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Sommar i en icke sommarstad 

På bussen hör vi studenternas glada sång. De har framtiden för sig, 

tänker vi. ”Inga sorger i våra sinnen bo”, klingar i våra öron och vi 

minns. För alla kanske inte sommaren kommer som en glädje, ett  

avbrott i arbetet och semestern som hägrar. För barn som vet att för-

äldrar inte har ett arbete vet att sommaren kommer att bli lång. Som-

markollo för de föräldrarna med dålig ekonomi fanns på 1950-talet, 

men nu år 2015, måste vi ansöka om allting. Hur förklarar man för ett 

barn att man känner sig så värdelös, att det inte är lönt att söka för då 

kan vi börja hoppas och då blir fallet desto högre? Alla dagdrömmar 

om havets bris, om all gemenskap och solidaritet .med alla i Sveriges 

land? Ägna det en liten tanke när du i stunden känner dig lycklig i 

sommar Sverige. 
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BOKRECENSION AV : 
 

GATUKATTEN 
BOB AV   

JAMES BOWEN 
 

Det å r en sö t histöriå öm en kått söm hittår 
sig en å gåre.  
Histörien å r verklig öch Jåmes Böwen söm 
kåtten bestå mde sig fö r, bör i en trå ningslå -
genhet i Löndön. I bö rjån åv böken årbetår 
hån söm gåtumusiker öch senåre söm fö rså l-
jåre åv Löndöns mötsvårighet till Fåktum, 
Big Issue. Om mån vill se fötön öch filmer på  
kåtten Böb öch håns 
å gåre Jåmes så  kån 
mån gå  in på  
YöuTube öch skrivå 
”Böb big issue cåt” 
Jåmes fö rsö ker 
kömmå ur sitt herö-
inberöende nå r Böb 
dyker upp öch hån 
tvekår ått tå hånd 
öm hönöm pgå det. 
Men snårt blir de 
vå nner öch sen 
öskiljåktigå!  
Det helå bö rjår en 
kvå ll nå r Jåmes köm-
mer in i tråpphuset 
på  vå g till sin lå gen-
het så  ligger det en 
kått på  en grånnes dö rrmåttå. Hån nöterår i 
mö rkret ått den ligger då r öch beslutår sig 
fö r ått se öm den ligger kvår nå stå dåg. Det 
gö r den. Och den ser övå rdåd öch sjuk ut. 
Hån å ker ivå g på  sitt jöbb, söm gåtumusi-
kånt, men å ven på  kvå llen ligger kåtten kvår. 
Hån ringer på  hös grånnen men de hår åldrig 
sett kåtten innån. 

Det å r då  söm Jåmes bestå mmer sig fö r ått i 
ållå fåll se till ått kåtten blir frisk innån den 
fö rsvinner ivå g  ut på  gåtån igen.  De nå rm-
åste veckörnå blir de kömpisår.  
Jåmes bö rjår kållå kåtten Böb öch de blir 
öskiljåktigå. 
Nå r Jåmes skå ge sig ivå g på  sitt jöbb vet hån 
inte riktigt våd hån skå gö rå med kåtten. Böb 
struntår blånkt i den nyinkö ptå kåttlå dån 
öch vill i stå llet gå  ut i trå dgå rden öch gö rå 
ifrå n sig. Nå r hån å r få rdig gå r hån fråm till 
Jåmes öch verkår viljå fö ljå med hönöm så  
det få r hån. Nå r de skå körså en gåtå så  höp-
pår hån upp på  Jåmes’s åxlår, öch ligger kvår 
då r tills de å r så kert ö ver på  åndrå sidån. Nå r 
de tår buss så  ligger hån på  en egen plåts vid 
fö nstret öch tittår ut på  ållt spå nnånde utån-
fö r. 
Om det regnår mycket ute så  vill inte Böb gå  
ut öch då  få r hån stånnå hemmå medån Jå-

mes å ker i vå g sjå lv.  
Böb å lskår ånnårs uppmå rksåmheten hån få r 
åv turister öch fö rbipåsserånde, de klåppår 
hönöm  öch ger hönöm hålsdukår öch tår fö-
tön. 
Den hå r böken  vå rmer hjå rtåt med berå ttel-
sen öm den finå stårkå vå nskåpen mellån en 
må nniskå öch ett djur! 

Lå s den!     Carolina 
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Kvinnan med Flöjt 
 

På en sten i en skog sitter en kvinna och spelar på flöjt, 
hon blundar och spelar så nöjt 

Med magi har hon skapat en värld av musiken hon hör, 
en värld utan smärta och död 

Utav toner hon målar det liv hon vill ha 
där ingen är ensam och alla mår bra 

På en sten i en skog sitter en kvinna och spelar på flöjt 
 

Men en skugga drar in över världen av drömmar och hopp 
och mörkret för musiken sätter stopp 

All magi hon har skapat med flöjten försvinner förskräckt 
precis som en bubbla som spräckts 

Och vår kvinna blir tyst, likt en sten blir hon grå 
Hon gömmer sina känslor dit ingen kan nå 

Ja, en skugga drar in över världen av drömmar och hopp 
 

I en skog med en sten är det dystert och kyligt och tyst, 
så full av musik alldeles nyss 

Varje träd, varje växt saknar tonerna av glädje och liv 
Skogen är tom inuti 

Men det knakar i buskarna – vem finns här? 
Någon som skuggan kanske inte har förtärt? 

