Han menar vidare att det behövs folk som 

står upp och säger ”Jag är deprimerad” eller 

”Jag är bipolär”, så att de här grejerna får ett 

ansikte, då kan man prata om det på ett an-

nat sätt för han menar att det är så förbjudet 

i vårt samhälle. Det är viktigt att psykisk 

ohälsa tas upp till diskussion och inte ska 

vara tabu i vårt samhälle. ”Jag tror att det vi 

gör här är så ruggigt jävla mycket bättre än 

vad alla läkemedelsföretagen kan hitta på. 

Det är vad jag tror”. 

Text & foto: Frida & Niklas 

Så här såg det ut när det var 15 minuter kvar. 

Kreativa Akademins repetitionslokal.  
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Måndag    
MåLeri - på eftermiddagen. De som 

är med kan jobba med egna saker. 
Kanske något som är påbörjat – eller 
något man funderat på och har lust att 
göra. Man väljer själv vilket material 
man vill jobba i. Det kan vara kritor, 
blyerts, olja, collage, tusch med mera. 
Du bestämmer själv  – och jag hjälper 
dig med detta. Likaså om du behöver 
ha hjälp med idéer och få inspiration.  

VERKSTÄDER på FoNTÄNHUSET 

Onsdag    
TEXTiLVERKSTA’ - på eftermid-

dagen. Där kan du förvandla gamla klä-
der och saker till något nytt - och spän-
nande. Något du inte kan gå till affären 
och köpa. Något alldeles eget och per-
sonligt. Laga något som behöver lagas – 
eller fixa något som behöver fixas. Du 
kan trycka nya mönster på tyget – eller 
sy på något som applikation. Du kan ta 
en ärm från ett plagg och sy på ett an-
nat. 

Torsdag    
SKaPARVERKSTA’ - på eftermid-

dagen. Där använder vi olika material 
och tekniker. Ofta med utgångspunkt i 
något tema. Detta kan till exempel vara 
något årstidsbaserat, höra helger och 
högtider till - eller tas fritt ur fantasin. 
Det vill säga olika – och vad de som är 
med vill. Materialen kan vara sten, trä, 
metall, papper, gips, färg, tyg, snören 
med mera. Det ingår också lite ord, 
ljud, drama och rörelser. Att experi-
mentera är viktigt här. 

Ni är alla mycket välkomna till den eller de 
verkstäder som ni känner er nyfikna på! 
/AMi 

Som vi meddelat tidigare har Johanna 
nyligen tagit ett s.k. Körkort till Kul-
turen. Detta innebär att Fontänhusets 
medlemmar får möjlighet att utan 
kostnad besöka Kulturen med Jo-
hanna som guide. Körkortet ger till-
träde till samtliga delar av Kulturen, 
d.v.s. både permanenta och nya ut-
ställningar samt de olika bostadshu-
sen.  
 
Johanna återkommer med mer in-
formation om kommande turer så 
snart Kulturen släppt sitt program för 
2014. Informationen om inplanerade 
turer läggs ut på hemsidan 
www.lundsfontänhus.se. En vecka 
innan arrangemanget äger rum skick-
as även en påminnelse ut till dem som 
valt att gå med i SMS-gruppen.  

 

Eftersom Johanna måste göra en för-
handsanmälan om antalet personer  
som medföljer till Kulturen, måste du i 
din tur anmäla ditt intresse senast en 
vecka innan. Anmälan görs genom att 
du antingen skriver upp dig på listan i 
entrén, skickar ett e-postmeddelande 
till info@lundsfontanhus.se eller 
ringer till Fontänhuset, tel. 12 01 95.   
 
Om du vill gå med i SMS-gruppen och 
få kontinuerlig info om det som hän-
der på Fontänhuset, kontakta vår IT-
ansvarige Mattias B, så lägger han in 

L.u.n.d.a.b.u.l.l.e.t.i.n.e.n. 

Guidade turer på Kulturen 

Ovan ses det konkreta resul-
tatet av Skaparverksta’n den 
12 december med tema jul-
dekorationer.  
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Lund den 6/12 2013 

Ännu en storm som håller på att bedarra. 
Idag, på Finlands Självständighetsdag gick 
jag till Konsum här på Klostergården för att 
hämta ett paket och inhandla något fint. 

Jag köpte Valios vispgrädde och deras va-
niljsås samt lite annat som inte var finskt. 

Där mötte jag en bekant som heter Gunnar. 
Han letade efter krossade tomater och vi 
stod ju precis vid den hyllan, så det blev en 
lätt match för honom. 

Sen i kassan läste jag en dikt för honom vil-
ken jag inte vet vem som har skrivit. 
Den börjar; 
”I nattens mörker i stormens larm 
jag hörde en röst vid min fönsterkarm 
Gunnar, nu går det vågor uppå sjö” 

Och det stämmer ju med dagens situation. 

Är det någon som kan fortsättningen och  
vet vem som skrivit den? 
 

Hör gärna av er till Fontänbladets redaktion. 

”Ulla” 

En dikt till Ami från en vän som inte längre finns. 

 

Luciafirande 2013 
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”En väg framåt” blickar bakåt 

J ag kan inte fatta att det snart är 
slut. Att tiden går fort tänkte jag 

tills för ett tag sen var något bara äldre 
människor sa, som min mormor som 
alltid bestämt fastslog det varje gång 
jag hälsade på henne, men jag inser att 
det snarare är ett faktum. Tiden går 
fort. Väldigt fort. Nu är det, efter näst-
an 5 månaders praktiktid, redan dags 
för mig att säga adjö till Fontänhuset, 
ta min påse fylld med erfarenheter och 
glädjen jag tillgodosett mig här, och 
pallra mig tillbaka till skolbänken.  

