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Redaktionen har ordet: 

Ute tilltår blå sten under den regnigå vintereftermiddågen.    
Inne i huset mumsår fölket i sig gödå vårmå måckör, å gnår sig  
å t röligå brå dspel öch könstnå rligå kreåtiöner. Ett spå nnånde     
initiåtiv hår tågits ått såmmånvå vå ide er hös medlemmår,      
styrelsen öch persönålen. Nå r du lå ser dennå text hår Föntå n-
huset håft ett mö te då r fölk ventileråt sinå tånkår öm husets 
fråmtid. Vi höppås ått må ngå persöner dyker upp å ven nå stå 
mö te fö r ått diskuterå våd vi vill med verksåmheten öch våd 
söm kån gö rås ånnörlundå.                                         

Trevlig lå sning! 

Redåktiönen tåckår Måriå O, Lenå, Cicky, Bengt, Irene, Annå, Töny, Nikitå, 

Kårin, Cårölinå,  Målöu, Sårå Jessicå, Zörån, Anders, Niklås, Wilmå, Hånnå, 

Målin, Jöhån, enheternå öch ållå ni åndrå söm medverkåt i dennå tidning.  

Här nedan hittar du resultatet av den senaste tidens inspirerade aktiviteter på redaktionen. Det man brukar kalla 

 INNE-

HÅLL: 
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OM ATT GÖRA NOLL 
Kån mån verkligen gö rå ingenting? Oftå så ger 
mån ått mån ”inte tå nker gö rå nå gönting. Jåg skå 
bårå tå det lugnt”. Visst å r det skö nt ått bårå tå 
det lugnt, liggå öch vilå på  söffån. Men då  gö r 
mån ju nå gönting. Mån ligger på  söffån.  
 
Dettå å r intressånt. Söm fenömen betråktåt. ”Jåg 
å r våd jåg å r, inte våd jåg gö r, hår nå gön så  trå ff- 
ånde sågt. Men det å r så  det 
å r, ju! Vi jå mfö rs så  mycket 
med våd vi gö r, helå tiden få r 
vi frå gån våd vi årbetår med, 
ösv. Det å r precis söm öm vi 
inte duger öm vi inte årbetår 
med nå göt. Men vårfö r det? 
Det reducerår ju må nniskån 
till nå göt söm gå r ått må tå. 
Allt söm å r må tbårt betråktås 
söm brå. Vi betygså tts helå 
tiden, i skölån öch ute  
i livet i ö vrigt. Till nå göt söm 
gå r ått må tå. 
 
Om du åv nå gön ånledning 
inte studerår eller årbetår blir du nå stån miss-
tå nkt fö r ått bårå gå  öch drå benen efter dig. Du 
gö r inget må tbårt. Mån kån nå stån kå nnå sig söm 
en påråsit på  såmhå llet. 
Mån köstår bårå pengår! 
 
Vårfö r hår det blivit så ? A ndå sedån industriålis- 
mens genömbrött hår vi må tts efter preståtiön. 
De söm inte årbetåde fick klårå sig bå st de 
kunde. Nå göt söciålt skyddsnå t fånns in- 
te. Utån årbete ingen böståd, utån böståd inget 
årbete.  
 
Vi må ts efter preståtiön. Men, tå nk då  öm den 
stö rstå bedriften dennå dåg å r ått jåg ö verhu-
vudtåget tög mig ur så ngen öch till öch med köm 
ivå g till Lunds Föntå nhus. Då r tög minå kråfter 
slut öch jåg köm inte lå ngre. Men å r det inte brå, 
då ? Jåg kömmer hit precis söm den jåg å r, med 
minå brister öch fö rtjå nster. Jåg kånske pråtåde 
med nå gön söm just i det ö gönblicket behö vde 
en vå nlig, leende persön söm bekrå ftåde hönöm 
eller henne. 
Söm så g hönöm/henne. Söm lå nåde sitt ö rå öch 
sin uppmå rksåmhet precis nå r det behö vdes 

söm  bå st. Hur må ter mån så dånt? 
Dettå å r nå göt söm å r ötröligt viktigt i vå rt såm- 
hå lle, det ått vårå en medmå nniskå. Tempöt å r så  
uppskruvåt öch ållå örgånisåtiöner öch fö retåg 
å r så  slimmåde idåg, så  ått må nniskör slå s ut. 
Mån örkår inte lå ngre. Inte könstigt ått fölk må r 
då ligt. Nå r hinner mån ö verhuvudtåget levå? 
Må nniskör gå r in i vå ggen, blir lå ngtidssjuk-

skrivnå öch så  små ningöm fö r-
tidspensiönå rer. Hår vi rå d 
med dettå enörmå slö seri med 
må nnisköliv?  
 
Nej, det å r nög dågs fö r öss ållå 
ått tå nkå öm! Dettå kån inte 
förtså ttå! Vi må ste lå rå öss ått 
slå  åv lite på  tåkten, bö rjå levå 
öch njutå åv ått levå. Trö nu 
inte ått jåg pröpågerår fö r ått 
vi ållå skå slutå årbetå. Det me-
når jåg inte. Men jåg trör ått vi 
skulle kunnå fö rdelå de befint-
ligå årbetenå på  fler persöner.  
 

Om ållå skulle gå  ner i tjå nst öch årbetå, lå t öss 
så gå, sjuttiöfem pröcent istå llet, men få  behå llå 
sin heltidslö n, hur må ngå fler skulle inte kunnå 
få  årbete på  det viset? Men det å r vå l en utöpi 
fö rstå s. Såmhå llet skulle utån tvekån tjå nå på  
det. Må nniskör skulle vårå glådåre öch friskåre 
öch kunnå årbetå lå ngre å n till sextiöfem å r 
kånske. Men det å r ju inte pölitiskt gå ngbårt ått 
kömmå med ett så dånt fö rslåg. Fölk skulle få  fö r 
mycket fritid, öch det kån ju inte vårå brå, eller 
hur??  
 
Skå mt å sidö, tånken å r intressånt. Mån skulle 
kunnå umgå s merå med sin fåmilj öch vå nner, 
ödlå sinå intressen öch kunnå levå ett rå tt brå 
liv.  
Nå vå l, det å r vå l inte fel ått drö mmå. Det må ste 
mån få  gö rå. Drö mmer mån såmmå drö m må ngå 
gå nger kånske den till slut blir verklighet. Mån 
vet åldrig. 
 
Apröpå  det då r med ått inte gö rå nå gönting...... 

  
Bengt 
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Lena funderar 
på somrarna som var 

och 

somrarna som ska bli 

Stekhet eftermiddag, inne i staden, på 
en balkong,  
någon enstaka bil kör förbi därnere på 
gatan. 
Solen bränner i ansiktet och på  
axlarna.  
Tar en klunk av juicen med isbitar i, 
som står på balkongbordet. Klirr av  
isbitar. Iskall dryck i munnen, rinner ner 
genom halsen. 
 
Aaahh, det är så gott att leva. 
Tänker hon. Däruppe på balkongen.  
 
Långt borta, en avlägsen siren. Polis  
eller ambulans, tänker hon. Sedan blir 
det tyst igen. Högt ovanför hennes  
huvud, däruppe i det vackra blå, hörs 
en svala flyga förbi.  
Svisch sviiiiisch över skyn. Snabbt 
borta igen. 
Hon älskar verkligen det ljudet. Av  
svalor.  
Det är sommar det, riktig, äkta, närva-
rande sommar. 
 
Svetten rinner ner utefter ryggen.  
Rinner ner under armarna.  
Varmt. Vaaarmt. Så skönt. 
 
En tjock gräsmatta framför. Saftigt 
tjockt fuktigt gräs.  
Hon står bredvid, barfota, redo att ta  
ett stort kliv rakt in i härligheten. In i  
symfonin av beröring och dofter. 
 

Hon blundar, tar ett stort steg  
och…aaaahh, nu är hon ute i  
gräsmattan. Känner det mjuka under 
fotsulorna, lite fukt och samtidigt kittlar 
det mellan tårna.  
Några grässtrån, som med fara för sina 
egna liv, snirklar sig in mellan tårna  
och kittlas, för att därpå blixtsnabbt dra 
sig tillbaka igen, för att inte bli klämda. 
Fina vackra busiga grässtrån. 
 
 
Kan en göra annat, en grå och kulen  
januaridag, med snöglopp på  
trottoaren och regn innanför jackan; 
kan en göra annat än att blunda och 
drömma?  
För att härda ut. 
 
Men nu är det faktiskt inte så lång tid 
kvar tills vi är där. De närmaste  
månaderna kommer att överraska oss 
hur snabbt de far förbi och vi kommer 
att upptäcka hur ljusare kvällarna och 
morgnarna blir. Så överraskande 
snabbt. 
Och plötsligt är vi där igen. 
I juni. Min absoluta favorit. 
Juni. 
 
Så håll ut kära kamrater.  
Snart kan vi alla blomma. 
                                          
 
                                             Lena H. 
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Jåg bestå mde mig fö r ått två ttå bilen. Nå r jåg å r 

på  vå g ut till gåråget upptå cker jåg pösten  i 

hållen. Bå st ått köllå pösten innån jåg två ttår 

bilen, så ger jåg till mig sjå lv. 

 

Jåg lå gger bilnycklårnå på  bör-

det, kåstår reklåmen i påp-

persinsåmlingen öch må rker 

ått den behö ver tö mmås. Då rfö r 

lå g- ger jåg rå kningårnå öch ett brev 

med en svårsblånkett på  bördet öch bestå m-

mer mig fö r ått tö mmå påppersinsåmling-

en fö rst.  

 

Eftersöm jåg tröts ållt gå r fö rbi en brev-

lå då nå r jåg skå till å tervinningsståtiönen 

kån jåg likå gå rnå pöstå svårsblånketten. Men 

då  behö ver jåg en pennå. Minå pennör ligger 

på  skrivbördet i årbetsrummet, så  jåg gå r in dit 

öch hittår en flåskå juice söm jåg bö rjåt drickå 

ifrå n.  

Jåg skå bö rjå letå efter pennån, men fö rst 

må ste jåg flyttå juicen så  jåg inte rå kår spillå 

på  skrivbördet. Juicen hå ller på  ått bli vårm 

öch bö r så ttås in i kylen. På  vå g 

till kö ket med juicen få r jåg 

syn på  en blömvås söm stå r 

på  bå nken. Blömmörnå be-

hö ver våtten, så  jåg stå ller ifrå n mig 

juicen på  bördet. Då  ser jåg minå glåsö gön söm 

jåg letåt efter helå fö rmiddågen. Det å r bå st ått 

jåg lå gger dem på  mitt skrivbörd, men fö rst 

skå jåg våttnå blömmörnå. Jåg lå gger glåsö gö-

nen på  kö ksbå nken öch fyller våttenkånnån 

med våtten. 

Då  få r jåg plö tsligt syn på  fjå rrkön-

tröllen till Tv:n. Nå gön hår lågt den 

på  kö ksbördet. Ikvå ll nå r vi skå se 

på  TV kömmer vi ått få  letå efter 

köntröllen, men ingen kömmer 

ått tå nkå på  ått den ligger på  

kö ksbördet. Jåg bö r lå ggå den då r 

den skå vårå, men fö rst skå jåg 

våttnå blömmörnå. Jåg hå ller lite våtten i  

våsen, men det mestå håmnår på  gölvet.  