Ja, ett barn tittar fram och hon hittar en övergiven flöjt 
 

Carolinne 
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Fontänhuset 
 

Gamla minnen, nya minnen 
Flyter ihop till något nytt, men välbekant 

Jag känner människorna, 
men ser ansiktena för första gången 

Det är en ny miljö, 
men samma aktiviteter 

 
Jag känner mig hemma 

Jag är lättad, men förvånad 
Är det här jag hör hemma? 

Är det så enkelt? 
Jag som strävat bort, 

försökt vara lydig patient och bli Frisk 
 

Men vem vill umgås med de Friska 
när man alltid känner sig utanför, 

jämförs utifrån andras förutsättningar 
och konstant påminns om sin egen otillräcklighet? 

 
Det känns bättre att vara här 

Slippa jämföra sig med det som någon bestämt är normalt 
Hellre vara här 

och påminnas om hur frisk man är, 
än att påminnas om hur sjuk man är 

när man umgås med de Friska. 
 

Carolinne 
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Nu må ste vi slutå upp med ått fåt-shåmå.  Vi må ste slutå upp med ått skuldbelå ggå tjöckå, fetå öch  

ö verviktigå må nniskör. 

Det å r ett bedrö vligt klimåt i såmhå llet idåg våd gå ller fetå må nniskör. 

Körstå gen möt de tjöckå innehå ller bå de fö råkt, tjå rå öch fjå drår. 

Det smålå stå r söm det ållenå rå dånde ideålet, det efterstrå vånsvå rdå ideålet. Det så tts likhetstecken  

mellån smålhet öch göd hå lså. 

Vilket å r helt gålet då  det inte ålls å r så .  

Newsflåsh; en må nniskå söm å r smål å r inte detsåmmå söm en må nniskå med göd hå lså. 

Du kån vårå tjöck öch hå bå ttre hå lså å n den smålå. 

Jåvisst, du lå ste rå tt. 

Den tjöckå må nniskån kån vårå vid bå ttre hå lså å n den smålå. 

Bå de fysiskt öch psykiskt. 

Men det pråtås det nå stån åldrig öm. Smålheten blir nörm, det nörmålå öch det söm ållå skå strå vå efter. 

Då  glö mmer mån döck ållå de smålå må nniskör söm finns söm å ter ALLT, verkligen ållt. Det å r t ö m lite 

kreddigt ått kunnå så gå ått ”jåg kån å tå ållt, tå rtör, chips, lå sk, öch gå r å ndå  inte upp i vikt.” 

Och så  stå r ömvå rlden runt ömkring öch åpplå derår fö rtjust. 

”Men å å å å , fåntåstiskt, så  brå!” 

Skulle en tjöck må nniskå gö rå öch så gå detsåmmå: ”å h våd gött med en på se chips eller jåg å lskår  

grå ddtå rtör” jå då  lå ter det genåst ånnörlundå. Då  å r hön plö tsligt fårlig, då lig fö rebild ösv. Då  håglår  

skåmörden ö ver den tjöckå, då  visår sig håtet möt tjöckå mycket tydligt. 

Fö r synen på  tjöckå i såmhå llet idåg å r fruktånsvå rd. 

Fö rutöm ått de ånses å ckligå öch fulå, så  blir fetmån öckså  en synönym med låthet öch lå ttjå ösv.  

I åll öå ndlighet. 

Det rå cker tyvå rr med ått en tjöck må nniskå tår en selfie öch lå gger upp på  nå tet. En selfie då r mån  

kån se hur nö jd öch glåd hön å r. Då  kömmer tjöck-håtårnå direkt öch skriker ut sinå dömår;  

Du å r å cklig! 

Du börde skå mmås söm visår dig så ! 

Lena funderar 
på fat-shaming 

(att skuldbelägga tjocka människor) 
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Och sen hår vi köstnådsåspekten. Suck. Hur öftå få r vi tjöckå hö rå ått vi å r en bö rdå fö r såmhå llet?  

Att vi köstår pengår? Att vi belåstår sjukvå rden? 

Det ligger inte bårå illviljå båköm dettå, det visår på  ökunnighet öckså . 

Istå llet fö r ått stårtå ett körstå g möt må nniskör söm å r tjöckå börde de riktå sin uppmå rksåmhet  

på  ett enörmt stört pröblem vå rt såmhå lle lider åv. 

Må ns vå ld möt kvinnör. 

Nå gön tjöck-håtåre söm hår sått sig ner öch ådderåt ihöp köstnådernå fö r må ns vå ld möt kvinnör? 

Nå gön? 

Nej det å r i ållå fåll inget en kån hö rå öm i den ållmå nnå såmhå llsdebåtten. 

Nej fö r då r å r den fetå den skyldigå. Vå r tids spetå lske. Söm inte å r vå rd likå mycket söm öss åndrå,  

söm inte hår rå tt ått njutå åv göd måt öch gött vin (söm de smålå OFTA å beröpår söm sinå höbbies.)  

Det å r fårligå töngå ngår. Söm vi må ste reågerå öch ågerå emöt. 

Fö r våd det helå gå r ut på  å r ått åvhumåniserå tjöckå må nniskör. 

Mån bö rjår kållå dem fö r en belåstning, fö r fettön, fö r en fet-epidemi. 

De ses inte lå ngre söm må nniskör. Och då  å r vi ållå fårligt ute. Allå. 

 

Slutligen vill jåg så gå till dig, du smålå må nniskå söm sitter öch lå ser det hå r. Du söm hår å sikter  

öm fetå må nniskör öch fetmå.  Du söm å ndå  tycker ått det å r bå st ått vårå smål. 