Vad min praktiktid på Fontänhuset 
skulle innebära var jag inte säker på 
när jag den 1 september steg innanför 
dörren till detta stora varma hus. Att 
jag skulle bli så hjärtligt välkomnad, 
träffa så fina människor och känna mig 
i princip som hemma hade jag inte 
kunnat föreställa mig. Tiden på Fon-
tänhuset har gett mig massa kilon med 
erfarenhet, både som blivande beteen-
devetare men framförallt som männi-
ska.  

Jag tänker tillbaka på hur mycket olika 
saker jag fått vara med om och fått 
göra; alltifrån studentträffar och hand-
ledningar till skördefest och hallo-
weenparty. Huset och alla männi-
skorna här har bidragit till glädje, 
skratt, djupa samtal, självreflektion, 
nya bekantskaper, en ökad motivation 
att arbeta i denna typ av verksamhet 
och mycket, mycket mer.  

Att få använda sig av sin personlighet 
och sig själv på det sätt man får här på 
Fontänhuset är fantastiskt. Jag går inte 
in i en formell roll när jag traskar över 
tröskeln in i huset på morgonen, jag är 
mig själv. Och det är meningen och 
det är så det fungerar här. Alla är sig 
själva, och det är så härligt befriande 
och skänker så mycket glädje; alla är 
vi olika och bidrar med vilka vi är.  

Ett enormt stort TACK till alla; med-
lemmar, handledare, praktikanter, stu-
denter och alla andra jag träffat på 
Fontänhuset. Jag kommer att sakna er 
allihop. Ni är guld! Stor och varm 
kram från  

 

I 
 ”En väg framåt” har året inne-
burit många intressanta och läro-
rika möten, samtal och diskuss-
ioner om angelägna ämnen samt 

en lång rad olika slags sociala aktivite-
ter.   

Den utvärdering som gjordes i maj 
avseende vårterminen visade bl.a. att 
projektet med råge uppfyllt de mål 
som fastslås i riktlinjerna för ”En väg 
framåt”, vilket är mycket glädjande.      

Projektet är det första i sitt slag i Sve-
rige, vilket också till viss del innebär 
en läroprocess vad gäller utformningen 
av handledning, nätverksträffar och 
hur projektets övriga delar som t.ex. 
sociala aktiviteter och friskvård bäst 
ska integreras.  

Eftersom studenterna har olika behov 
krävs lyhördhet, flexibilitet, och- inte 
minst - förmåga att tillsammans med 
den enskilde studenten kunna se de 
faktiska möjligheter som finns för 
honom eller henne att hitta en väg 
framåt.  

 

” Att jobba med studenterna på 
Lunds Fontänhus är väldigt roligt 

och utvecklande. I ”En väg framåt” har 
vi förmånen att ha direkt kontakt med 
personer i universitetsledningen. Tack 
vare det, kan vi bidra till att förbättra 
situationen för studenter med psykisk 
ohälsa på ett mer direkt sätt än jag 
kunde tidigare i min roll som studie-
vägledare (ett arbete som jag är tjänst-
ledig från för att jobba på Fontänhu-
set).    

För att få pedagogiskt stöd på universi-
tetet krävs det att man har en doku-
menterad varaktig funktionsnedsätt-
ning. Fontänhusets projekt ”En väg 
framåt” vänder sig till studenter som 
upplever psykisk ohälsa – man behö-
ver ingen diagnos. På så sätt är det 
stöd vi erbjuder studenter inom ramen 
för studentprojektet, ett mycket värde-
fullt komplement till universitetets 
egna stödfunktioner.  

Extra roligt är att fontänhus och högs-
kolor på andra orter visat intresse för 
vårt projekt och inspireras att utveckla 
något liknande!” 

 

 

Statistik över studenter med peda-
gogiskt stöd vid Lunds universitet;  

År 1993 var 62 studenter berättigade 
till pedagogiskt stöd. På den tiden 
fanns kognitiva (psykiska och neu-
ropsykiatriska) funktionsnedsättningar 
inte ens på ”kartan”.  

Tio år senare (2003) hade antalet stu-
denter med stöd ökat till 304. Av 
dessa var det totalt 53 studenter vars 
beslut baserades på diagnoser på det vi 
nu benämner ”kognitiva funktionsned-
sättningar”.  

Ytterligare nio år senare (2012) hade 
666 studenter pedagogiskt stöd – 
varav 161 baserat på kognitiva funkt-
ionsnedsättningar.  

I oktober 2013 hade nästan 800 stu-
denter beslut om stöd. 

” Året som gått har varit oerhört 
spännande och lärorikt — i dubbel 

bemärkelse. Dels att se själva pro-
jektets utveckling, dels att följa stu-
denterna och deras personliga väg 
framåt. Även jag har utvecklats, både 
som person och som yrkesmänniska 
och är glad för min tid på Fontänhuset. 
Men jag har också insett att det tar tid 
att ”landa” så att man verkligen kan 
utnyttja allt man lärt sig fullt ut.” 

   

Lena: 

Helga: 

Frida 
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Som det konstfreak jag är vill jag tipsa 

er om den utställning som just nu på-

går på Moderna Museet i Malmö. Ja, 

så är det—konsten är mitt liv och min 

passion. Förutom livet, kärleken och 

döden då förstås. Förhoppningsvis 

kommer jag att återkomma med fler 

tankar och tips från konstens värld.   