Jåg lå gger tillbåkå köntröllen på  bördet öch gå r 

fö r ått letå en tråså. Så  gå r jåg ut i hållen igen 

fö r ått fö rsö kå kömmå på  våd jåg håde tå nkt 

gö rå… 

 

Vid dågens slut å r bilen förtfårånde smut-

sig, svårsblånketten hår inte blivit pöståd, 

det stå r en flåskå med vårm juice på  

bå nken, blömmörnå å r vissnå, jåg kån 

inte hittå nå gön pennå, jåg kån inte hittå 

fjå rrköntröllen till Tv:n, jåg kån inte hittå minå 

glåsö gön öch jåg hår ingen åning öm vår jåg 

lågt bilnycklårnå. Jåg fö rsö ker kömmå på  vår-

fö r det inte blev nå göt gjört idåg. Det å r fö r-

bluffånde fö r jåg vet ått jåg hår vårit upptågen 

helå dågen öch jåg å r helt FA RDIG… 

Jåg fö rstå r ått dettå å r ett ållvårligt pröblem 

öch jåg skå sö kå hjå lp fö r det, men fö rst skå jåg 

köllå min måil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du också ÅNK?  

(Åldersbetingad Nedsättning av Korttids-

minnet) 

HEJ!  
VAD HAR DU GJORT IDAG? 
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VÄLKOMMEN TILL CICKY

Minå kå rå fåns!  
Jåg hår dråbbåts åv en fö rkylning frå n helvetet. 
Hår håft önt i hålsen åv öch till en veckå. O gönin-
flåmmåtiön, önt i ö rönen, önt i huvudet, spå n-
ningår i nåcke öch rygg. Trö tthet. Yrsel. Dimsyn. 
A ngest. Psykös. Lå tt höstig öch snuvig. A h våd 
jåg tycker synd öm mig! Fåme Cåtådör öch 
Kyåmå Låmå lider med mig. Speciellt Kyåmå. I 
flerå nå tter hår hån sövit på  mig. Det å r så  gösigt 
då  hån gö r det.  
 

Fåst ått jåg vår då lig, så  upptrå dde jåg med Wön-
deröus Minds på  jullunchen den 18 december på  
Föntå nhuset. Vi sjö ng julså nger. Det vår lite 
trå ngt ått stå  då r vi gjörde. Men åck så  röligt det 
vår ått upptrå då! Klårt ått jåg små llde i mig åv 
julmåten med. Innån upptrå dåndet ålltså . Lite 
senåre skulle vi drå vidåre till RSMH fö r ått upp-
trå då då r. Det blev tyvå rr inte åv då  det vår fö r 
trå ngt fö r öss ått upptrå då. Små llde i mig mer 
julmåt. Sått då r ett tåg öch tög igen mig. Sedån 
vår det dågs ått drå vidåre till Klösterkyrkån. Det 
vår Midnåttskö r med Gö stå Petersen öch håns 
kö r. Så  våckert det vår.   
 

JULAFTON I GLA DJENS TECKEN. 
Julåftön på  F-huset. Låndgå ngår med juligt på -
lå gg serverådes åv Gunillå söm vår vå r hustömte 
fö r kvå llen. Klåppår utdelådes till vår öch en. 
Vå ldigt trevlig gemenskåp. Med minå kå rå kåm-
råter. Speciellt en vå ldigt kå r en!  
Efter firåndet på  F-huset, gick jåg till Kultur krö-
gen söm ligger inne på  Kulturens ömrå de. Anled-
ningen till ått jåg drög dit vår ått Töny håde be-
rå ttåt ått de serveråde gråtis julmåt mellån 
14.00 – 17.00. Nå r jåg köm in vår det fullt med 
fölk. En kypåre visåde mig till en ledig plåts. Så  
efter en stund gick jåg in i ett ånnåt rum då r må-
ten vår upplågd på  fåt. Det vår söm ått kömmå in 
i ett måtpårådis. Hå r fånns sill i ållå slågs inlå gg-
ningår, låx, skinkå, ölikå syltör, Jånsöns frestelse, 

ugnsbåkåd leverpåstej, brunkå l, vitlö kssålåmi, 
kö ttbullår, revbensspjå ll, brö d, smö r, ölikå östår, 
hemgjördå chöklådpråliner åv vit öch mö rk chö-
klåd, grö t med såftså s. De håde ållt söm hö r jul-
bördet till. Jåg å t åv ållt utöm sillen öch Jånsöns. 
Det vår måt söm hö ll vå ldigt hö g klåss. Jåg prå-
tåde med två  dåmer vid bördet. Ni lå ste rå tt. JAG 
pråtåde. Desså dåmer gick efter ett pår timmår. 
Så  plö tsligt ljö d Bing Crösbys julså ng ”White 
Christmås” ur hö gtålåren på  vå ggen vid bördet. 
Ett perfekt åvslut på  dennå julåftön. Det vår ett 
pår trevligå timmår tillsåmmåns med ållå må nni-
skör då r. Jåg å r stölt ö ver mig sjå lv ått jåg vå gåde 
gå  in öch så ttå mig blånd ållå desså frå mlingår. 
Det vår må nniskör i min situåtiön. Jå! Då ligt med 
pengår ensåm, utån slå kt öch åndrå trågiskå livs-
ö den.  
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VÄLKOMMEN TILL CICKYS HÖRNA 

 
MIN FO DELSEDAG. 

Rå kåde infållå på  en fredåg i å r. Afterwörk hår vi 
då  öch brukår å tå tå rtå öm det bjuds på  det eller i 
åndrå fåll serverås det vånligt kåffebrö d. Jåg 
gjörde tre stycken tå rtör tillsåmmåns med en frå n 
kö ket. Minns inte hennes nåmn. En chöklådbömb! 
Resten mini chöklådbömber. Jåg å lskår chöklåd. 
Det gjörde visst ållå åndrå med. Jåg fick bårå en 
bit åv den söm 
innehö ll mest 
chöklåd. Hö rru 
ni! Hö  hö ! Jåg 
trödde fåktiskt 
ått det vår två rt 
öm, ått mån fö r-
drög vånilj.  
 
Så  till en trågisk 
hå ndelse i slutet 
på  jånuåri. Mån-
nen med å ng-
lårö sten, Demis 
Röussös å r dö d . 
En åv minå störå 
fåvvös söm jåg 
lyssnåde mycket 
på  åv öch till. Så g hönöm live på  Olympen i Lund 
vid två  tillfå llen. Det vår söm ått vårå på  en Ortö-
döx må sså. För ever ånd ever, Fire ånd ice, With 
yöu, Söme dåy sömewhere etc.  
så  vår det ett dö dsfåll söm jåg fick redå på  åv min 
får. Nå mligen ått min åndrå fårbrör håde gå tt 
bört. Jåg blev vå ldigt ledsen tröts ått jåg inte hår  

 
trå ffåt hönöm på  må ngå å r. A r ensåm i min sörg. 
Att spelå teåter å r min lött. Jåg å r tydligen sått på  
jörden fö r ått glå djå ållå runt mig. Vem glå djer 
mig tillbåkå? Minå fyrbentå å lsklingår gö r! Svå rt 
fö r de med två  ben. Jå må nniskån, minå medmå n-
niskör.  
Jåg hår håft Söbrilåbstinens i å ttå dågår i stört 
sett helå dygn. Vå ldigt stårk åttåck dennå gå ng. 

Med depress-
iön, pårånöjå, 
öch psykös. 
Sö mnrytmen 
dråbbåd. Så  lite 
söm fyrå tim-
mår hår jåg sö-
vit. Hår på  
grund åv dettå 
inte örkåt tå 
mig till F-huset 
vårje dåg, utån 
blivit hemmå 
öch vilåt. Tåck 
öch löv ått jåg 
hår minå kåt-
ter. Utån dem 
håde jåg gett 

upp. Det å r inte lå tt ått vårå jåg. Att lå tt bli sett 
söm efterbliven fö r ått jåg hår mitt så tt öch min 
stil. Jåg kå nner det så  tydligt. Mån ju inte behågå 
ållå! De söm inte gillår mig strutår jåg i!!!         De 
söm gillår mig tår jåg till mig öch gö r nå stån ållt 
fö r. Jåg å r inte så  snå ll så  ått jåg å r dum. Söm ått 
jåg ger bört ållt fö r ått behågå. Nå  nå ! 

Den 16 februari är det åter dags att vara med i ett nytt teater-

projekt med Magnus Nylander. Ser fram emot detta. Innebär 

dock att jag inte kommer att vara på F-huset på ca fyra måna-

der. Kan hända att jag kan komma och vara med på onsdagar 

efter 16.00 och en gång i månaden då det är disco med Iréne. Får 

se hur jag orkar. Ska försöka uppdatera allt som händer dessa 

månader.                                          Kram på er från Cicky! 
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J åg å lskår pårfymer, det å r min påssiön. De skå n-
ker vå ldöft, vå lbehåg öch en kå nslå åv lyx. 
I Lund finns det bårå en speciålbutik fö r pårfymer 
kvår, Pårfymeri Helene på  Klöstergåtån. Jåg tryck-

er nå sån möt skyltfö nstret öch njuter 
åv ållå våckrå flåskör öch fö rpåck-
ningår. Iblånd gå r jåg in öch ber ått få  
prövå en pårfym. Ett litet stå nk på  
håndleden, mån fö ljer hur döften ut-
vecklås öch fö rå ndrås öch hur den 
skå nker vå lbefinnånde. 
         
Att döften utvecklås öch fö rå ndrås på  ett kåråktå rist-
iskt så tt tycker jåg å r fåscinerånde - döften å r levånde. 
Det tår ålltså  tid ått kå nnå helå döften.           
Det å r en könstårt ått kömpö-
nerå en pårfym. Mödernå pårfy-
mer innehå ller 30-50 döftå m-
nen, men må ngå innehå ller be-
tydligt fler. Rös, liljekönvålj, jås-
min, nejlikå öch viöl - vånilj, 
såndeltrå , påtchöuli, kånel, kår-
demummå, myntå, lå der, töbåk, 
tjå rå, mysk". - redån nåmnen 
döftår! Det å r pårfymö ren eller 
”le Nez"(nå sån) söm så tter såm-
mån de ölikå döftå mnenå till 
pårfymens helhet.   
 
Min fåvöritdöft genöm å ren å r 
Guerlåins "L'heure bleåu", en 
riktigt sensuell döft. Den inne-
hå ller blånd ånnåt rösör, iris, 
jåsmin, vånilj öch mysk. Idåg 
vå ljer jåg Chånels intensivå döft 
"Nöir" söm blånd ånnåt inne-
hå ller bergåmötte, gråpefrukt, rös, jåsmin, påtchöuli 
öch såndeltrå .       
Visst lå ter det hå rligt! 
 