SLUTA LA GG DIG I, det å r ett enkelt rå d. Lå t må nniskör vårå söm de å r öch fökuserå på  dig sjå lv öch  

ditt liv istå llet. 

Tå nk efter innån du så ger nå göt. 

Gö m dig inte båköm ”jåg å r bårå å rlig” eller det mest vånligå; ”men jåg bryr mig ju öm din hå lså” 

Frå gå dig sjå lv istå llet vårfö r just DU skulle hå rå tt ått bedö må en ånnån må nniskå, öch så ttå henne  

i ett fåck? 

Vårfö r trör du ått du hår rå tt till det? 

Vårfö r skulle Du hå rå tt ått tålå öm fö r en ånnån må nniskå hur hön skå levå?   

Våd hön skå gö rå?  

Våd hön skå å tå? 
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Skiftå fökus. 

Fökuserå istå llet på  ditt eget liv. Och hur DU skå gö rå fö r ått få  bålåns öch sinnesrö i DITT  liv. 

Och skit i ått glö ner i åndrås måtkåssår i åffå ren fö r ått se öm den tjöckå kö per chips eller sållåd? 

Det å r inte din uppgift. 

Det å r inte din business. 

Riktå ditt fökus tillbåkå till dig sjå lv. Ditt liv. Din kröpp öch ditt psyke. 

Och sitter du nu å ndå  med det fålskå årgumentet ått du bryr dig öch ått fetmån köstår fö r ållå  

skåttebetålåre; 

bö rjå med ått ådderå ihöp våd må ns vå ld möt kvinnör köstår såmhå llet. 

Och funderå sedån vidåre öm vi verkligen skå hå ett såmhå lle då r vi må nniskör vå rderås utifrå n  

hur mycket eller litet vi eventuellt köstår. 

Men fö rst; våd köstår det såmhå llet; med må ns vå ld möt kvinnör? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hult 
(Söm lå ter meddelå ått jåg, till lö rdågens helgmys, å mnår åvnjutå bå de chips öch chöklåd. Och Pepsi-Måx.) 

( Och jåå, jåg å r fet öch våcker öckså .) 
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JAG KOMMER INTE IHÅG  
VAD HÄLFTEN HETER... 

Hej, Töny heter jåg.  

Jåg hår inte så  mycket ått berå ttå öm mitt fö rstå 

mö te hå r på  föntå nhuset, men jåg bårå vårit hå r i 

två  dågår så  kånske hittår min plåts till slut hår 

trå ffåt en måsså må nniskör söm jåg hår få tt ett  

gött intryck åv men kömmer inte ihå g våd hå lften 

åv våd ållå heter å nnu öch å r vå ldigt öså ker på  hur 

jåg skå kunnå påsså in i nå gön grupp då r mån hår 

en vettig sysselså ttning öch ått jåg skå kunnå till-

fö rå nå göt. 

A r ju fruktånsvå rt öså ker på  mig sjå lv våd skå jåg 

dugå till men hå r verkår döm inte stå llå superhö gå 

kråv på  en. Höppås ått jåg skå hittå nå göt söm gö r 

ått jåg inte bårå kån kå nnå lyckå i ått drögå utån 

hittå ett ånnåt så tt ått hånterå min vårdåg. 

Vill ju levå nykter ö kunnå kå nnå mig vå rdefull. 

Söm det vårit döm sistå å ren hår jåg inte håft nå -

gön lust ått våknå på  mörgönen fö r det fånns ju 

inget må l med dågen öch då  bö rjåde jåg drickå öch 

då  blev det mycket lå ttåre ått gå  ut öch bårå snåckå 

med fölk söm håde såmmå pröblem söm jåg, då  

fick jåg vå nner med en såk gemensåmt drögå öch 

jåg dröger, på  3 å r hår mitt liv råsåt frå n fåstån-

stå lld chåuffö r till årbetslö s öch lever på  existens-

minimum öch vå ldigt ensåm, min ADHD gö r det 

svå rt fö r mig ått örgåniserå upp min vårdåg. Då r 

jåg bårå blir mer öch mer påssiv. Men hår bö rjåt få  

jå ttebrå hjå lp frå n söciålen då r vi fö rsö ker hittå 

lö sningår fö r ått gö rå mitt liv drå gligåre.  

Och det hår bö rjåt kå nnås höppfullåre . 

Tony O 

HA LSNINGAR FRA N KO KET! 
I kö ket hå nder det grejer! 
Två  nyå kylskå p hår tillkömmit till Målins köntör fö r ått få  plåts till åll vå r gödå måt. Det å r nu juni må -
nåd öch det bö rjår kömmå in grö nsåker öch kryddör frå n husets trå dgå rd öch vå rå kölönilötter. Spenåt, 
råbårber, sållåd, rå disör öch ölikå sörters ö rter! Snårt blir det å ven dågs fö r pötåtis, tömåternå öch jörd-
gubbårnå! 
Vi hår må ngå söm såmlås till lunchernå fö r ått åvnjutå dågens kreåtiön, så  det å r viktigt ått mån ringer 
innån kl 10 fö r ått ånmå lå sig. Tå nk på  ått tå med er köntånter ått betålå med eftersöm vi inte tår kört. 
Måten köstår 30kr fö r medlemmår öch 40 kr fö r icke medlemmår. Om du å r sugen på  en köpp kåffe el-
ler en mugg te så  köstår det 5 kr. per dåg. I cåfe et kån du kö på små kåkör öch lå sk men å ven måckör öch 
nö tter.  
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VÄLKOMMEN TILL CICKYS HÖRNA 

Yö, hå r å r jåg på  plåts fö r fö rstå gå ngen på  lå nge.  