På moderna Museet i Malmö kan vi se 

en rysk utställning i höst.  De visar 

konstnärer som verkade för hundra år 

sedan — under ryska revolutionens 

tidigaste år. Konstnärer med gränslösa 

visioner och allt tycktes vara möjligt. 

Själv kom jag i kontakt med den konst 

som skapades i Ryssland och Europa 

vid den tiden — då jag började min 

eftergymnasiala utbildning i mitten av 

1970-talet och punken såg sin gryning i 

England. Jag var förundrad över vad de 

hade åstadkommit och hur moderna 

de var.  

Modernare än vi var då för nu nästan 

40 år sedan — och jag tycker fortfa-

rande att något mer modernt än det 

har ännu inte skapats. Då måste jag 

tillägga — att jag inte vet allt om den 

moderna samtidskonsten och det som 

skapas just nu.  

För hundra år sedan gick Ryssland ige-

nom en mycket stor förändring. Från 

att ha varit ett feodalsamhälle med 90 

procent av befolkningen arbetande 

inom jordbruket— till ett modernt in-

dustrisamhälle. (Ni kan kolla upp vad 

feodalsamhälle är för något!) Allt gick 

fort och entusiasmen var stor. Det var 

rysk revolution och Lenin kom till mak-

ten. Konstnärerna hade nya idéer. Man 

tänkte tankar som inte hade tänkts 

förut. Man ville skapa ny konst för en 

ny värld - och inte enbart måla på duk - 

så som tidigare. I det nya samhället 

skulle kvinnor och män vara likställda. I 

varje fall var ambitionen den. Inom det 

ryska avantgardet var alltså många av 

konstnärerna kvinnliga  - och så var det inte i 

den tidens stora konstmetropoler  Paris och 

Berlin.  

En av den tidens konstnärer var Vladimir 

Tatlin som också var arkitekt. Han skapade 

ett torn som var tänkt att bli ett centrum för 

kommunismen och var supermodernt. Ett 

monument till den III:e internationalen 1919

-1920. Det skulle bli 400 m högt och vara 

högre än Eiffeltornet — som hade byggts till 

världsutställningen i Paris 1889 och 300 me-

ter högt (Turning Torso är 190 meter högt). 

Det skulle ha rulltrappor och ett kommuni-

kationscentrum överst. Tornet blev aldrig 

byggt men på utställningen på Moderna Mu-

seet får vi se en sex meter hög modell - som 

är en rekonstruktion av Tatlins torn.  

I det tidiga 1900-talets Ryssland använde 

man fotografiet som en konstform - vilket 

var något nytt. Man tog bilder från vinklar 

man aldrig sett tidigare, använde nya per-

spektiv och kunde fotografera underifrån för 

att skapa dramatik. En som experimenterade 

med detta var en konstnär vid namn 

Rodtjenko.  

En annan som är värd att nämna är en 

kvinna vid namn Lyubov Popova. Hon ville 

skapa energifält med sin konst - men fick 

aldrig möjlighet att utveckla sina idéer fullt 

ut eftersom hon dog ung, bara 36 år gam-

mal. 

Alla konstnärer vigde inte sitt liv till revo-

lutionens tjänst — de som inte ville för-

knippas med politiken, användas för dess 

syfte eller missbrukas av Lenin och hans 

likar. De ville att konsten skulle vara sig 

själv, tala sitt eget språk — vara som en 

egen sfär och snarare dra åt det andliga än 

det politiska. Några exempel är Kandinsky 

och Malevich. 

Medan Sovjetstaten fortfarande var ung 

fick en man vid namn Stalin makten 1924. 

Revolutionen hade varit 1917. Nu var det 

slut med experimenterandet och konsten 

fick helt andra förutsättningar. Det skulle 

vara socialistisk realism — och inget an-

nat. Allt annat betraktades som borgerligt 

och förbjöds. 

Ni som är intresserade av den här tiden, 

konsten och de konstnärer som skapade 

då — uppmanar jag att gå till Moderna 

Museet och se  utställningen Ryskt Avant-

garde som pågår till och med 12 januari 

2014. 

Förutom att se den här utställningen —har 

jag en liten dröm om att åka till Moskva 

och få se den målning som kanske fascine-

rar mig mest av alla. Det är Malevichs mål-

ning ”Svart kvadrat på vit botten”. Den är 

inte stor — kanske bara 50 x 50 cm. Men 

jag vill bara få se den med mina egna ögon 

— om det jag tror — från att ha sett bilden 

återgiven i böcker — är som jag tror.  

Underlaget till artikeln har jag tagit från 

ETC, fredagen den 13 september 2013. 

AMiN            

Ryskt avantgarde 
Visioner om en framtid 

Moderna museet i Malmö har följande 
öppettider: 

tis-sön: 11-18 

mån: stängt 

Vladimir Tatlin. Modell till monument till III:e inter-

nationalen 1919-20. 
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T 
idigt på morgonen fredagen den 22 

november styrde tre förväntans-

fulla lundafontänare kosan mot 

Europas största fontänhus. Vi hade 

under en längre tid varit nyfikna på Fon-

tänhuset i Malmö och ansåg att det nu var 

hög tid att göra slag i saken och förflytta 

oss de 20 kilometrarna i sydvästlig rikt-

ning. Målet var att vara på plats i Malmö 

redan när huset öppnade kl. 8 och att sedan 

följa verksamheten fram till stängnings-

dags kl. 16.  