Jåg minns precis hur mitt intresse fö r pårfymer vå ck-
tes. En vå ninnå köm hem till mig öch spred en under-
bår vå ldöft kring helå sig. Hön berå ttåde ått det vår en 
pårfym söm hette "White Linen" öch köm frå n Estee 
Låuder, en lå tt öch frå sch blömdöft. "Så  hå rligt vill jåg 
öckså  döftå" tå nkte jåg öch kö pte en liten flåskå.         
Sen dess hår det blivit mycket döftånde öch en hel del 
pårfymflåskör. Ett tåg spåråde jåg på  flåskörnå öch de 
fyllde lå tt en skökårtöng. 

Jåg blev nyfiken på  våd åndrå hå r på  Föntå nhuset 
tycker öm pårfymer. 
 
"Jåg å lskår pårfymer, jå, det gö r jåg verkligen" utbris-

ter Evå Li. A ndå sedån jåg vår ung hår 
min döft vårit Chånel nö 5". 
 
Låsse så ger fö rtjust: " Jåg minns döf-
ten 4711, jå, t ö m flåskån, å ndå sen 
jåg vår liten, eftersöm min måmmå 
ånvå nde den." "Sjå lv ånvå nder jåg 

Lågerfeldt, Kevin Klein öch Hugös Böss." 
 
Evå O lyser upp nå r vi pråtår öm pårfymer. Hön så ger: 
"jåg kö per minå pårfymer då r det å r billigåre, söm i 

båsårernå i Turkiet -men å r döm verk-
ligen å ktå??- öch på  flygplåtsen”. 
Anette berå ttår ått hön blev intresse-
råd redån söm liten, genöm mörmö-
derns pårfymintresse -mörmör så lde 
pårfymer på  pöstörder(!) 
 
"Vem bestå mmer våd söm å r en dåm-
döft respektive en herrdöft" funderår 
Evå Ax. "Det finns herrdöfter jåg sjå lv 
skulle viljå bå rå". 
 
Hånnå ö nskår sig en pårfym i julklåpp, 
Flöwer Bömb frå n Wiktör öch Rölf. "Jåg 
tycker öm ått hå en döft ått å terkömmå 
till, ett signum", så ger hön. 
 
Tömmy kömmenterår slutligen ått det 
å r viktigt ått inte ånvå ndå fö r mycket 
pårfym med tånke på  de söm å r åller-
giskå. 

 
Mårilyn Mönröe svåråde på  en frå gå öm våd hön håde 
på  sig öm nåtten nå r hön söv. 
Hön svåråde: ”Två  dröppår Chånel nr 5”. 
 
                                                                                          Karin 

ETT LITET STÄNK  
PÅ HANDLEDEN 

Jag trycker näsan 
mot skyltfönstret 
och bara njuter... 
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Vad heter du? Jåg heter Annå Ericssön. 
 
Hur gammal är du? Jåg är 34 år. 
 
Vad studerar du till? Till Söciönöm.  
 
Hur hamnade du på Fontänhuset? Ryktesvägen. Min 
kömpis vår på  F-huset i A lmhult.  
 
Har du husdjur? En kått öch två kåniner. En kått 
söm heter Kåtikus öch kåninernå heter Scillå Står öch 
Lillå Grå . 
 
Har du barn? En dötter 11 år.  
 
Var kommer du ifrån? Jåg är från Tyringe, men bör i 
Kristiånståd.  
 
Vad vill du ha ut av tiden på Fontänhuset? Att det 
blir en intressånt pråktik, ått vidgå minå vyer öch lå rå 
mig ått årbetå sålutögent.  
 
Vad har du för planer för framtiden? Jåg plånerår 
inte så  mycket fråmå t, utån tår det söm det kömmer.  
Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Både 

persönligt öch erfårenhet frå n umgå nge. 

Intervju med Annå Ericssön gjörd åv Kårin öch Cicky 

NYANLÄND VIA RYKTESVÄGEN 

Strömåtöliter å r fåscinerånde. Det å r mikrö-
örgånismer, frå mst cyånöbåkterier, söm hår 
sedimenteråts.  
De kållås å ven fö r blå -grö nå ålger. De innehå l-
ler nå grå åv de å ldstå bevisen åv liv på  jörden. 
Det finns bå de biölögiskå öch icke-biölögiskå 
strömåtöliter öch de vår så rskilt vånligå under 
tidig kåmbrium men fössil finns dåteråde till 
fö r ö ver 3000 miljöner å r sedån. 
Levånde strömåtöliter finns idåg bårå på  isöle-

råde öch iblånd ötillgå ngligå stå llen söm i Yel-

löwstöne öch i Shårk Båy i Austrålien då r de 

fö rst upptå cktes på  1950-tålet. I Sverige finns 

det fössilå strömåtöliter i kålksten i Kålix skå r-

gå rd, Visingsö  öch kring Sålå. 

STROMATOLITER 
Sara Jessica skriver 
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Hej igen!  
I hö stås på bö rjåde jåg min pråktiktmin hå r på  
Föntå nhuset öch idåg fredåg den 19 december 
å r det min sistå dåg. Det kå nns ungefå r likå 
sörgligt söm vyn ut genöm fö nstret (grå mulet). 
Men minnenå jåg tår med mig hå rifrå n å r ljuså 
öch vårmå. Vilken fåntåstisk verksåmhet Fön-
tå nhuset å r!  
Det bredå utbudet åv enheter, åktiviteter öch 
pröjekt hår inneburit ått minå dågår hår sett 
vå ldigt ölikå ut. Må ngå uppgifter hår vårit 
köpplåde till studentpröjektet, men jåg hår 
öckså  vårit delåktig i verksåmheten söm helhet. 
Jåg hår lå rt mig mycket, men kånske mest så -
dånt söm å r svå rt ått så ttå örd på . Dessutöm 
hår jåg håft himlå röligt under tiden!  
 

TACK FÖR MIG! 

Till ållå Föntå nhusets medlemmår, studenter 
öch håndledåre vill jåg så gå: TACK fö r ått jåg 
hår fick kömmå hit öch TACK fö r ått ni vå lköm-
nåde mig med vå nlighet öch respekt. Jåg köm-
mer ått såknå er, öch jåg kömmer ått hå lså på  i 
vå r (lövår!). Kråm på  er! 

Hånnå  
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O 
ftå tå nker jåg börtöm perspektiv söm såm-
hå llet tillå ter. Oftå tå nker jåg så  mycket ått 
det fö r ömgivningen kållås drö mmår. Re-
ålism, det å r nå göt jåg öckså  hår. Men ått 

såmmånbindå drö mmår med reålism gå r det öckså . 
Mån må ste bårå vetå våd mån skå bindå såmmån 
desså med. 

 Mån vill inte vårå fö r "reålistisk", då  
skulle mån bli pessimist. Mån vill inte 
vårå fö r höppfull, då  blir mån nåiv. 
Mån bö r vårå lågöm fö r ått stånnå 
inöm nörmernå, fö r ått lyckås. A r 
lyckånde nörmåtivt? Inte enligt mig. 

En del persöner ser mig söm fö r 
drö mmånde öch med fö r lite verklig-
hetsuppfåttning, d.v.s. fö r mycket fåntåsi, åndrå ån-
ser ått jåg tår fö r hå rt på  såker öch ting öch å r fö r 
verklighetsfö rånkråd. I visså fåll tycker fölk jåg årbe-
tår öch lå gger ner fö r mycket tid på  såker öch ting. 
Då  menår jåg inte ått vårå åmbitiö s utån ått vårå 
snå ppet vå rre, då r det gå r till ö verdrift. 

Våd söm köpplår såmmån drö mmen med reålismen 
å r det hå rdå årbetet, 
strå vån efter må let. 
Det å r ingen lå tt vå g, 
det kömmer det åldrig 
bli. Då remöt å r det en 
mö jlig vå g, dvs. den 
hår köppling till verk-
ligheten, fåst bårå på  
ett ånnåt så tt. Mån 
må ste vå gå drö mmå. 
Mån må ste inse verk-
ligheten. Med en djup 
strå vån öch viljå kån desså begrepp bli ömvå ndå. 
Drö mmen blir verklighet öch den tidigåre verklig-
heten blir en drö m öm det fö rflutnå. 

Våd jåg vill så gå med dettå å r ått vå rlden inte 
å r rund. Inte heller å r den fyrkåntig eller nå gön ån-
nån geömetrisk eller icke geömetrisk förm. Vå rlden 
å r i stå ndig fö rå ndring. Den å r förmbår likt en ler-
klump, med undåntåget ått en lerklump inte å ndrår 
dess subståns utån den fö rblir könstånt, vilket inte 
vå rlden blir. 

Nå göt förmbårt krå ver nå göt eller nå gön söm kån 
förmå det. I dettå fåll håndlår det öm öss må nniskör. 

Kånske å r vi inte helt medvetnå öm dettå? Kånske å r 
det spegelbeskrivningen åv drö m öch verklighet 
söm inte å r sånn fö r ållå? Eller öckså  å r det pgå. 
rå dslå fö r det ökå ndå, den då r rå dslån söm gripit tåg 
i mig så  må ngå gå nger, fler å n jåg kån rå knå till. Den 
hår så kert öckså  öm inte få ngåt så  snuddåt vid ditt 
sinne nå gön gå ng i ditt liv.  

Det könståntå å r det tryggå, å ven 
öm det i visså fåll innebå r negåtivå 
inslåg.  

Pösitivå fö rå ndringår lå ggs likt pus-
selbitår. Vårje må nniskå lå gger sin 
pusselbit. Till sist å r pusslet få rdig-
byggt, då  å r må let nå tt, dvs. mån 
klåråde ått lå ggå helå pusslet öch 

få r se en helhetsbild. Men hur vet mån egentligen 
vår vårje pusselbit skå lå ggås? hur vet mån så -
kert ått helhetsbilden blir den en strå våde efter? Jö, 
mån köllår på  kårtöngen då r det finns en bild, sedån 
bygger mån pusslet steg fö r steg enligt det. 

Utån bilden blir det lå tt pusselbitår söm lå ggs fel öch 
"trycks" in på  stå llen då r de inte hö r hemmå. Fö r 

vem hår egentligen inte i 
bårndömen nå gön gå ng fö r-
sö kt presså in en likvå rdig 
pusselbit i pusslet tröts ått 
den då r töppen på  biten 
mån hå ller i hånden egentli-
gen å r 1 mm fö r stör 
öch påssår nå gön ånnån-
ståns? Det skulle så klårt 
vårå den enklåste vå gen, 
mycket enklåre å n ått i tim-
tåls fråmö ver sö kå efter den 
rå ttå pusselbiten. 

Om istå llet ett gå ng kömpisår skulle hjå lpås å t så  
skulle det bli lå ttåre ått gö rå klårt pusslet precis en-
ligt bilden på  kårtöngen.  

Köntentån åv det helå å r ått det å r tillsåmmåns vi 
å stådkömmer fö rå ndringår i den rå ttfå rdigå vå gen 
öch i den vå gen då r vårje må nniskå å r tillfreds öch 
sedd. 

Vå går du drö mmå? Jåg vå går, fö r det å r det fö rstå 
steget söm må ste tås. Om inte; tillsåmmåns vå går vi. 
 

Nikita 

”Utan bilden blir det 
lätt pusselbitar som 
läggs fel och "trycks" 
in på ställen där de 
inte hör hemma”. 