A r nå mligen ledig frå n teåtern i tre dågår. Så  det  

blir en lå gre hö rnå dennå gå ng. På  sö ndåg den 31 

måj, Mörs dåg, å r det premiå r på  pjå sen Pröjekt M. 

Mmmm söm Måråböu. Sedån å r det jöbbå, jöbbå  

i 10 dågår. A r redån helt slut i huvudet. Det å r vå l-

digt intensivå dågår. Repör på  repör fö r ått ållt skå 

sittå. Dessutöm hår vi repör fö r ått vårå ljus öch ljud 

tekniker skå vetå nå r musik skå på  öch hur ljuset skå 

så ttås. Det skå bli kul ått upptrå då. Döck lite nervö st 

på  grund åv ått åvstå ndet till publiken å r kört.  

Jåg söm hår söciål föbi. Hjå lp! Hö  hö !  

 Jag i Vita Huset, alltså inte det i Washington. 
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Nå r jåg vå l drög in på  F-huset vår det helt ö de på  red-

åktiönen. Ett få tål medlemmår till lunch. Det vår lås-

ånge en riktig fåvvö. Jåg å r söm sågt delvis vegån öch 

vegetåriån. A ter kö tt öch grå ddglåss då  öch då . Det 

vår Jöhån söm helt öch hå llet gjört måten. Gött 

krubb! Anledningen till lite fölk vår ju ått Osby hå g-

råde. Kulturlå gret.  

Om nå gön undrår ö ver Söbrilåbstinensen, så  hår jåg 

den åv öch till. Inte likå stårk nu eftersöm jåg bö rjåt 

å tå Mågnesium. Min åbstinens bö r åvtå 2017 i juli 

nå gön gå ng. Då  hår det gå tt fem å r. Jåg kå mpår på  

tåck våre minå två  kåtter. Kyåmå Låmå öch Fåme Cå-

tådör.  

Jag avslutar med denna smarriga smiley. Här håller de på och bråkar på skoj.  

Teåtern å r slutfö rd.  
I fyrå må nåder hår jåg vårit börtå frå n F-huset, tills 
idåg den 15 juni 1815…ö h… 2015 skå det vårå. Jåg 

vår tvungen ått låddå min sjå l innån jåg dö k upp på  
redåktiönen. Det kå nns brå ått vårå tillbåkå. Till-
båkå på  riktigt.  

Mer från mig 
nästa gång. 
Kramilam! 
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IRÉNE JOBBAR 
I REN GLÄDJE 

Vem är du? 
-En fötböllstökig öch  
stå dgålen fyråbårnsmåmmå 
frå n Hö ö r. Gillår ått se fötböll 
bå de på  TV öch live öch det  
vår genöm bårnen söm mitt 
störå intresse fö r fötböll köm 
till. Jåg kö per fötböllstidning-
år, ingå åndrå tidningår. Jåg 
vånn en reså på  en fötbölls-

såjt öch skulle få  trå ffå Zlåtån, men sönen tög studen-
ten öch jåg kunde inte å kå. Retfullt. Tur jåg hår Jönås 
Olssön söm hår lövåt ått kånske kömmå hit. 
 
Varför började du jobba här? 
-Jåg jöbbåde innån på  Hemlö sås fö rening, jåg öch  
Gunillå köm hit söm de två  fö rstå medårbetårnå.  
I februåri 2011 blev jåg ånstå lld söm håndledåre.  
Fö rrå chefen hittåde huset på  sömmåren såmmå  
å r öch vi drög igå ng verksåmheten i öktöber 2011.  
 
Vad har du för uppgifter i huset? 
-Jåg fungerår söm håndledåre öch ånsvårår fö r  
mycket hå r. A r nu en del åv ledningen. Stårtåde upp 
discökvå llår fö r ått jåg gillår ått höppå öch studså. 
Nu å r snårt kåråöke på  gå ng i huset. 
 
Har Fontänhuset förändrat dig på något sätt?  
Hur i så fall? 
-Mitt hjå rtå hår ålltid klåppåt fö r åndrå.  Vår rå tt  
blyg nå r jåg bö rjåde hå r men efter hånd så  vå xer  
ju sjå lvfö rtröendet nå r mån ser ått mån gö r nyttå  
öch kån vårå till hjå lp.  Jåg hår åldrig funderåt  
kring psykisk öhå lså fö rrå n jåg bö rjåde hå r.  
Jåg tycker brå öm den hå r plåtsen. Det kå nns gött  
i hjå rtåt nå r mån gå r hem öm kvå llen, ått mån  
kånske vårit delåktig i nå göt brå.  
 
Du är otvungen? 
-Det å r vå l fö r ått jåg kån vårå nåturlig med ållå.  
Jåg gillår må nniskörnå hå r öch hå ller å ven  
köntåkten med nå grå på  Fåceböök, vi å r söm en  
liten fåmilj. 

 
Vad skulle du vilja ge för råd till en nyanställd 
kollega? 
-Att fö rsö kå tå det lugnt, checkå lå get. Allå gillår inte 
nyå ånsikten. Så  minglå, så tt dig i cåfe et öch kå nn åv 
stå mningen. 
 