Genast vi steg innanför ytterdörren på 

Engelbrektsgatan 14 fick vi ett varmt väl-

komnade. Vår guide för dagen, Tomas, 

skulle under de följande fyra timmarna 

med van hand lotsa oss runt i det stora 

femvåningshuset och berätta initierat både 

om verksamheten på de olika våningspla-

nen och om kontakterna utanför huset. 

Tomas delade även med sig av sina egna 

erfarenheter och berättade om sin person-

liga väg till Fontänhuset.  

Vår ciceron Tomas tillsammans med Helga 
under visningen av husets innergård. 

I egenskap av Fontänhusets attitydambas-

sadör håller Tomas föredrag om attityder 

och bemötande på bl.a. Malmö Högskola.     

Att Malmö Fontänhus arbetar mycket ak-

tivt med dessa frågor framgick även på 

andra sätt. Innan rundturen tog sin början 

fick vi en pratstund med husets andra atti-

tydambassadör, Anita, som berättade att 

22 poliser så sent som dagen innan besökt 

huset — civilklädda för att inte väcka allt-

för stor uppmärksamhet i grannskapet — 

för att få information i ämnet. Även det 

faktum att attityder och bemötande utgör 

en helt egen punkt på agendan vid varje 

klubbhusmöte visar att detta är en priorite-

rad fråga.   

Efter samtalet med Anita var det  så dags 

att påbörja dagsprogrammet, som inleddes 

med att vi närvarade vid första våningens 

morgonmöte. Eftersom huset är så pass 

stort håller varje våningsplan egna enhets-

möten på morgonen och eftermiddagen.   

Vi fick vi bl.a. veta att flera av handledar-

na under dagen skulle genomföra så kal-

lade medarbetarsamtal, som är en form av 

enskilda utvecklingssamtal där medlem-

marna ges möjlighet att uttrycka sina syn-

punkter på hur det fungerar i den arbetsen-

het de tillhör. Utöver dessa samtal ombeds 

medlemmarna med jämna mellanrum att 

delta i olika enkätundersökningar och ge 

förslag på hur verksamheten kan förbätt-

ras. Vid vårt besök var två enkäter aktu-

ella, den ena avseende friskvården och den 

andra de kulturella aktiviteterna. I enkäten 

ges medlemmarna chans att säga vad de 

tycker rent allmänt om de aktiviteter som 

anordnats under året samt möjlighet att 

framföra önskemål om vad de vill göra det 

kommande året.   

Med hiss till 5:e våningen 

När morgonmötet var avklarat började så 

rundvandringen. Planen var att ”beta av” 

huset våning för våning med början högst 

upp på femte våningen. Detta visade sig 

vara ett mycket trivsamt utrymme med en 

fantastisk utsikt över Malmös takåsar. Lo-

kalen används bl. a. vid fester och som 

mötesplats för Unga Vuxna, d. v. s. de 10-

12 fontänhusmedlemmar i åldersgruppen 

20-35 år som träffas under tre eftermid-

dagstimmar en gång i veckan.  

Tomas berättade att Unga Vuxna bildades 

efter att man från Fontänhusets sida lagt 

märke till att många unga besökte huset 

en, eller ett par gånger, men att de sedan 

inte återvände. Eftersom den psykiska 

ohälsan ökat kraftigt i denna åldersgrupp 

under senare år ansåg man det viktigt att 

göra vad man kunde för att fånga in mål-

gruppen, vilket alltså resulterade i Unga 

Vuxna.  

Våning fyra 

Vi lämnade våning fem och tog trappan 

ned till våning fyra där man bl.a. sysslar 

med PR-arbete, uppdateringar av hemsi-

dan och nationellt och internationellt nät-

verksarbete. Här finns även ”Vägar ut”, 

som i samarbete med Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan stöttar medlemmar 

att ordna arbete, arbetsträning, studie– 

eller praktikplats. Tomas berättar att man 

på Malmö Fontänhus är duktiga på att 

hjälpa medlemmar ut i arbete, dock är man 

lite sämre på att slussa ut dem i studier.  

På fjärde våningen huserar även Radiofon-

tänens redaktion, där man idag passade på 

att varva ner efter gårdagens radioutsänd-

ning (bl.a. genom att ägna sig åt vecko-

städning). Radiofontänen 89,2, vars slogan 

är ”En någorlunda vardaglig radioshow”, 

sänder i närradion varje torsdag mellan kl. 

14 och 15, såvida inte kommunfullmäkti-

gemötet lägger tillfälligt beslag på radio-

frekvensen.  

Vi får veta att Radiofontänen började 

sända i oktober 2010. Under hela det första 

året fanns en radioproducent på plats för 

att lära ut själva hantverket. Numera pro-

ducerar man emellertid helt på egen hand. 

Radiofontänen lockar till stort engage-

mang i huset.. I programmet blandas lätt-

samma och tyngre inslag och vem som 

helst i huset är välkommen att program-

leda. Innan sändningarna görs grundliga 

förberedelser. Mycket tid läggs ned på att 

jobba med textmaterialet. Arbetet med att 

göra radio beskrivs av Tomas - som själv 

varit programledare vid två tillfällen - som 

mycket utvecklande. Att jobba med Radio-

fontänen är dessutom en bra kanal in i 

verksamheten och ett utmärkt sätt att hålla 

sig informerad om allt som händer i huset.   

Precis som när det  gäller husets övriga 

arbetsuppgifter är det fritt att välja vad 

man vill göra. Det kan handla om allt från 

att sköta tekniken till att vara musikredak-

tör eller bjuda in gäster. Programmet sänds 

alltid inför publik och även allmänheten är 

välkommen att närvara vid sändningen. 

Det är även möjligt att lyssna på program-

met på webben.   