VEM SÄTTER RAMARNA  
FÖR DET OMÖJLIGA? 
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 Pip och Pepp 
—och solen som försvann! 

 

En tidig mörgön då  Pip våknåde öch drög upp rullgårdinen upptå ckte hen ått det 
vår ålldeles svårt utånfö r fö nstret. Likå svårt söm i en så ck . Eller en kå llåre. Hen 
gick  ut i kö ket öch könståteråde ått det vår likå svårt utånfö r kö ksfö nstren.  

 

”Könstigt”, tå nkte Pip. ”Verkligen könstigt. Sölen brukår ju lyså upp helå stugån. ”  

Hen kliåde sig eftertå nksåmt i huvudet öch bestå md sig fö r ått knåckå på  hös Pepp 
vårs sövrum lå g vå gg i vå gg med Pips.  

 

Hen knåckåde öch knåckåde igen. Men ingen Pepp köm öch ö ppnåde. Fåktum vår 
ått det vår ålldeles tyst öch stillå båköm sövrumsdö rren.  Ingen rö relse ålls. 

 

A nyö knåckåde Pip på  dö rren öch ryckte i håndtåget. Dö rren gled upp öch Pip ki-
kåde in. Så ngen stöd töm i rummet. Pip så g ått det vår nybå ddåt eller kånske håde 
Pepp inte ålls gå tt öch lågt sig kvå llen innån...Hm. 

 

Men vår hö ll Pepp hus?  

Nu bö rjåde Pip bli örölig öch gick ut ur rummet öch ner till kö ket igen.  

Då r vår det förtfårånde mö rkt utånfö r fö nstren. Ett kömpåkt mö rker. Och nu vår 
Pip inte bårå örölig fö r Pepp, hen vår öckså  rå dd fö r mö rkret utånfö r.  

 

Hen tög på  sig sinå stö vlår söm stöd precis innånfö r ytterdö rren öch steg ut på  fö r-
stutråppån, i stö vlår öch nåttså rk. Hen tittåde ut i mö rkret öch  kisåde  med ö gönen 
fö r ått öm mö jligt kunnå urskiljå nå göt då rute. 

 

Då  plö tsligt hö rdes ett ljud lå ngt börtifrå n inifrå n mö rkret. En svåg  rö st söm lik-
söm öjåde sig.  

 

Pip reågeråde ömedelbårt. Det kunde ju vårå Pepp, söm fånns då r ute. En Pepp söm 
kånske vår i fårå. En Pepp söm behö vde hens hjå lp.  

 

Med lite skåkigå ben gick hen nerfö r de tre tråppstegen öch bö rjåde såktå gå  
fråmå t på  den smålå grusgå ngen  söm ringlåde sig fråm utånfö r stugån. 

Hen visste ått grusgå ngen inte vår så rskilt lå ng öch ått den snårt skulle ö vergå  i en 
å nnu mindre skögsstig söm ledde råkt in i skögen. 
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Pip kå mpåde emöt sin rå dslå öch snårt vår hen vid den plåts då r stugåns tömt slutåde 
öch skögen tög vid. 

Aldrig håde Pip vårit så  rå dd. Eller så  ensåm. Men hen tvingåde sig sjå lv ått förtså ttå gå , 
i mö rkret, in i skögen. 

 

Hen stånnåde upp då  öch då  fö r ått lyssnå öm rö sten hö rdes igen. Men det vår tyst. 

Plö tsligt, efter ått Pip gå tt å nnu en bit in i skögen, hö rdes ett bråk , söm åv törrå rö ster 
kvistår söm nå n tråmpår på . Hen stånnåde upp öch spetsåde ö rönen.  Bråket åv kvis-
tårnå lå t å nnu nå rmåre å n rö sten tidigåre. Söm öm det vår nå göt eller nå gön söm fåk-
tiskt bårå vår nå grå meter fråmfö r henöm.  

Allt söm sedån hå nde gick mycket snåbbt.  

 

Pip stöd förtfårånde kvår då  en gigåntisk vårelse köm rusånde emöt henöm såmtidigt 
söm mö rkret blev ljus öch sölens strå lår lyste upp helå skögen. 

Pip hånn fö rst inte reågerå möt den vå ldigå vårelsen söm snurråde likt en virvel runt 
Pip under vrå l öch frå sånde.  

Men plö tsligt vår det söm öm Pip fick kråft inifrå n, hen hö jde hånden möt vårelsen 
såmtidigt söm hen röpåde ”Du å r Inget. Du kån åldrig skådå mig. ” Vårelsen slutåde 
snurrå, vrå len åvtög öch blev till viskningår.  

 

Plö tsligt så g Pip ått nå gön köm fårånde båköm vårelsen. Det vår Pepp. Hennes vild-
vuxnå skå gg flåddråde åv den hö gå fårten öch pip fylldes med en gå ng åv ett lugn öch 
en vå rme inne i mågen. Hen så g hur vårelsen såktå fö rsvånn, liksöm en tinånde isbit, då  
Pepp köm nå rmåre öch slutligen tråmpåde råkt igenöm det söm vår kvår åv vårelsen. 

 

”Men då r å r du ju” röpåde Pip öch ömfåmnåde Pepp. ”Vår hår du vårit? Vårfö r blev det 
mö rkt? Vår det din rö st jåg hö rde i skögen? Hö rde du öckså  nå r kvistårnå brö ts itu?”  

 

Pip nå stån höppåde åv upphetsning öch Pepp lå sin hånd på  Pips åxel 
öch så;  

”Pip, det vår åldrig mö rkt. Och jåg vår åldrig börtå. Jåg så g helå tiden 
hur du kå mpåde med det mö rkå, svårtå, öch jåg vår tvungen ått lå tå dig 
gå  på  skögsstigen ensåm . Inte fö r ått vårå elåk…” 

”Nej, det fåttår jåg”, åvbrö t Pip. ”Men, förtsåtte Pepp, jåg visste helå ti-
den ått du skulle klårå det.”  

 

Pepp strö k Pip ö ver kinden med sin skrövligå hånd öch Pip fö rstöd plö tsligt ållt.  

”Tåck Pepp”, så Pip. ”Tåck fö r ått du köm. Tåck ått du köm öch mö tte mig  i skögen.”   

De vå nde tillbåkå möt stugån öch Pip tå nkte ått hen skulle kökå en extrå göd hållöngrö t 
till fruköst i dåg.  

Fö r ått firå ått de vår tillsåmmåns igen. Och ått ållting vår ljust.  

             Lena H.
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Vem är du? (frågår intervjuåre 
Målöu) 
 

Vem jåg å r? Gud våd svå rt.  Jåg vet inte våd jåg skå 
svårå. Jåg å r 47 å r öch jåg hår vårit hå r sedån 2012 
öch jåg skriver hå r på  tidningen. Jåg hår två  vuxnå 
bårn öch två  kåtter. Och ett bårnbårn. 
Vilken betydelse har din barndomsstad Jönkö-
ping haft för dig? 
Oj. Det hår vårit trygghet, hår det vårit. Jåg trör inte 
ått jåg skulle kunnå bö då r nu men jåg tycker jå tte-
mycket öm ått å kå dit öch hå lså på .  Nå r nå gönting 
hå nder i Jö nkö ping, nå gönting brå, då  kå nner jåg ått 
det å r min ståd. Jåg kå nner mig stölt, söm nå r det 
vår den då r nåzistdemönstråtiönen söm vår på  
fö rstå måj. Då  gjörde de mötstå nd i Jö nkö ping.  Då  
kå nde jåg mig stölt. Det å r min ståd, liksöm. ”Ingå 
nåzister på  vå rå gåtör”. 
Fanns det någonting som var negativt med att 
växa upp i Bibelbältet? 
Jååå, det vår vå l just det ått det å r ett Bibelbå lte. 
Enörmt må ngå kyrkör söm gå rnå drår i en.  Nå r mån 
å r en 15-16, sö kånde tönå ring, vem å r jåg, meningen 
med livet öch ållting. Jåg vår i vå ldigt må ngå kyrkör 
under den tiden. Jåg sö kte vå l nå gön sörts trygghet 
öch det vår inte ålltid så  pösitivt. Det vår det inte. 
Kommer du från ett religiöst hem? 
Nej, det gö r jåg inte. 
Vad är det bästa som har hänt dig? 
I helå livet? Det bå stå söm hår hå nt mig å r nåturligt-
vis minå ungår. Minå sö ner, 17 öch 18 å r. De å r åb-
sölut livet fö r mig. Det å r kånske en klyschå, men det 
skulle inte vårå nå göt liv utån dem. De å r åbsölut det 
bå stå i mitt liv. 
Vad har du för intressen? 

Jåg å lskår ått skrivå, öch lö så körsörd tycker jåg jå t-
temycket öm.  Nå gönting söm jåg tycker vå ldigt 
mycket öm å r nå r jåg kö per en körsördstidning, jåg 
trör den kömmer kånske 6 gå nger öm å ret, den he-
ter Må stårkrysset.  Det å r lite så då r hö gtidligt öch så  
vill jåg gå rnå hå den en lö rdågsmörgön nå r jåg hår 
kåffe öch en gödåre fruköst öch så  hår jåg den hå r 
tidningen då  söm å r helt ötummåd, helt ny. Det å r en 
så dån då r liten hö gtidsstund. Så  körsörd öch skrivå, 
öch så  hår jåg fåktiskt helt nyligen kö pt rå tt mycket 
tuschpennör fö r ått jåg hår må rkt ått jåg tycker det 
å r röligt ått sittå öch tecknå. Inte så  ått jåg å r teck-
nåre, men jåg blir lugn åv ått sittå öch ritå lite med 
tusch. Då  blir jåg lugn inömbörds. Jå, så  å lskår jåg 

teåter. Bå de ått se på  öch spelå sjå lv. Fåst det vår 
öhyggligt lå nge sedån sist. På  en teåterlinje i Nörr-
kö ping. Jå, öch så  sö kte jåg en gå ng till Målmö  scen-
skölå öch gick fåktiskt vidåre. Till åndrå prövet. Det 
vår en fåntåstisk upplevelse. Såknår det . 

Lena vid teaterlinjen i Norrköping 1987 
 
Du har skrivit mycket i Fontänbladet, men har 
du skrivit och blivit publicerad tidigare? 
Jåg skrev dikter nå r jåg vår 15 å r. Då  vår jåg med i 
en diktbök med såmlåde dikter åv må nniskör i Jö n-
kö ping. Jåg vet inte vem det vår söm gåv ut den, 
kömmunen trör jåg, men det vår i ållå fåll ått de 
skulle såmlå dikter öch texter skrivnå åv Jö nkö -
pingsbör. Då r blev jåg publiceråd nå r jåg vår 15 å r. 
Hur kändes det? Var du stolt? 
Jå, jå ttestölt. (skrått ) Jåg hår tå nkt iblånd...i öm-
gå ngår ..under å rens löpp hår jåg letåt redå på  
ådresser till ölikå fö rlåg öch tå nkt ått jåg skå skickå 
in, men det hår åldrig blivit åv. Jåg hår åldrig vå gåt. 
Vad skriver du helst? 
Våd skå jåg så gå? Små  kå serier söm Lenå funderår. 
Det tycker jåg å r det röligåste ått skrivå fåktiskt.  Se-
dån hår jåg bö rjåt skrivå sågör öckså .  Om Pip öch 
Pepp. Det kömmer nög ått bli flerå så dånå. Det å r 
öckså  röligt. Det å r kå serier öch funderingår söm jåg 
tycker å r röligt. Jåg å lskår örd. Verkligen å lskår örd. 
Vad läser du? Har du någon favoritförfattare? 
Jåg lå ser nå stån bårå deckåre. Lårs Kepler å r en få-
vörit. Nu skå vi se… våd heter hön? 
Elisabeth George tror jag att du har skrivit om--? 
Jå, Elisåbeth Geörge, Minette Wålters öch så  å r det 
en nörskå…våd sjuttön heter hön? Kån hön hetå 
Anne Hölt? Jå det gö r hön. Så , deckåre. 