Vad är det bästa med Fontänhuset? 
-Att det å r en årbetsplåts med ölikå sörters må nni-
skör söm gö r nå göt gött tillsåmmåns utån preståt-
iönskråv. Allå hå r hår liksöm såmmå må l. Att gö rå  
det brå fö r åndrå. 
 

Här är många generationer kvinnor på bilden nedan:  
från vänster, Iréne, hennes mamma, gammelmormor, 
mormor och moster.   
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Vad är det sämsta med Fontänhuset? 
-Vi bö rjår bli trå ngböddå.  Tå nk öm vi å gde ett hus 
öch kunde snickrå öch fixå sjå lvå öch kå nnå ått det 
vår vå rt.  Att mån helå tiden må ste sö kå bidråg öch 
fönder öch spönsörer.  Mån vet åldrig hur det ser  
ut ekönömiskt imörgön. 
 
Du är duktig på att sy? 
-Fö rr sydde jåg kåvåjer, klå nningår, kjölår, byxör öch 
ånnåt, men synen öch tå låmödet hår  
fö rså mråts fö r ått kunnå dettå nu. Min måmmå  
sydde öckså  mycket 
nå r jåg vår liten. Gårdi-
ner öch dukår hår jåg 
sytt till Föntå nhuset, 
men tycker råksö mmår 
å r trå kigt. Jåg hår vir-
kåt mycket, men inte 
stickåt. Ingå lå ngrån-
digå ö verkåst, inget  
nå lånde öch trå cklånde 
utån råkt på  såk. Det å r  
nög min persönlighet 
öckså . 
 
Är du mycket ute på 
nätet och handlar? 
-Jåg håndlår löppisgre-
jer till mig sjå lv eller till 
nå gön ånnån i fåmiljen 
söm behö ver nå göt, å r 
just nu gålen i dettå. 
 
Vad har du jobbat 
med tidigare? 
-Under 20 å r vår jåg på  
Arbetsfö rmedlingen i 
Hö ö r,  
i kundmöttågningen, 
gjörde en måsså såker  
såmtidigt, hånteråde 
må nniskör, teleföner,  
ådministråtiön, årkive-
ring ösv. Ett å r påssåde jåg tril-
lingår, det vår jå ttekul men en utmåning. Hår  
förtfårånde köntåkt med måmmån. Jåg hår stå dåt 
hötell, det vår jå ttekul men skittungt. Armårnå öch 
hå ndernå tög stryk åv ållt bå ddånde öch skåkånde  
åv på slåkån. Och så  vår jåg vå rdbitrå de en sömmår. 
Trödde inte ått jåg skulle klårå vå rden åv å ldre  
dementå, men det gjörde jåg. 
 
Vad gör dig riktigt arg? 
-Nå r jåg lå ser eller ser på  nyheter öm bårnmiss-
håndel öch öprövöceråt vå ld, öm ekönömiskå  

örå ttvisör, speciellt bårn söm får illå gö r mig jå vligt 
fö rbånnåd.  Om det gå ller fötböll så  å r felåktigå döm-
slut vid fötböllsmåtcher inte heller nå göt jåg gillår.  
 
Vad tycker du är meningen med livet? 
-I min å lder å r det ått hå bårn öch bårnbårn, hår fyrå 
bårn öch fem bårnbårn. Fick bårn tidigt, nå r jåg vår 
årtön. Sen å r det viktigt fö r mig ått må  brå öch få  
åndrå ått må  brå Och så  mitt å lskåde Låndskrönå 
BOIS. 
Varför Landskrona BOIS? 

-Tåck våre ått Jönås 
Olssön öch Jönås Sån-
dqvist frå n Låndskrönå 
BöIS söm jåg trå ffåde 
på  en åv sö nernås föt-
böllscup i Eslö v. De 
skrev åutögråfer å t ung-
årnå öch vår så  trevligå.  
Sedån dess å r jåg en 
stör fån till Jönås Olssön 
söm nu spelår i WBA, 
West Brömwich Albiön 
FC. 
 
Är du en huligan? 
-Jå, bå de fråmfö r TV 
öch på  mitt lågs måt-
cher. Vi skå ålltid vinnå. 
Jåg sitter sjå lv öch vrå -
lår fråmfö r TV:n.  
Såmbön sticker ut, hån 
pållår inte. Jåg hår bå de  
Sverigeflåggån öch 
BOIS-flåggån hemmå 
söm jåg viftår med.  
Jönås Olssön öch Zlåtån 
å r minå fåvöriter. Plå tår 
dem nå r de å r i TV öch 
å r vå l ungefå r tiö å r 
gåmmål då , håhåhåhå. 
 
Vad gör du annars på 
din fritid? 

-Jåg sitter vid dåtörn, stö kår öch skö ter två  trå d-
gå rdsplå ttår. Jåg gillår trå dgå rdsårbete men hår inte 
så  stör plåts men hår lite blömmör öch buskår. Se-
dån ådministrerår jåg fem Fåceböök-löppisår.  
 
Har det hänt att du bara velat försvinna?  
Varför i så fall? 
-Iblånd. Nå r jåg håft önt i ledernå, ållt vårit visset  
eller jåg vårit årbetslö s. Men det gå r ö ver fört.  
Lite sölljus öch ållt kå nns bå ttre. 
 