Radiofontänens ambition är att ”höras så 

mycket som möjligt”, även ute på företag 

och på stan. Målet för 2013 var att sända 

utanför huset fem gånger, nästa år satsar 

man på det dubbla. Närmast (den 28/11) 

väntar en utsändning från Malmö Central-

station, som sker i samarbete med Hjärn-

koll, med syfte att uppmärksamma psykisk 

ohälsa och bryta stigmatisering.  

Destination: Malmö Fontänhus   
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Malmö Fontänhus och Hjärnkoll samarbe-

tar även med olika företag i närområdet, 

bl. a. Eon, Swedbank och NCC. Företagen 

bekostar så kallade psykiska förbandslådor 

på de olika arbetsplatserna och bjuder in 

Fontänhusets attitydambassadörer Tomas 

och Anita för att prata om bl. a. stigmatise-

ring. Intresset är stort från företagens sida. 

Den psykiska ohälsan kostar i runda tal 

industrin 1,5 miljarder per år. Responsen 

från företagens anställdas har också varit 

positiv och många har ringt det nödnum-

mer som finns angivet i anslutning för-

bandslådorna. 

Restaurang Matglädje  

När vi sagt adjö till medarbetarna på Radi-

ofontänen gick vi ytterligare en trappa ned, 

till våning tre där man bl. a. sysslar med 

besöksstatistik och PR. Våningsplanet 

inrymmer även medlemstidningen Fontän-

magazinets redaktion.    

Klocka började nu närma sig lunchtid och 

efter rundvandringen på detta våningsplan, 

därför styrde vi tillsammans med Tomas 

stegen mot andra våningen och Restaurang 

Matglädje. Här serveras mellan fyrtio och 

femtio lunchgäster varje dag. En fridfull 

stämning rådde i restaurangen, trots att 

många bänkat sig vid borden för att äta. Vi 

kunde avnjuta vår portion köttfärslimpa i 

lugn och ro, och samtidigt beundra alla 

vackra konstverk som prydde väggarna 

(samtliga målade av fontänhusmedlem-

mar). En vas med färska snittblommor 

fanns utplacerad på disken mellan matsa-

len och köksavdelningen och bidrog till 

den ombonade och trevliga stämningen.  

Tomas berättade att ett riktigt restaurang-

kök installerades 2008. Köket har fått klar-

tecken från Hälsovårdsinspektionen, vilket 

bl. a. innebär att utomstående inte äger 

tillträde till köksavdelningen på grund av 

de hygieniska föreskrifter man är ålagd att 

följa. Vi fick därför nöja oss med att be-

undra det minst sagt imponerande köket 

genom väggöppningen. 

I köket har man alltid ledorden ”närodlat 

till bra och vettiga priser” i åtanke vid all 

planering av menyer och livsmedelsinköp. 

Vissa livsmedel som t. ex. kött och fisk 

beställs direkt till huset, medan övriga 

storhandlas huvudsakligen på Willys. Kö-

ket tar även emot menyförslag från med-

lemmarna, som också har möjlighet att 

bjuda in en anhörig för att äta i restau-

rangen en gång i månaden. 

Kulturmöte  

När lunchen var avslutad kunde vi välja 

fritt var vi ville tillbringa resten av efter-

middagen. Vi valde att närvara vid Fontän-

husets kulturmöte som hålls varannan fre-

dag. Kulturmötet, där representanter från 

husets samtliga våningsplan deltar, visade 

sig vara en mycket välstrukturerad sam-

mankomst med både agenda och proto-

kollföring, där dagens punkter avklarades 

snabbt och effektivt.   

När det gäller just kultur och konst fram-

går tydligt att de intar en central roll på 

Malmö Fontänhus. Förutom att man regel-

bundet skriver om kommande kulturella 

evenemang i medlemstidningen, anordnar 

Fontänhuset en egen gallerinatt som äger 

rum samtidigt som den stora gallerinatten i 

Malmö. Årets gallerinatt blev en stor succé 

och lockade hela 1 300 besökare till huset.    

Av de många punkterna på kulturmötets 

agenda som avhandlades denna fredag 

stod bl. a. planerna på att anordna gemen-

samma filmkvällar med Unga Vuxna, ka-

raokekvällar, de skånska fontänhusens 

gemensamma kulturmöte i Helsingborg 

den 14/1 samt det kommande körframträ-

dandet på husets innergård tillsammans 

med en operasångerska.  

När vi nu befann oss på plats med kultur-

gruppen föll det sig naturligt att ta upp 

frågan om ett eventuellt utökat kulturut-

byte mellan de båda husen. I samband med 

att frågan om biljetter till Kabaré unik (se 

reportage på sidan 10-11) behandlades 

föreslog Helga att de båda husen kunde gå 

och se premiären tillsammans. Ett  annat 

förslag som vi diskuterade var att skulle 

kunna informera varandra om vad som 

händer i det egna huset i den andres med-

lemstidning.  

Lundafontänare fick även en stående in-

bjudan dels att komma till Malmö för att 

tillsammans med malmöfontänarna tillaga 

och äta söndagsmiddag till en kostnad av 

50 kronor, dels delta i tisdagkvällarnas 

kulturaktiviteter. Vi kontrade med att 

bjuda in malmöiterna till Lund på ons-

dagar och passade även på att tipsa om 

Johannas chokladprovning.  

Dagen avrundas   

Vår dag på Malmö Fontänhus började nu 

lida mot sitt slut. Efter kulturmötet åter-

stod bara de olika våningsplanens gemen-

samma fredagsmöte, det så kallade husmö-

tet, där varje våningsplan summerar och 

återrapporterar vad som hänt under veck-

an, dag för dag. Detta är också det tillfälle 

då födelsedagar som infallit under den 

gångna veckan uppmärksammas genom att 

alla bjuds på tårta.  