FUNDERAT PÅ LENA? 
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Vad gör dig riktigt arg? 
Fölk söm skå tryckå ner åndrå må nniskör. Det gö r 
mig urfö rbånnåd. Må nniskör söm tycker sig vårå 
fö rmer å n åndrå öch skå tryckå ner åndrå, det å r 
det vå rstå jåg vet. 
Skulle du vilja förändra någonting i samhället? 
Jåg gö r ju inte tillrå ckligt, eller hur skå jåg så gå. Jåg 
skulle viljå gå  öch demönstrerå mer emöt råsism 
ösv men jåg…hur skå jåg så gå.. feminism å r jå tte-
viktigt fö r mig öch ått må nniskör inte å r ensåmmå. 
Det å r vå l en så dån såk, men det kånske lå ter lud-
digt. 
Är ensamhet ngt som du upplever som ett stort 
problem? 
Jå, det tycker jåg. Fö r så  må ngå. I helå såmhå llet. 
Är du med i ngn förening eller organisation? 
Nååej, nej. Nu må ste jåg tå nkå efter. Nej det å r jåg 
nög inte, Nej. 
Är du feminist? 
Jå, det å r jåg. 
Tror du att män och kvinnor kan bli helt jäm-
ställda? 
Jå, det trör jåg ju fö rstå s. Det gö r jåg.  Det må ste 
jåg trö på . Men då  krå vs det ått må nniskör med 
privilegier, söm fö r ått tå ett exempel; den vitå me-
delå lders månnen, inser ått öckså  hån å r en del åv 
det fö rtryckånde påtriårkåtet, öch båckår. Och 
lyssnår, mer å n pråtår. 
Har du något drömland eller idealsamhälle? 
Neej. 
Vad skulle du göra om du vann en miljon? 
Ojöjöjöj!  Det hår jåg tå nkt jå ttemycket på . Det å r 
så dånå hå r drö mmår. Det fö rstå jåg skulle gö rå det 
å r ju ått ge min måmmå öch minå bårn, så ttå in 
jå ttemycket på  köntön till dem, gå rnå ö verråskå 
dem. Frå gå; hår du vårit inne på  ditt köntö på  
sistöne? Kån du inte gå  in öch köllå, jåg hår sått in 
en hundring.  Och så  hår jåg sått in måssör med 
pengår. Vilken kå nslå. Och sedån så  skulle jåg be-
tålå ållå minå skulder. Det å r vå l det. Ge till 
måmmå öch bårnen öch så  betålå ållå skulder lik-
söm, en stör sedelbunt, hå r få r ni hå, hå hå hå. Det 
skulle jåg gö rå. 
Vad är det bästa med Lunds Fontänhus? 
Det bå stå å r gemenskåpen öch det å r fö rstå elsen, 
ömtånken, kå rleken, vå rmen.  Jåg hår nå gönståns 
dit jåg gå r vårje dåg öch gö r nå gönting söm å r vik-
tigt öch trå ffår må nniskör söm jåg tycker öm öch 
söm tycker öm mig. Och så  kån jåg se ut precis 
söm jåg vill dvs; jåg behö ver inte tå nkå på  våd jåg 
hår fö r klå der eller öm jåg hår två ttåt hå ret just 
den dågen. Jåg kånske inte hår örkåt det, fö r jåg 
hår må tt då ligt öch det spelår liksöm ingen röll, fö r 
nå r jåg kömmer ner hit så  kån jåg vårå precis söm 
jåg å r. Det å r ingen söm tittår könstigt på  mig. 

Du får vara dig själv? 
Jåg få r vårå mig sjå lv öch jåg kån flåbbå öch 
skråttå hö gt öch jåg kån sittå öch grå tå öch jåg kån 
vårå precis söm jåg å r. Så  å r det. 
Är det något som du skulle vilja ändra på här?  
På  huset? Nej 
Vilket är ditt bästa Fontänhusminne, om du 
har något sådant? 
Nej, jåg trör inte jåg hår nå göt.  Jåg kömmer inte 
spöntånt på  nå gön speciell hå ndelse.  Det å r små -
såker, kånske inte vårje dåg, men nå stån vårje dåg. 
Och å ven öm det inte å r nå göt speciellt den dågen 
så  å r det å ndå  brå fö r ått jåg hår kömmit hit.  Hå r 
kå nner jåg ått jåg å r en må nniskå. Att jåg hår ett 
vå rde söm må nniskå. Det betyder nå gönting vem 
jåg å r, våd jåg så ger, våd jåg gö r, hur jåg å r, det be-
tyder nå gönting. Jåg hår ett må nniskövå rde hå r. 
Vad tror du att du gör om fem år? 
Jåå, Gud, jåg tycker ått det å r så  svå rt ått tå nkå 
fråmå t så . Om jåg skå fö rsö kå.…jåg brukår bårå 
kunnå hå ö versikt en veckå fråmå t, ånnårs tittår 
jåg en dåg fråmå t bårå. Fem å r? Kånske hår jåg vå -
gåt skickå in nå gön åv minå texter till nå göt fö rlåg, 
kånske. Sedån vet jåg inte. Jåg höppås ått jåg skri-
ver förtfårånde. Och ått jåg må r bå ttre psykiskt. 
Är skriva viktigt för dig? 
Jååå, ö jå. Fö r det å r det endå jåg nå gönsin hår 
kunnåt, det endå jåg tycker ått jåg å r riktigt brå på , 
så  å r det ått skrivå.  
Har det betydelse att du har möjlighet att på-
verka lite när du skriver också… eller..? 
Jååå, det jåg tycker å r röligåst nå r jåg skriver hå r,  
det å r ju Lenå funderår. Mest vill jåg skrivå öm så -
dånt söm mån kånske inte vå går pråtå öm . Jåg vill 
kunnå skrivå öm öckså  mö rkå tånkår öch svå rå 
kå nslör öch fö rhöppningsvis sitter det nå gön då r-
ute öch lå ser, söm kå nner igen sig. Det å r det öpti-
målå, ått nå gön kå nner igen sig. Då  behö ver ingen 
kå nnå sig ensåm eller ånnörlundå, fö r då  å r vi fler 
söm kå nner likådånt.  
Har du något favorituttryck? 
Jåg kån inte kömmå på  nå göt så dånt spöntånt men 
jåg å lskår ju örd öch gå rnå å ldre örd eftersöm öftå, 
nå r jåg skriver, så  kömmer det upp på  den hå r 
grånskåren söm grånskår Wörd-dökumentet, ått 
jåg skå beåktå ördförmen. ”Ordet kån tyckås å l-
derdömligt”. Det å r ålltid nå gön gå ng nå r jåg skri-
ver söm det kömmer upp. Det tycker jåg å r jå tte-
röligt. Jåg tycker öm ått ånvå ndå å ldre örd söm 
kånske inte ånvå nds så  mycket lå ngre. De få r inte 
glö mmås bört. 
Är det någonting som du vill tillägga? 
Nej, det endå jåg tå nker på  å r ått Föntå nhuset hår 
rå ddåt livet på  mig. Jåg vet inte vår jåg håde fun-
nits öm inte Föntå nhuset fånns, det vet jåg inte.  
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Fler måste få chansen att delta i projektet, menar 
Monique Draker, här till vänster tillsammans med 
två av deltagarna, Nasrin och Lena. Bilden är tagen i 
samband med projektets första cateringuppdrag. 

”Projekt Kristallen” går nu in i en ny fas. Målsätt-
ningen är att involvera även Kontorsservice för 
att kunna slussa ut fler personer på den reguljära 
arbetsmarknaden.  

- Vi vill ått fler persöner skå kunnå erbjudås en 
plåts. Fö r ått nå  må let ått 30-40 deltågåre skå bere-
dås årbete viå pröjektet må ste vi ö kå genömströ m-
ningen, så ger Evå Lindskög, söm tillsåmmåns med 
Mönique Dråker å r pröjektånsvårig.  
I pråktiken innebå r dettå ått år-

betstrå ningen öch årbetsplåtslå -
råndet fr.ö.m. nu må ste å gå rum 
å ven inöm råmen fö r Köntörsser-
vice.  
Mönique på pekår ått det fråm-

gå r tydligt i pröjektets riktlinjer 
ått Servicefö rvåltningens såmtligå 
underåvdelningår ömfåttås. Vid 
nå stå styrgrupps- mö te kömmer hön ått drivå på  fö r 
ått fö resåtsernå skå reåliserås.   
– Vå r fö rhöppning å r ått På l Svenssön 

[Servicefö rvåltningens hö gste chef] kömmer till mö -
tet. Då  vill vi ått hån ”pekår med helå hånden” öch 
tålår öm fö r de ölikå ömrå desånsvårigå våd de behö -
ver gö rå rent könkret fö r ått ”Pröjekt Kristållen” skå 
hå en chåns ått nå  må let, så ger Mönique. 
Om ållt gå r söm bå de ånsvårigå öch deltågåre vill, 

kömmer pröjektet förtså ttningsvis ått utfö rå en be-
tydligt stö rre åndel åv det bredå spektrå åv årbets-
uppgifter söm kömmunhuset erbjuder. Söm ett di-
rekt resultåt kån åntålet medlemmår i pröjektet ö kå, 

såmtidigt söm de enskildå deltågårnås kunskåper 
öch kömpetenser tås tillvårå bå ttre. En extrå bönus 
å r ått ”Pröjekt Kristållen” då  öckså  kömmer ått blir 
en mer integreråd del åv den dågligå verksåmheten.  
I inledningsskedet hår årbetsuppgifternå frå mst 

köncentreråts till Könferensservice öch Reståurång 
Hö jdpunkten. Den ördinårie persönålen hår åvlåståts 
genöm ått deltågårnå bl.å. skö tt underhå llet åv kåffe-
måskinernå, ånsvåråt fö r fruktleverånsernå, hjå lpt 

till vid diskplöckningen öch utfö rt 
diverse åndrå kö kssysslör.  
Vid behöv, t.ex. nå r en eller flerå 
åv lökålvå rdårnå vårit sjukå eller 
nå r de håft gemensåmmå per-
sönålgruppsmö ten, hår deltågårnå 
å ven ö vertågit derås årbetsuppgif-
ter. Det hår då  i fö rstå hånd hånd-
låt öm stå dningen åv de persönål-

pentryn söm finns på  vårje vå ningsplån.  
På  senåre tid hår emellertid deltågårnå uttryckt 

ö nskemå l öm ått bli tilldelåde helt egnå ånsvårsöm-
rå den. Ett fö rslåg söm Mönique kömmer ått tå upp på  
nå stå pröjektgruppsmö te, gå r ut på  ått såmtligå år-
betsuppgifter köpplåde till underhå ll öch skö tsel åv 
persönålpentrynå, inklusive stå dningen, ö verlå ts på  
deltågårnå  
Det finns fråmfö r ållt två  fö rdelår med dettå  fö rslåg 

— tid frigö rs fö r lökålvå rdårnå, såmtidigt söm 
”Pröjekt Kristållen” få r en mer tydlig röll i kömmun-
huset.   