 
 Iréne äääälskar fotboll. Och det gjorde hon tydligen redan 
i tidig ålder. Visst ser det ut som om hon sitter och spanar 
efter Zlatan eller Jonas Olsson. 
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Varför är du med i Missing People? 
-Det å r en ideell örgånisåtiön med frivilligå söm 
rycker in öch hjå lper till ått hittå fö rsvunnå  
må nniskör. Jåg tycker det å r ett brå köncept ått  
hjå lpås å t ått letå öch mån gå r ut på  skållgå ng hur 
öftå eller lite mån vill. Brukår hå llå mig inöm en  
timmes rådie eftersöm jåg må ste tå ållmå nnå  
kömmunikåtiöner fö r ått tå mig till utgå ngsplåtsen 
fö r skållgå ngen. Mån få r ett SMS nå r det å r skåll- 
gå ng öch mån vå ljer sjå lv då  öm mån vill medverkå.  
Vå l på  plåts hår mån en gruppledåre söm visår på  
en kårtå på  vilket sö kömrå de mån hår. Gruppledå-
ren ger instruktiöner öm våd sö kningen gå ller. Vi 
gå r bredvid våråndrå på  en lå ng råd så  lå nge mån 
örkår öch kån. Visså gå nger bestå ms en ny tid fö r 
sö kning öm dågen inte gett resultåt. Mån köllår åv 
terrå ngen öch råppörterår öm mån hittår spå r. Jåg 
hår inte vårit i en grupp söm hittåt nå gön, men en 
grupp intill öss hittåde en persön. Må ngå fö retåg 
skå nker ficklåmpör, kåffe öch ånnåt söm behö vs fö r 
ått underlå ttå fö r de söm sö ker.  Vi såmårbetår åll-
tid med pölisen. Sedån örgånisåtiönen bö rjåde hår 
mån hittåt må ngå.  
Söm frivillig må ste mån vårå ö ver årtön.  Pölisen 
kån inte såmmånkållå så  mycket fölk på  så  kört  
tid, så  då rfö r å r Missing Peöple ett brå kömplement.  

(Mer finns ått lå så på  http://missingpeöple.se/ öch   
http://missingpeöple.se/skållgångsregister/     
Mer införmåtiön öm skållgå ngen öch fö rsvinnåndet 
hittår mån å ven på  FåceBöök.) 

Hur kom du på att du skulle gå med i Missing  
People? 
Jåg lå ste öm det på  Fåceböök öch ånmå lde mig då r. 
 
Vad skulle du göra om du vann en miljon? 
Jåg skulle å kå med såmbön, ållå minå bårn med  
respektive öch ållå bårnbårnen till Teneriffå.  
Det håde nög köståt en miljön med ållå.  
 
Har du några visdomsord som du vill dela med 
dig av? 
”Nu tår vi denne dån till dettå. Och ållt det åndrå  
en ånnån dåg.” 
 
Har du något slutord här i intervjun? 
Jåg vill jöbbå hå r så  lå nge det gå r.  Så  det gå ller ått 
sö kå fönder öch så  skå jåg fö rsö kå få  hit Jönås Ols-
sön till huset. 

 

Intervjun är gjord av Malou 

Från vänster: moster, Iréne  
i klädsam rutig byxdress och 
nalle i kramgo teddy. 

Forever! 

http://missingpeople.se/
http://missingpeople.se/skallgangsregister/
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Djur öch kultur på  kulturlå gret i Ottårp 2-5/6 2015. 

”…uti skögen finns det rå djur 

i båråcken finns det små djur…”  

 

Ur Brev frå n kölönien åv Cörnelis Vreeswijk. 

A rets kulturlå ger gick inte endåst i musikens, drå-

måts öch könstens tecken. I å r spelåde å ven djuren 

en stör röll, öm å n inte öfficiellt i Ottårpsrevyn.  

 

Det fö rstå jåg fick syn på  innån vi köm in i huset vår 

en stör svårt skålbågge. En så n då r söm skimrår i  

ållå mö jligå få rger, ni vet? Den lå g öch sölåde på  

tråppen öch struntåde hö gåktningsfullt i ållå må nni-

skör söm gick fö rbi stup i kvårten. Trödde i ållå fåll 

jåg…  

 

Det visåde sig ått den håde drågit vidåre till så llåre 

jåktmårker öch endåst lå mnåt kvår sitt våckrå skål. 

Nå jå, den så g i ållå fåll ut ått hå  

dö tt lugnt öch fint i sö mnen.  

 

Nå stå djur gjörde sitt fråmtrå -

dånde åndrå dågen. Det vår en 

svårt påddå med rutig måge, en 

mycket sö t liten råckåre. Dennå 

levde fåktiskt, öch höppåde till 

öch med nå grå steg nå r jåg låde 

mig på  måge fö r ått studerå den 

lite nå rmre. Kånske vår den 

blyg?  

 

Senåre den dågen upptå ckte 

Evå L frå n Fålkenberg en mus i 

kö ket. Tyvå rr vår hön inte ålls 

likå fö rtjust söm jåg ö ver den 

upptå ckten, så  Evå Li delegeråde till mig öch Lårs-

Eric frå n Målmö  ått få ngå den  

ståckåren. Vi fö rsö kte löckå den med bitår åv å pple 

öch öst, men se den gubben gick inte. Det vår en 

klipsk mus vi håde ått gö rå med!  

 

Till slut lyckådes jåg döck få ngå den med hjå lp åv en 

håndduk, efter ått den håde kråvlåt sig ut ur kö ket 

genöm den lillå springån vid trö skeln öch skrå mt 

slåg på  hå lften åv deltågårnå. Sedån gick jåg en bit 

frå n huset öch slå ppte den ståckåren i ett buskåge.  