Mycket nöjda med dagen, fullmatade av 

intryck och med massor av nya idéer att ta 

med oss till vårt eget hus gjorde vi oss 

beredda att ge oss ut i novemberregnet. 

Och med en förhoppning om ett snart åter-

seende tog vi farväl och begav oss hemåt.    

Reflektioner   

Ett flertal gånger under dagen uttrycktes 

önskemål om ett utökat utbyte mellan de 

båda husen. Många av de personer vi pra-

tade med ville besöka Fontänhuset i Lund. 

Vi instämde; det finns många sätt som vi 

kan mötas på och sammanhang där vi kan 

dra nytta av varandras erfarenheter. Ett 

förslag som kom upp var att vi inom en 

snar framtid skulle bjuda in attitydambas-

sadör Anita till Lund för att ge en föreläs-

ning om bemötande och attityder.  

När vi träffades för att diskutera våra in-

tryck av dagen på Malmö Fontänhus var vi 

alla överens om att det varma mottagandet 

var det som berört oss mest. Lena lyfte 

fram den fina sammanfattningen och av-

rundning av veckan, hur man ”knöt ihop 

säcken” med avrapportering från varje 

enhet/våningsplan, och även omsorgen om 

de små detaljerna som t. ex. de färska 

snittblommorna i receptionen och den fina 

fotoväggen på entréplanet med bilder av 

medlemmarna. Helgas i sin tur lyfte fram 

att det på Malmö Fontänhus fanns tid att 

verkligen anta handledarrollen fullt ut, 

vilket ibland har varit svårt i Lund då huset 

tidvis varit underbemannat.   

Fontänhusets imponerande restaurangkök..  

Fontänmagazinets decembernummer.  
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Lunds Fontänhus 

Grundat år: 2011 

Medlemsantal: 93  

Verksamhetschef: Lasse Jönsson 

Arbetsenheter/projekt: Kök, Kontor, Service, stu-
dentprojektet “En väg framåt”, trädgårdsprojektet “Gröna 
fingrar”.  

Finansiärer: Lunds kommun (hyreskostnaden), Allmän-
na arvsfonden (studentprojektet, trädgårdsprojektet), 
Crafoordska stiftelsen, Socialstyrelsen, Region Skåne, 
Johanniterorden m. fl. 

Lunchpris: 25 kr med kupong, 30 kr utan  

Genomsnittligt antal besökare per dag: 30-35 

Medlemstidning: Fontänbladet, upplaga 150 ex. 

Öppettider: mån, tis & tor 9-16, ons 9-19, fre 9-15, lör & 
sön stängt 

Friskvård: Högevallsanläggningen (styrketräning, sim-
ning, löpbandsträning), Aleris (stavgångsträning)  

Klubbhusmöte: 1 gång/mån  

Könsfördelning:  44 % kvinnor, 56% män 

Genomsnittsålder: 42 år 

Fontänhuset Malmö 
Grundat år: 1984 

Medlemsantal: 856  

Verksamhetschef: Anna-Karin Ekman 

Arbetsenheter: Café/Service, Kök, 
Kontor samt Radio/PR/Vägar Ut 

Finansiärer: Malmö stad (80-85%),  
Socialstyrelsen, Region Skåne, Johanniterorden, Påhls-
sons fond, EU-pengar 

Lunchpris: 30 kr med kupong, 35 kr utan  

Genomsnittligt antal besökare per dag: 80-85 

Medlemstidning: Fontänmagazinet, upplaga 715 ex. 

Öppettider: mån, ons, tor & fre 8-16, tis 8-19, lör stängt, 
sön 13-16   

Friskvård: Kockums friskvårdsanläggning 
(styrketräning, simning)  

Klubbhusmöte: 2 ggr/mån 

Könsfördelning: 45% kvinnor, 55% män 

Genomsnittsålder: 50-55 år  
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Pyssel med Jessica & Johanna 

Knäck 

Enkla och billiga julprydnader 

Polkakäpp 

Ingredienser   ca 40 st 

2 dl socker 

2 dl sirap 

2 dl grädde 

1 msk smör 

0,5 dl sötmandel 

I samarbete med MatHem 

 

Tillagning 

1. Blanda socker, sirap och grädde i en tjockbottnad kastrull eller 

gryta. 

2. Koka utan lock i 15-20 minuter. 

3. Hacka mandeln så grovt du vill ha den. Smeten skall klara kulprovet. 

Kulprov: Ta en tesked av massan, lägg den i kallt vatten och rulla den till en 
kula. Känns den seg och elastisk är kolamassan färdig. 

4. Tillsätt smöret och den hackade mandeln, rör om. 

5. Medan knäcken kokar ställer du upp pappersformar på en plåt eller 

en bricka. Häll över den varma knäcken i en kanna så blir det mycket 

enklare att fördela den i formarna. 

 

 

 

 Glitterband 

Stearinljus (glöm ej släcka) 

Röda äpplen 

Kottar 

Klippta papperssnöflingor 

Band i rosetter 

Pepparkakor 

Juliga vykort 

 3705  Ljusröd 

  0310  Svart 

  5200  Vit 

3857  Mörkt vinröd 

3341  Persikofärg 

3706  Flamingorosa  

0728  Humlegult   
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Lakritskola 
Ingredienser 
5 dl grädde 
500 g strösocker 
5 msk sirap 
2 msk flytande glukos (finns på 
apoteket) 
30 g smör 
50 g lakritsstång (hård variant) 
 

Gör så här: 
Krossa lakritsstången i mortel el. 
dylikt.  