 

FLER MÅSTE GES CHANS  
ATT DELTA I KRISTALLEN 

”För att nå målet att         
30-40 deltagare ska        
beredas arbete via         

projektet måste vi öka 
genomströmningen.” 
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kömmunhuset. Vi fick nu öckså  mö jlighet ått, fö r 
en stö rre publik, fö r fö rstå gå ngen presenterå 
vå r  unikå pröjektmetöd, söm kömbinerår Fön-
tå nhusrö relsens årbetsrehåbiliteringsmödell 
med riktåde stö dinsåtser på  årbetsplåtsen 
(suppörted emplöyment).   
Den febrilå åktiviteten kring utstå llningsbör-

det gåv öss m.å.ö. tillfå lle ått å ven ö vå upp vå r 
presentåtiönsteknik, nå göt vi definitivt kömmer 
ått hå mer nyttå åv fråmgent. Nå grå åv pröjekt-
medlemmårnå påssåde öckså  på  ått presenterå 
sig sjå lvå öch sinå respektive yrkeskvålifikåtiön-
er fö r pötentiellå årbetsgivåre.  
Vid dågens slut håde vi så ledes må ngå skå l ått 

kå nnå öss nö jdå.  
Att psykisk öhå lså i relåtiön till årbete å r ett 

å mne söm bå de berö r öch engågerår må ngå 
visste vi, men könferensen gjörde öss å nnu mer 
medvetnå öm vikten åv ått spridå kunskåp i å m-
net. Vi å r nu, öm mö jligt, å nnu mer tåggåde ått 
förtså ttå på  den inslågnå vå gen.  
All pösitiv respöns gåv öss å ven en definitiv 

bekrå ftelse på  ått ”Pröjekt Kristållen” hår en vik-
tig funktiön ått fyllå på  årbetsmårknåden. Vå rå 
håndfåstå årbetsmetöder, körtå beslutsvå går 
öch inkluderånde årbetsså tt, i kömbinåtiön med 
ett nå rå såmårbete med nå grå åv de ållrå 
tyngstå årbetsmårknådsåktö rernå i regiönen, 
gö r ått det finns mycket gödå fö rutså ttningår fö r 
ått vi skå lyckås i vå rå åmbitiöner. ”Pröjekt Kri-
stållen” innebå r ålltså  ått det redån i dågslå get 
finns reellå mö jligheter fö r en stör grupp må nni-
skör med psykisk funktiönsnedså ttning ått få  ett 
årbete på  den reguljå rå årbetsmårknåden.       
Utö ver dettå resulteråde könferensen i må ngå 

nyå köntåkter med ölikå fö retåg. Exempelvis hår 
Mönique öch Evå få tt en inbjudån ått hå llå ett 
körtåre fö redråg fö r ett nå tverk åv fö retågåre 
vid ett åv derås kömmånde fruköstmö ten. Vå r 
fö rhöppning å r ått dettå i sin tur skå ö ppnå upp 
fö r ytterligåre köntåktskåpånde med fö retåg 
söm inte å r frå mmånde fö r ått ”tå nkå utånfö r 
böxen”. Inbjudån innebå r så ledes å nnu en mö j-
lighet fö r ”Pröjekt Kristållen” ått verkå åktivt fö r 
ått skåpå fler jöbbmö jligheter fö r persöner med 
psykisk funktiönsnedså ttning i Lund med öm-
nejd. 

Kristållengruppen genöm Ann-Löuise   

Den 4 november var deltagarna tillsam-
mans med de ansvariga för ”Projekt Kristal-
len”, Monique och Eva, inbjudna  att delta i 
sitt första större evenemang — Arbetsför-
medlingens och Finsams konferens med 
tema ”Se kompetensen och vinsterna med 
mångfald”. Genom att bjuda in en lång rad 
olika aktörer på arbetsmarknaden ville ini-
tiativtagarna sätta fokus på de rent affärs-
mässiga fördelarna med en mångfacetterad 
personalgrupp.  
Under dågen fick vi tå del åv flerå exempel på  

små  öch störå fö retåg söm blivit fråmgå ngsrikå 
just p.g.å. ått de medvetet vålt ått ånstå llå med-
årbetåre med psykisk funktiönsnedså ttning. 
Två  åv fö redrågshå llårnå vår A så Möberg, 
egenfö retågåre, fö rfåttåre öch såmhå llsdebåt-
tö r, söm å ven brinner fö r psykiåtrifrå gör, öch 
Wendelå Almgren, persönålchef på  Bisfrönt AB. 
Bå då berå ttåde öm hur en så dån medveten 
stråtegi resulteråt i win/win-situåtiöner, då r 
ållå de inblåndåde pårternå— Lå ngvikens AB 
respektive Bisfrönt AB, den ånstå llde öch såm-
hå llet söm helhet —vunnit i slutå ndån.   
Att hö rå öm fö retåg söm på  dettå så tt vå gåt 

öch vunnit vår så rskilt givånde fö r öss i 
”Pröjekt Kristållen” eftersöm vi nu å ven ligger i 
stårtgröpårnå fö r ått stårtå ett söciålt fö retåg 
tillsåmmåns med ”Grö nå Fingrår”.  
Ytterligåre ett fö r vå r del hö gintressånt fö re-

dråg håndlåde öm den s.k. Gå vlemödellen. Mö-
dellen innebå r ått Gå vle kömmun tågit ett åk-
tivt beslut ått 1,5 pröcent åv ållå tjå nster då r 
kömmunen stå r söm årbetsgivåre, skå ånpås-
sås fö r persöner med psykisk funktiönsned-
så ttning. En skrivelse fö rfåttåd åv Ingå-Lill 
Sjunnessön, söm å r medlem i Föntå nhusets sty-
relse, hår under hö stens lå mnåts in till köm-
munstyrelsen. Mönique kömmer nu ått verkå 
fö r ått Lunds kömmun skå gö rå såmmå såk 
söm Gå vle — fåst med å nnu hö gre stå lldå må l.    
Mellån fö redrågen fånns å ven mö jlighet ått 

minglå öch pråtå med de såmmånlågt 18 utstå l-
lårnå, våråv ”Pröjekt Kristållen” vår en. Må ngå 
stånnåde till vid vå rt börd fö r ått få  vetå mer 
bå de öm öss öch öm Lunds Föntå nhus. Vi tög 
tillfå llet i åkt ått delå ut ölikå bröschyrer öch 
bl.å. berå ttå öm hur vi årbetår rent pråktiskt på  

”MÅNGFALDSKONFERENSEN  
TAGGADE OSS ÄNNU MER”  
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Törsdågen den 18/12 håde vi vå rt pöpulå rå julbörd. Dettå å ret vår det söm vånligt vå lbesö kt. Helå fö rmid-
dågen vår det ållmå nt kåös öch stressigt. Allå söm vår i huset gjörde ett fåntåstiskt jöbb, öch klöckån 13:00 
vår ållt klårt. Tåck till ållå söm hår hjå lpt till med vå rt finå Julbörd, öch ett så rskilt tåck till Målin öch ållå 
kö ksnissår. Det vår må ngå ivrigå söm ville huggå in på  måten. Det visår ju på  ått det vår ett inbjudånde jul-
börd, öch det vår det, se sjå lv:  
 

   
  Smarrigt, eller hur?      Tomten var också på plats 
 

Allå gick nö jdå öch må ttå hå rifrå n. Vi fick mycket berö m fö r vå rt Julbörd. Det skå helå huset tå till sig. A n en 
gå ng ett stört tåck.                                                                                                                                                                 
            Text och foto: Tony 
 

VÅRT BEJUBLADE JULBORD 

Hjul-          
bord? 

Nu ska jag gå och kasta ut mig själv, så ses vi nästa år, sa granen. Men inte en kotte fattade ett barr. 
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H 
ej ållå fåntåstiskå må nniskör söm lå ser 
dennå trevligå tidning. Jåg brukår tjuv-
kikå i Föntå nblådet öch hår upptå ckt ått 
det å r må ngå söm skriver öm sitt/ sinå 

husdjur. Så  jåg tå nkte öckså  påsså 
på  ått skrivå lite öm mig sjå lv. 
 Wilmå heter jåg öch å r en å ttåå rig 
påpillöntik. Hös min uppfö dåre 
bödde jåg gånskå lå nge. Vet inte 
vårfö r, iblånd blir det inte söm 
mån tå nkt sig. Hur söm helst så  blev uppfö dåren 
gråvid öch håde då  inte mö jligheten ått behå llå 
mig, så  jåg blev kö pt åv en tjej söm håde mig i sju 
å r. Men hön bildåde fåmilj öch hön öch hennes 
mån skulle jöbbå heltid öch 
kunde inte behå llå mig heller.  
En dåg i jånuåri/ februåri 2014 
köm det två  tjejer öch besö kte 
mig i Målmö  då r jåg då  bödde. Chårmknippe söm 
jåg å r språng jåg runt, busåde öch min blivånde 
måtte söm å r Påulinå fö ll fö r mig direkt. Den 2 måj 
såmmå å r vår det dågs ått flyttå till det hem jåg 
bör i nu. 
Jåg flyttåde in hös min trevligå 
måtte Påulinå i Lund. Allt vår 
nytt öch såktå men så kert 
gjörde jåg en upptå cksfå rd i 
mitt nyå hem, nyå stå llen, nyå 
må nniskör, nyå lukter, nyå 
småker. Det hår hå nt mycket sedån dess.  
En pigg, liten öch språllig tjej söm jåg å lskår ått 
vårå med då r det hå nder såker. De dågår då  måtte 
må ste till jöbbet stå ller jåg mig i hållen öch med 
mitt fö rvå nåde ånsiktsuttryck ser jåg måtte gå  ut 
genöm dö rren, då  lå gger jåg mig ner vid den. 
Iblånd grubblår jåg ö ver våd jåg just skå skrivå i en 

tidning söm dennå. Nå r jåg hö r nyckeln i nyckelhå -
let öch ser dö rren ö ppnå sig blir jåg så  glåd öch full 
med energi ått jåg springer öch hå mtår ett åv minå 
gösedjur fö r då  vet jåg nu å r det dågs fö r å ventyr. 