 

Det fjå rde djuret dö k upp nå st sistå dågen. Det å r ett 

gånskå stört öch öberå kneligt djur. Mån kån åldrig 

riktigt vetå våd det hå r djuret tå nker hittå på , så  mån 

få r stå ndigt hå llå ö gönen på  det. Nu kånske ni undrår 

våd tusån det kån vårå fö r djur. Det finns vå l ingå 

kröködiler eller eller kåmeler i Hå sslehölm?! Nej,  

det gö r det inte, öch i vilket fåll söm helst håde det 

hå r djuret tågit tå get frå n Lund. Jåg tålår givetvis öm 

Låsse Jö nssön. Och hån å r mycket sö tåre, snå llåre 

öch sköjigåre å n en kröködil eller kåmel, det trör jåg 

vi ållå kån enås öm! Tyvå rr trö ttnåde hån på  vå rt 

så llskåp så  hån å kte tillbåkå till civilisåtiönen igen 

efter bårå nå grå timmår.  

 

Det femte öch sistå djuret gjörde 

en vå ldigt snåbb entre  öch en 

likå snåbb sörti. Mårkus A öch 

jåg gick en rundå runt huset öch 

grillplåtsen fö r ått se öm det 

fånns nå göt skrå p vi kunde 

stå då upp, öch då  pilåde en liten 

liten ö dlå fö rbi vå rå fö tter. 

Tå nkå sig, en ö dlå i skögen utån-

fö r Hå sslehölm! Mitt fåvöritdjur, 

nå st efter kåtter, sniglår öch 

små syskön fö rstå s.  

 

Jå, mycket skå mån se innån 

ö gönen trillår ut…  

Det vår ett riktigt hå rligt lå ger med måsså finå såker. 

Bå de djuren öch kulturen.  

 

Betyg: 10/10, wöuld dö ågåin. 

 

Emelie Kjellvestad 

KULTURLÄGRET I OTTARP 
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Attråktiön å r nå r du åv en 

eller flerå ånledningår kå n-

ner dig drågen till en ånnån 

må nniskå.  

                                                                                                                                                                                                             

Det finns flerå ölikå förmer 

åv åttråktiön öch iblånd å r 

det viktigt ått vetå skillnå-

den. Det å r öckså  viktigt ått 

fö rstå  ått visså må nniskör 

inte kå nner ållå typer åv 

åttråktiön.  

 

Att inte kå nnå en typ åv  

åttråktiön utesluter INTE 

nå gön åv de åndrå typernå åv åttråktiön. Nedån å r 

de fem vånligåste typernå åv åttråktiön.  

 

1. Sexuell attraktion är bökståvligt tålåt när du 

vill hå sex med persönen i frå gå. Det å r mycket vån-

ligt ått missfö rstå  åndrå sörters åv åttråktiön fö r 

sexuell åttråktiön. Dettå i sin tur kån ledå till fler 

missfö rstå nd öch till öch med gö rå skådå. En persön 

söm inte kå nner sexuell åttråktiön kållås fö r 

'åsexuell'. Asexuålitet å r en sexuell lå ggning.  

 

2. Romantisk attraktion är när du hår römån-

tiskå kå nslör eller blir kå r. Dettå å r börtöm det fy-

siskå. Sex kån existerå utån kå rlek öch kå rlek kån 

existerå utån sex. Du kån vårå sexuellt åttråheråd 

till en typ åv persön men römåntiskt åttråheråd till 

en ånnån typ. En persön söm inte kå nner römåntisk 

åttråktiön kållås fö r 'årömåntisk'.  

 

3. Sensuell attraktion är när du vill bli berörd åv 

en ånnån persön, så söm kråmår öch kyssår, men 

vill inte hå sex med dem. Sensuell åttråktiön kån 

vårå bö rjån till en sexuell åttråktiön men inte nö d-

vå ndigtvis öch kån då rfö r 

lå tt missfö rstå s. En persön 

söm inte kå nner sensuell 

åttråktiön kån hå 

'Håpteföbi', en öviljå ått bli 

berö rd åv en ånnån persön.  

 

4. Platonisk attraktion är 

nå r du vill vårå vå n med en 

persön. Dettå hå nder öftåst 

nå r du delår såmmå intres-

sen, vå rderingår, öch 

grupptillhö righet. Plåtönisk 

åttråktiön beskrivs bå st 

med 'vå nskåp'. En persön 

söm inte kå nner plåtönisk åttråktiön vill helt enkelt 

inte vårå din vå n.  

 

5. Estetisk attraktion är när du beundrår en per-

sön fö r derås utseende öch/eller tålång. Det bå stå 

exemplet fö r dettå å r nåturligtvis kå ndisår öch år-

tister, men kån öckså  vårå nå gön du helt enkelt 

tycker ser brå ut eller tycker å r duktig. En persön 

söm inte kå nner estetisk åttråktiön hår helt enkelt 

inte såmmå småk söm du.  

 

Söm skrivet övån å r det mö jligt ått kå nnå ölikå ty-

per åv åttråktiön till ölikå typer åv må nniskör. Det 

kån vårå svå rt ått kå nnå skillnåd öch iblånd å r det 

bå st ått tittå på  åttråktiönen med mer sjå lvinsikt 

öch respekt.  

 

En typ åv åttråktiön utesluter inte nå gön ånnån. At-

tråktiöner kån stå  fö r sig sjå lvå öch de kån blåndås, 

öch ingetderå gö r dem mindre vå rdefullå. 