Koka ihop alla ingredienser på   
medelhög värme.  

Rör inte för ofta.  

Gör kulprovet - häll några droppar 
smet i en skål med kallt vatten. 
Forma till en kula. Känns den seg 
och vattnet förblir nästan klart är 
kolan färdig (termometern ska visa 
120 grader). 

Det tar ca 30-40 minuter. 

Bred ut den färdiga smeten i en 
långpanna på smörat papper. Skär 
eller klipp i bitar, snurra in i pap-
per eller cellofan alternativt fyll i 
knäckformar. 

Månadens recept 
Chokladkola 
Ingredienser                   ca 75 st 

100 g smör 
3 msk kakao 
3,5 dl strösocker 
1 msk vaniljsocker 
1 dl ljus sirap 
2 dl grädde (26%) 
2 msk glykos el. flytande honung 
 

Gör så här: 
Smält smör i en stor kastrull och rör 
ner övriga ingredienser. 

Koka blandningen utan lock tills 
temperaturen är 123 grader C eller 
tills den klarar kulprovet (se recep-
tet på lakritskola här intill). 

Rör om då och då under kokningen. 

Häll upp smeten i en välsmord,   
liten långpanna eller i 2-3 avlånga 
bakformar. Häll dock det sista av 
kolasmeten som skrapas ur kastrul-
len på en tallrik. Det sockrar sig 
ganska snabbt i det sista skrapet och 
sprider sig sedan till hela kolan. 
Tillsatsen av glykos eller honung 
minskar risken för att kolan ska 
sockra sig. Låt kolan kallna. 

Skär eller klipp kolan i bitar, linda 
in dem i smörpapper.   

Tillagningstid ca 1 timme. 

Mintpastiller 
Ingredienser         ca 40 st 

4 dl florsocker 
1 dl vatten 
1/4 tsk ättiksprit 
5-7 droppar pepparmyntsolja 
75 g mörk blockchoklad 
 

Gör så här: 
Koka florsocker, vatten och ättik-
sprit tills lagen håller trådprov - ta 
upp en droppe av massan med en 
liten trästicka och lägg droppen mel-
lan tumme och pekfinger. Den ska 
tråda sig när man snabbt särar på 
fingrarna ca 2 cm (temperaturen ska 
vara ca 115 grader). 

Häll sockerlagen i en skål och låt 
den kallna. Smaksätt med peppar-
myntsolja och arbeta massan med en 
gaffel så att den blir smidig och 
ganska fast. 

Placera skålen över vattenånga och 
rör tills massan är seg och tjockfly-
tande. Klicka ut den på oljat smör-
papper med hjälp av en tesked. Låt 
pastillerna stelna.  

Temperera blockchokladen, d.v.s. 
smält choklad i vattenbad. Chokla-
den får inte bli varmare än 45 gra-
der. Kyl ner chokladen så att den 
blir tjock utan att stelna. Värm upp 
chokladen på nytt i vattenbad under 
omrörning till fingervarmt prov. 
Chokladen är nu färdig för använd-
ning. Garnera varje pastill med en 
klick choklad och låt den stelna. 

Håll konstant temperatur på chokla-
den, 37 grader, när den används till 
garneringen.  

Koktid ca 10 min. 
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Statistik november 2013 
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41%386 st
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Män

Kvinnor

Katja är sedan december månad 
anställd på halvtid som handle-
dare i ”Gröna Fingrar”. Hon 
kommer att vara på Fontänhuset  
måndag, onsdag och torsdag     
kl. 9-15.  
 
Katja har bl.a. gått kursen 
”Småskalig ekologisk odling” på 
Holma folkhögskola. Hon brinner 
för ekologisk odling och odlar all 
sin egen mat.     

Lasse och Lena F. tar Fontänhusets fina och funk-
tionella nya kök på källarplanet i bruk. Premiärrät-
ten är Janssons frestelse som tillagas till jul-
lunchen den 19:e december.   

Jönsson gör Jansson 

Ami kommer 
att under de-
cember och 
januari månad 
hålla i Fon-
tänhusets tre 
kreativa verk-
städer:  
måleri-, textil- 
och skaparverksta’ som äger rum 
på eftermiddagarna måndag, ons-
dag respektive torsdag. De krea-
tiva verkstäderna arrangeras i 
samarbete med Studiefrämjandet.  
 
Ami har tidigare hållit i olika ty-
per av kreativa verkstäder bl.a. på 
Fontänhuset i Malmö. Hon har 
även varit ansvarig för den öppna 
skapande verkstaden på Malmö 
konsthall.  
 
  
  

Presentation av nya medarbetare 
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Fontänhusets anslagstavla 

Kom ihåg! 