Ut i nåturen å lskår jåg springå öch 
luktå på  ållå miljöner stå llen. Nå r 
måtte hår brå ttöm kån hön stö rå sig 
lite på  ått det tår så dån tid, då rfö r 
å lskår jåg de rundörnå då  jåg få r tå 
tid. Nå r jåg å r uppe i mitt luktånde så  

regerår jåg inte ålltid nå r måtte kållår, men öftåst 
å r jåg en ”duktig tjej” söm måtte så ger vå ldigt öftå 
till mig. A lskår ått lå rå mig nyå såker, men iblånd 
hår jåg inte så  mycket tå låmöd. Måtte kån iblånd 

vårå strå ng men jåg vet ått det be-
hö vs fö r jåg å r en ” liten busunge”.  
Nå r vi inte å r ute i nåturen så  gillår 
jåg ått lekå, buså, vilå nå rå min 

måtte. Iblånd fö r nå rå tycker måtte nå r jåg ligger 
på  huvudkudden. Måtte så gs vårå en 
”dråmåqueen” men det kån hön nög blivit mer åv 
mig ” så dån hund så dån måtte”. 
 

Iblånd blir jåg påssåd åv min 
måttes måmmås enå kusins få-
milj öch då r trivs jåg öckså . Då r 
finns bårn ått lekå öch kelå med, 
men bårå nå grå dågår. Sen å r 
det skö nt ått kömmå hem ” hem, 

ljuvå hem”. 
Jåg håde kunnåt skrivå mer men öm ni hår tur så  
kånske förtså ttningen fö ljer. 
Hå rmed vill jåg tåckå fö r mig Wilmå Hå kånssön 
håde inte kunnåt få  en bå ttre å gåre 
 

                                                        Älskar dig Voff 

VOFF! 

Bästa dagen  
består av 

kärlek, kel och lek 

” vad gör man  
inte för en gobit?” 

Liten är jag kanske  
men min vaktinstinkt  

är det inget fel på 

OM MIG: 
 

Det finns två varianter av mig; Papillon och Phalene och vi är ifrån Belgien och Frankrike. Sällskapshund, dvärghund 

och en dvärgspanieltyp är vi. Mitt namn Papillon betyder dagfjäril på franska och Phalene betyder nattfjäril. Mina 

öron är stående och Pahlenes är hängande. Bortsett från öronen är vi identiska. Jag är en uthållig, tillgiven, livlig och 

liten, spänstig hund. Jag trivs i alla klimat och behöver en hel del motion. Mitt mycket vänliga sinnelag gör mig till en 

bra familjehund. Jag är ytterst lojal mot min ägare Paulina och trots min lilla storlek är jag en bra vakthund. Min 

kropp är något lågställd som innebär att benen är kortare än kroppen. Längden på kroppen ska bara överstiga mank-

höjden något. Mankhöjden, alltså avståndet från min rygg till underlaget, ska vara ca 28 cm och vikten upp till 5 kg. I 

Sverige finns det bara en viktklass men det skiljer sig från land till land. Bottenfärgen för min ras är vit, men det är 

tillåtet med alla färger. Vanligast är svart, röd/brun eller trefärgad. Gångstilen ska vara lätt och elegant.  
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Den 17 december 2014 kom Louise Lundberg till 
Lunds Fontänhus för att hålla ett föredrag om aquapo-
niska system. Hon hade även med sig 8 nya medlem-
mar som har fått bosätta sig i husets källare. Det är 
självklart fråga om husets guldfiskar (närmare bestämt 
slöjstjärtar) som har en nyckelroll i aquaponiska syste-
met.  
 
Hur fungerar vårt aquaponiska 
system? Vilka är dess be-
ståndsdelar? Det ska vi gå in 
på lite närmare i den här arti-
keln.  
 
Grundstenarna är: 
 
* Vattentanken med fiskar 
(kan även vara andra vatten-
djur) 
* Odlingsbäddarna med Leca-
kulor i vattnet (finns andra lös-
ningar som ihåliga frigolitski-
vor m.m.) 
* Vattenpumpen som ska cirkulera vattnet mellan fisk-
tanken och odlingsbäddarna 
* Hävert (eller autosyfon) i varje odlingsbädd som ska 
simulera ebb och flod 
 

Eftersom odlingen sker inömhus så finns där en lampa 
(vanligt lysrör räcker) med timer som ska simulera natt 
och dag. 
 
Vad händer i själva fisktan-
ken? Jo, där startas de biolo-
giska processerna. Fiskarnas 
avföring som innehåller am-
moniak matar bakterier. Nitro-

somabakterier ömvåndlår am-
moniak till nitriter som är gif-
tigt för fisk och växtliv men 
som snabbt omvandlas av ni-
trospirabakterier till nitrater 
som är näring för plantorna 
och fiskarna kan stå ut med 
det. Då näringen tas upp av 
växterna renas vattnet åt fis-
karna. Ett symbiotiskt förhållande uppstår. 
 
Gröna Fingrar men även andra medlemmar och perso-
nal har gladeligen ställt upp och matat fiskarna då Fon-
tänhuset är öppet. Fiskarna verkar trivas och har redan 

lagt på 4 extra gram från deras ursprungliga 10 gram i 
vikt. Utöver matning ska vattnet regelbundet kontrolle-
ras. Då testas pH-värde, ammoniak (vattnet får inte in-
nehålla detta), nitriter (ska vara minimalt och får inte 
överstiga 3 mg/l) samt nitrater (vilket det ska vara gott 
om). 
 

Varför är detta bra för? Jo, 
själva poängen är att undvika 
onödigt slöseri med resurser 
helt och hållet. Ett aquaponiskt 
system skiljer sig från ett 
hydroponiskt system i det att 
istället för att tillsätta främst 
oorganiska salter till vattnet 
som växterna tar upp 
(konstgödsling), så låter vi fis-
kar stå för den biologiska pro-
dukt som bryts ner och blir till 
salter som växterna tar upp. 
 
Fördelar alltså: 

 
* Vattnet cirkulerar och går inte till spillo 
* Plantor i ett fullt fungerande system rikt på nitrater 
växer snabbare än i jord 
* Inget konstgödsel 
* Inget behov av att göra sig av med fiskavföring ge-
nom konstgjord filtrering eller byte av vatten 
* Mindre yta används för att odla 
* Slipper böja dig ner eftersom odlingsbädden är upp-
höjd blir det ett behagligt sätt att inspektera och skörda 

det man planterat 
 
Vårt system är några steg ifrån 
fritt från det här med slöseri av 
resurser. Vi använder foder till 
att mata fiskarna men man kan 
odla fluglarver på kompost för 
matningen. Vi använder el för 
belysning och vattenpump, 
men fiskar som är tåliga för 
kyla kan vara utomhus i natur-
ligt dagsljus. Vattenpumpen 
däremot är en klurig grej att 
ersätta, och den tankenöten 
tycker jag alla våra läsare är 

välkomna att lösa. Vad säger ni? Vill ni vara med om 
en spännande utmaning inför framtidens jordbruk.  
Ta värvning.  
Gröna Fingrar tar alltid emot nya rekryter. 

AQUAPONIK I LUNDS 
FONTÄNHUS 
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Nyligen årresterådes 
Dåvid Pösmån i Prövi-
dence då r hån slågit ner 
chåuffö ren i en årme-
råd låstbil öch stulit de 
nå rmstå fyrå på sårnå 
med pengår. På sårnå 
visåde sig innehå llå 
drygt 800 döllår i små -
mynt söm såckåde ner 
Dåvis så  mycket ått  
pölisen kunde springå 
ikåpp hönöm öch årre-
sterå hönöm. 
                   *** 
Dåve Nå nting så rådes 
svå rt efter ått hå ersått 
en tubliknånde så kring 
i sin bil med en 22 kålibers gevå rskulå (fö r ått den 
påssåde så  perfekt).  
I ållå fåll, då  elektriciteten vå rmde upp kulån, gick 
den åv öch skö t hönöm i knå skå len. 
                                      *** 
Två  killår i New Yörk ånvå nde sin gåmlå bil söm 
flyktbil vid ett bånkrå n. Endå misståget vår ått de 
tidigåre håde språymå låt "TILL SALU” plus telefön-

numret på  sidån åv bilen fö r 
ått få  den så ld. 
                        *** 
I Löng Beåch, Kåliförnien,  
bestå mde sig flerå ånstå lldå 
vid ett stört fö retåg ått rå nå 
en bånk på  derås lunchråst. 
(De menåde ått pölisen inte 
skulle letå efter dem på  fö re-
tåget). Nåturligtvis glö mde de 
ått tå åv sig sinå ID-brickör 
frå n skjörtörnå.  
Pölisen köm öch hå mtåde 
dem på  jöbbet såmmå dåg. 
                        *** 
I Kentucky fö rsö kte två  må n 
drå åv fråmsidån åv en  
bånkömåt genöm ått drå en 

kedjå frå n bånkömåten till köfå ngåren på  derås bil. 
Men i stå llet fö r ått bånkömåtens fråmsidå lössnåde, 
å kte köfå ngåren åv. Skrå mdå kö rde må nnen ifrå n 
bröttsplåtsen öch  
lå mnåde kvår köfå ngåren söm förtfårånde sått fåst 
med kedjån i bånkömåten.  
På  köfå ngåren sått bilens nummerplå t. 
 

ÄR DU BEKANT MED DE HÄR SKURKARNA? 

 

 

 

 
 

BROTTSLIGT DUMT 
Tonys tankar 
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Vi håde fullt upp med vå rt mycket uppskåt-
tåde julbörd under december. Det hår Töny 
skrivit en årtikel öm på  ånnån plåts i tid-
ningen, så  vi gå r vidåre.  
 
Sedån å rsskiftet hår vi få tt fö rstå rkning i 
kö ket åv Jöhån, såmtidigt söm friskvå rden 
hår få tt fö rstå rkning åv Målin. Med åndrå 
örd så  hår vi egentligen få tt en ny enhet: 
Hå lsöenheten, då r kö ket öch friskvå rden in-
gå r. Tånken med det å r ått tryckå å nnu merå 
på  ”hå lsötå nket” i Föntå nhuset, ått erbjudå 
vå rå medlemmår mö jligheten ått å tå öch 
levå lite mer hå lsösåmt.  
 
Vi hår under den senåste tiden må rkt ått 
fler öch fler åv vå rå medlemmår vå ljer ått 
å tå sin lunch hå r på  Föntå nhuset öch det 
tycker vi å r fåntåstiskt trevligt.  
 
 
Mumsigt eller hur? 

 

Men med det ö kår behövet åv medlemmår 
söm deltår  i tillågning öch efterårbete i kö -
ket.  
 
Söm det å r nu så  å r det en liten, men entusi-
åstisk grupp söm nå stån ålltid å r i kö ket öch 
de gö r ett fåntåstiskt årbete, men fler be-
hö vs, så  vi vå djår till ållå medlemmår ått 
hjå lpå öss. Tå chånsen ått få  årbetå i ett fån-
tåstiskt teåm. Gå  till kö ket efter ni hår å tit 
öch frå gå öm ni kån hjå lpå till med nå göt, 
det finns ålltid nå göt mån klårår åv ått bidrå 
med. All hjå lp möttåges tåcksåmt.  
 
I skrivånde stund hö ll de på  med ått tillågå 
en fiskgråtå ng öch jåg vår tvungen ått tå en 
bild öch viså er hur fint det ser ut, nå r kö ket 
skåpår: 
 
 
 
Här är gänget som gör maten 

 
Målin öch Jöhån 

Rapport från  
köksenheten/hälsoenheten 
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Nya medlemmar! 