Klubbhusmötet 

ons 5:e feb 

kl 14.00 

 
Fredagsfika 

kl. 14.00 

Vi samlas varje 

fredag för en 

gemensam 

 fikastund 
 

               Detta händer i januari:Detta händer i januari:Detta händer i januari:   
2 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Skaparverksta’ 

3 14.00  Fredagsfika 

6 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Måleri 

8 13.15  Mindfulness med Lina  
 13.15-19.00 Kreativ verksta’ med Ami: Textil 
 14.00 Klubbhusmöte 
 15.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 
 16.00-19.00 Kvällsöppet 

9 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Skaparverksta’ 
 13.30 Stavgångsträning med Aleris              
 15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

10 14.00 Fredagsfika   

13 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Måleri 

15 13.15  Mindfulness med Lina                 
 13.15-19.00 Kreativ verksta’ med Ami: Textil  
 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 
 16.00-19.00 Kvällsöppet 
 
16 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Skaparverksta’ 
 13.30 Stavgångsträning med Aleris             
  15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

17 14.00 Fredagsfika 

20 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Måleri 

22 13.15 Mindfulness med Lina                        
 13.15-19.00 Kreativ verksta’ med Ami: Textil 
 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla  
 16.00-19.00 Kvällsöppet 

23 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Skaparverksta’  
 13.30 Stavgångsträning med Aleris                
 15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

24 14.00 Fredagsfika 

27 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Måleri  

29 13.15 Mindfulness med Lina  
 13.15-19.00 Kreativ verksta’ med Ami: Textil 
 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 
 16.00-19.00 Kvällsöppet 

30 13.15-16.00 Kreativ verksta’ med Ami: Skaparverksta’ 
 13.30 Stavgångsträning med Aleris              
 15.00 Löpbandsträning med Mats på Högevall 

31 14.00 Fredagsfika 

 
Pysselcafé 
 

 
onsdag: 14:00-19:00 

Välkommen! 
  

 

 

Glöm ej! 

Mindfulness med Lina 

onsdagar kl.13.15 

 

 

 
Deadline för manuskript till kom-
mande nummer av Fontänbladet:  

februari fre 31 januari 
mars  fre 28 februari 
april   fre 28 mars 
maj   fre 25 april 

Meddela köket om du vill  
äta lunch                                                     

senast kl. 10.00  
samma dag 

 
Lunchpris: 

30 kr utan kupong 
25 kr med kupong 

 
Nu kan du även köpa        

klippkort för kaffe/te  

Pris: 
 med klippkort: 50 kr för 12 dgr 

utan klippkort: 5 kr/dag 
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Fountain House Stockholm 
Box 4051  
Besöksadress: Götgatan 38  
102 61 Stockholm  
Tel: 08–714 01 60  
E-post: info@fountainhouse.nu  
 

Fontänhusen i Skåne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgatan 14  
211 33 Malmö  
Tel: 040–12 00 13  
E-post: info@fontanhuset.se  
 
Fontänhuset Bryggan  
Norra Strandgatan 8  
252 20 Helsingborg  
Tel: 042–24 50 60  
E-post: bryggan.helsingborg@telia.com  
 
Fontänhuset Båstad  
Aromavägen 48  
269 37 Båstad  
Tel: 0431–724 80  
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se 
 

 

 

 

Övriga Sverige 
Göteborgsfontänen  
Andra Långgatan 25  
413 28 Göteborg  
Tel: 031–12 30 01  
E-post: mail@goteborgsfontanen.se  
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Målgatan 11-13  
702 16 Örebro  
Tel: 019–32 05 20 / 32 24 70  
E-post: info@orebrofontanhus.se  
 
Falkenbergs Fontänhus  
Lasarettvägen 11  
311 37 Falkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
  
Fontänhuset Nyköping  
Lilla Strömgatan 3  
611 34 Nyköping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-post: fontanhuset@gastabud.com  
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjöbergs väg 6  
128 85 Sköndal  
Tel: 0738–903 130  
E-post: info@fhskondal.se   
 
Fontänhuset Trappan  
Vallgatan 10  
343 34 Älmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-post: fontanhuset.trappan@telia.com  

Motala Fontänhus  
Vintergatan 15  
591 32 Motala  
Tel: 0141–21 25 33  
E-post: info@motalafontanhus.se  
 

Sveriges alla fontänhus 

Öppettider:  

mån, tis, tor 9-16 

ons   9-19 

fre    9-15 

lör, sön  stängt 

Styrelseledamöter: 

Ann-Charlotte Ardermark 

Bengt Axfors 

Arne Bojesson 

Kerstin Hedelin 

Björn Anders Larsson 

Sonja Lindlöf 

Mats Olsson  

Marita Swärd 

Stödmedlemskap 

Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli stödmed-
lem. Då får du/företaget varje nummer av vår medlemstidning, Fontänbladet, 
som ges ut med tio nummer per år.  

Vid inbetalningen vänligen ange ”Stödmedlem Lunds Fontänhus” samt 
ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privatpersoner     200 kr/år                   Bankgiro: 492-3801 

Företag     1 000 kr/år                    Plusgiro: 60 57 80-6  

Autogiro           100 kr/mån                   Org.nr: 802456-4893 

Lunds Fontänhus 

Lunds Fontänhus 
Kävlingevägen 15 
222 40 Lund  
Tel: 046-12 01 95 
E-post: lundsfontanhus.se 
Hemsida: www.lundsfontanhus.se 
Facebook: www.facebook.com/
lundsfontanhus 
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Advokatfirman Hedelin AB 

Bergman & Eek Advokatbyrå 

Johanniterorden i Sverige 

Lunds Stenugnsbageri 

Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Soeco 

Tack till våra stödmedlemmar och sponsorer: 

 

Cecilia Larsson Glowacki 

Per Torell 

Jonas Eberhard 

RSMH Mittpunkt 

Siw Hult 

Eva Skandevall 

Gert & Gun Birgersby 

Martin Stensson 

Åsa Nyberg 

 

Eva Miles 

Karin Rattén 

Gunnel Börjesson 

Ann-Christine Engdahl Olesen 

Sverker Oredsson 

Rosa Skaladottir 

Ying-Sum Tsui 

Eva von Boer Lindskog 

 

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 
 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
 

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