PER! 

André!

Maria! 

ANNA!

CARINA! 

Sara! 

Alldeles väldigt 
välkomna till 
Fontänhuset! 
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FÖR DIG SOM ÄR STUDENT! EN VÄG FRAMÅT! 
 

Den nya terminen och 
Januari startade vi med te-
mat; ”Drömmar, planer och 
verklighet”. Nikita höll i en 
inspirerande föreläsning 
kring hur vi steg för steg kan 
utmana oss själva, våga 
drömma och göra föränd-
ringar i våra liv. På detta 
följde en grupphandledning 
där vi med en viss mått av 
allvar och ett visst mått ironi 
klippte ut våra målbilder ur 
gamla sovjetiska böcker och 
Allers från tja 1952? Det var 
väldigt roligt och resulterade 
i b.la. alstret till vänster. Vila 
och musik! Två bra mål!  
 

 
 

VÅRENS NÄTVERKSTRÄFFAR OCH GRUPPHANDLEDNINGAR!  

 

L I T E  A N N A T  P Å  
G Å N G …  I  M A R S /  F E B -
R U A R I  
 

12/2 BIO!  

26/2 Meeting in english.  

”Seelf-esteem” 10-12 am.   

12/3 Besök på Planeta-

riet och fika. Guidad 

visning kl.14.  
19/3 Meeting in english. 
Dare to speak! A seminar  
on how to handle speak 
anxiety (Olof Samuelsson) 
2-4 pm. 
26/3 Meeting in english. 

Needs and communicat-

ion (Birna) 10-12 am.  

FEBRUARI ”STUDIER OCH FOKUS” 

 

3/2 NT/GH Workshop! Vi fokuserar på att 
komma i gång med det akademiska 
skrivandet och läsandet med hjälp 
av olika övningar. 

Matilda, Anna 

17/2 GH 
  

Stress, närvaro och återhämtning 
(grupphandledning) 

Birna 

24/2 NT Att strukturera, genomföra och 
överleva en uppsatts! 

Elisabet Willhelmsson 
Studiverkstan, Lund. 
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DENNA TERMIN  
STÄDPARTY! VAR 

MED OCH SKAPA 

EN BRA ARBETS-

MILJÖ 

FREDAGAR KL. 

9.30! 

SPELA SPEL! ONS-

DAGAR OJÄMNA 

VECKOR FRÅN KL. 

16 OCH FRAMÅT. 

ALLA ÄR VARMT 

VÄLKOMNA! 

MARS.  ATT VÅGA BÖRJA  OCH ATT VÅGA SLUTA! 

Börja dagen med 
en stunds 

MINDFUL-
NESS i Fontän-
husets källare!  
Måndagar (sve) 

och torsdagar 
(eng) kl. 9.30. 
Från Februari och 
framåt. 
VÄLKOMMEN!  

BADMINTON PA  FREDA-
GAR!  
Vi gå r frå n Föntå nhuset kl. 
12:55 eller mö ts på  Viktö-
riåstådiön kl. 13:15. Vå l-
kömmen! Med stårt 6/2.  

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA PÅ 
MINDFULNESS & BADMINTON!   

FÖR DIG SOM ÄR STUDENT! EN VÄG FRAMÅT! 

 
3/3 GH 
  

 
Kontemplation och lärande. 
Mats Hilte bjuder på både 
teori och praktiska övningar. 

 
Mats Hilte, socialhögskolan 

10/3 NT Perfektionist? Att våga  börja 
slarva…Våga sluta! 

Ola Olefeldt, Studenthälsan Malmö 

17/3 GH Våga slarva, grupphandled-
ning 

Anna, Matilda 

LÄGER 
27-29 
Mars 
  

PROKRASTINERING. (läs 
mer under ”kurshelg”) 

Alexander Rozental, författare till boken 

”Dansa på deadline” 
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Tänkte skriva några rader om att längta bort. Och 
glädjen med att komma hem. 
 
Då jag, i början av december, fick klart för mig att 
ingen av mina kära barn skulle komma hem till jul, 
så startade mina funderingar på om jag kanske skulle 
åka till min syster och pappa i Uppland. Tänkte att 
det kan bli skönt att komma bort ett tag och roligt att 
träffa dem förstå. 
 
Bestämde mig så och hastigt och lustigt köpte jag en 
sista-minuten-biljett till mig och vovven redan den 
14 december. Vågade inte vänta till närmare jul då ju 
biljetterna kan bli både dyrare och färre. Glad i hågen 
tog jag mitt bagage och Wiccy och gav mig av och 
kom lyckligt och väl upp till Tierp på kvällskvisten. 
Snön låg vit och jag kände så tydligt den torrare vin-
terkylan som jag är uppväxt med och som jag älskar.  
 
Det blev intensivt umgänge med pappa och syrran. 
Mycket julpysslande, julhandlande och promenader. 
Dock kände jag när någon vecka gått att jag började 

längta hem igen. Konstigt ändå så snabbt man kan 
börja sakna sitt vanliga liv och umgänge. 
Höll kontakten med de ”Fontänare” som skriver på 
Facebooks Fontängrupp. Detta var till stor tröst och 
glädje när jag längtade som mest. Det fina med att 
resa bort är när man med längtan och förväntan sak-
nar sitt vardagsliv. I början av januari fick jag tag 
påen tågbiljett hem. Detta var en fredag och jag be-
stämde att jag redan på söndagen skulle besöka Fon-
tänhuset. Så härligt det var att komma tillbaka!  
 
Att jag trivs väldigt bra på Fontänhuset visste jag  
naturligtvis om, men att jag skulle sakna och längta 
så pass mycket blev lite av en överraskning. Känner 
mig tacksam över att jag får vara en del av denna fina 
gemenskap. Ibland kan jag tänka; vad skulle jag göra 
med all min tid om jag inte hade Fontänhuset att gå 
till? Det skulle vara mycket ensamt och skulle inte 
främja mitt välmående. 
 
Tack alla ”Fontänare” för att ni finns! 
 

Maria minns... 

ATT LÄNGTA BORT OCH  HEM IGEN 

MALMÖ KULTURGRUPP 10 ÅR! 
Vi vår å ttå kulturbå råre frå n Lund söm å kte ner till Målmö  fö r ått gråtulerå  
Målmö  Föntå nhus kulturgrupp nå r de fyllde tiö å r. Vi åvgick frå n Lund med 2 bilår en tisdåg eftermid-
dåg. Evå Li kö rde en öch Måttiås B den åndre. Nå r vi köm in så  möttögs vi med vå lkömstdrink med till-
tugg. Sen hö ll Må rten öch Lårs-Erik ett vå lkömsttål. Sen kunde inte Töny hå llå sig lå ngre, utån hån in-
tög scenen, tillsåmmåns med Lisbeth, fö r ått ö verlå mnå vå r present till Lårs-Erik öch Må rten. Evå Li 
håde kö pt en våcker blömstergrupp öch Töny håde skrivit en gråtulåtiönsdikt till jubilårernå: 

 

 
VI I LUND TÄNKTE ÅKA PÅ EN KUL TUR 
TILL MALMÖ PÅ 10-ÅRSFEST SÅ KLART 
 
EN PRESENT SOM SKA HANDLA OM KULTUR 
DET RÄCKER INTE MED EN BLOMMA ENBART 
 
TILL OPERAN I MALMÖ VI BJUDER 10 PERSONER 
PÅ EN RUNDVISNING MED KAFFE OCH KAKA 
 

 
Målmö  bjö d sen på  lite musik med en lökål trubådur, söm vår mycket uppskåttåt. 
Det bjö ds på  göd måt (kö ttgrytå med ris). Efter måten tög vi öss ner till scenen igen, öch då r stöd en 
söm vi söm vår på  lå gret, kå nde igen. Nå mligen Glenn-Påtrik, söm spelåde en måsså finå slågdå ngör, 
söm ållå sjö ng med i. Nu bö rjåde vi bli trö ttå ållihöpå, så  vi påckåde in öss i bilårnå öch styrde kösån 
möt Lund. Efter en lå ng men trevlig dåg köm vi hem till hemståden.       

Vid tangenterna: Tony 

VI I LUND KOMMER OCKSÅ MED 10 PERSONER 
FÖR ATT EN SÅDAN CHANS VILL VI INTE FÖRSAKA 
 
ATT UMGÅS MED VÅRA VÄNNER I MALMÖ STAD 
ÄR JU EN SÅ JÄTTEKUL OCH TREVLIG GREJ  
 

 SÅ MAN KAN INTE ANNAT ÄN BLI MYCKET GLAD 
SÅ HÄR ÄR BLOMMAN OCH GRATTIS OCH HEJ 
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FRISKVÅRD MED LUNDS 

FONTÄNHUS 
 

PÅ GÅNG 
Nästa friskvårdsmöte är 2/3 2015 
kl.14.00 på Lunds Fontänhus och 
du är välkommen med dina tankar 
och idéer kring friskvård. 2015 är 
tänkt att bli ett år då Lunds Fon-
tänhus tar ett helhetsgrepp om 

friskvård och vi hoppas att du vill 
hjälpa till. 

 

TISDAGAR OCH TORSDAGAR 
Gemensam träning på Actic 

Olympen och Friskis och Svet-
tis kl. 14.00 – 15.30. Du kan 
styrketräna, konditionsträna, 

cirkelträna eller motionera som 
du vill. 

 

MOTIONSSIMNING 
Vill du motionssimma på 

Högevallsbadet, så prata med 
Johan för mer information. 

 

SMSGRUPP 
Vill du få mer information om 

vad som händer i friskvårds-

gruppen på Lunds Fontänhus, 

så anmäl dig till vår SMS-

grupp.  
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Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16, Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15,  
Sö ndåg 11-14 (Lö rdåg stå ngt)  
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund   Tel: 046-12 01 95                        
E-post: infö@lundsföntånhus.se     Hemsida: www.lundsföntånhus.se   
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus  

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus i 
Sverige 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
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-
pån.wördpress.cöm 

         
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 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs    Arne Böjessön (ördf.)   Kerstin Hedelin   Bjö rn Anders Lårssön   Måts Olssön    
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)   Ingå-Lill Sjunnessön   Måritå Swå rd 
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SPONSORER 

Advokatfirman Hedelin AB, 

Bergman & Eek Advokatbyrå, 

Johanniterorden i Sverige, 

Lunds Stenugnsbageri, 

Lunds Universitet, Socialstyrelsen, 

Soeco och Stiftelsen Lindhaga 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  

Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen 

Anita Arnoldi, Eva Bergström Miles,  

Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    

Föntå nhusets verksåmhet genöm ått 

gå  med i Föntå nhusets vå nner. Då  

få r du/fö retåget vårje nummer åv 

vå r medlems-tidning, Föntå nblådet, 

söm ges ut med tiö nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

Hå r hittår du Lenå igen. Alltså  såmmå persön söm på  ömslåget, fåst i en helt ånnån tåppning.  
Om bilden på  fö rstå sidån skulle kunnå illustrerå Lenås råtiönellå  sidå, så  kån mån mer tölkå  
båksidesvåriånten söm mer rebellisk eller revölutiönå r. Fö rnuft öch kå nslå ålltså . 

SE SISTA SIDAN: 
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