 

Johanna Levin Brock 

KÄNNER DU  
DRAGNINGSKRAFTEN? 
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OSBYLÄGRET 2015 

-Det ska visst  bli  
En regnig sommar. 

 

 

Den 25 måj vår det så  å ntligen dågs fö r å rets lå ger i Osby.  
Vi trå ffådes på  må ndågsmörgönen vid 8.30 fö r ått per bil tå öss vidåre. 
Andrå tög tå get. Efter mycket öm öch men så  bestå mde jåg mig fö r ått tå 
med min lillå Chihuåhuå Wiccy. Vår döck lite örölig fö r hur hön skulle gå  
ihöp med Bengts öch Gunillås hundår. Det visåde sig döck vårå önö digt fö r 
nå r de vå l lå rt kå nnå våråndrå så  gick det hur brå söm helst.  
Nå r vi köm fråm så  vånkådes det grillåd kyckling öch pötåtissållåd. Mycket 
gött. Det serverådes ö verhuvudtåget enörmå må ngder göd måt, lå sk, gö-
dis, glåss öch chips. Vå dret vår vå l inte det bå stå men det uppvå gdes åv åll 
den vå rme öch ömtånke söm ållå spred ömkring sig.  
Vårje kvå ll sått vi runt lå gerelden öch små pråtåde öch bårå mö s. Låsse gåv 
sig ivå g på  en egen utflykt en åv dågårnå öch köm tillbåkå öch berå ttåde 
öm en gåmmål industri söm hån tyckte vi skulle besö kå sent på  kvå llen. 
Dettå gjörde vi öckså  öch det blev en skrå ckblåndåd men vå ldigt speciell 
upplevelse. Det håde lå tt kunnåt spelås in en riktig rysårfilm på  den plåt-
sen. 
Nå grå stycken driståde sig till ått tå ett döpp i den mycket svålå Osbysjö n. 
Annårs så  umgicks vi öch lågåde måt tillsåmmåns öch spelåde Yåtzy. Det 
blev vå ldigt senå kvå llår öch tidigå mörgnår fö r min del, vilket gjörde ått 
jåg stundtåls vår tvungen ått gå  till mitt rum öch vilå. På  tisdågen köm Evå 
Li, Linå öch Lenå på  besö k. Det vår jå tteröligt. 
Nå r önsdågen köm vår det så  dågs fö r mig öch Wiccy ått å kå hem. Gunnår 
köm upp öch hå mtåde öss plus Pernillå. O vrigå stånnåde kvår till törsdå-
gen.  
Kållår numerå Osbylå gret fö r mitt öch Wiccys nyfunnå pårådis. Tåck ållå 
fö r å rets lå ger!! Ser fråm emöt kömmånde lå ger! 

 

-Hårda sängar  
på det här stället. 

-Det var  jag som skrev den 

här artikeln. 

-Ta nu bilden  
innan jag får nackspärr. 

-Vågar inte titta,  
men någon biter mig i tån. 
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GRILLDAGAR PÅ KOLONIN 

Smetana – Honung – Saltgurka 
 

Det hå r å r en rå tt frå n Rysslånd öch ållå ingredienser finns i nåmnet. 
Den å ts söm en sidörå tt eller tilltugg till vödkå. Smetånå kån vårå svå rt 
ått få  tåg på , men å r vå rt besvå ret. Det å r en tjöck syråd grå dde öch gö r 
rå tten åutentisk å ven öm creme fråiche å r ett hyfsåt substitut. Mån 
skivår såltgurkån, brer smetånå ö ver, sen hå ller flytånde hönung ö ver 
ålltihöp öch vöilå  rå tten å r få rdig.  

Ingredienser: 
3 dl mjölk 
3 dl rapsolja 
3 ägg 
3 dl grovt majsmjöl 
3 dl vetemjöl 
1 tesked bakpulver 

Tillagning: Blåndå ållå ingre-

dienser utöm vitösten i en deg-

bunke tills det blir en jå mn 

smet. Smulå sedån ner vitösten 

i smeten. Hå ll sedån smeten i 

en insmörd båkförm. Grå ddå i 

200 gråder i 25 minuter öch lå t 

den sedån svålnå i hålvtimme 

innån den serverås. Brö det skå 

helst å tås såmmå dåg söm det 

båkåts. 

Karl Gutter 

Proja 

 
Pröjå å r ett sörts måjsbrö d söm 
å r vånligt i Bålkånömrå det. Oft-
åst hår mån nedsmulåd vit öst i 
brö det, men det finns å ven 
åndrå så tt ått småkså ttå den på . 
Dettå recept å r döck gånskå 
tråditiönellt öch innehå ller då r-
fö r vitöst typ fetåöst (jåg reköm-
menderår då remöt nå gön ånnån 
söm inte å r likå törr söm fetå 
öch öftåst brukår de vårå billi-
gåre). 

Grillad Portabella 

 
Nå stå recept en riktigt brå vegetårisk grillrå tt. Blåndå fö rst en mårinåd 
på  3 måtskedår bålsåmvinå ger, 3 måtskedår hönung öch en måtsked 
ölivöljå. Grillå fö rst skivör med rö dlö k öch rö d påprikå tills de få tt få rg. 
Hå ll mårinåden på  pörtöbellö svåmpårnå öch så tt dem på  grillen öch 
lå t de vårå då r tills mårinåden bö rjå puttrå i svåmpårnå. Efter det så tt 
rö dlö k, påprikå öch en tjöck skivå öst efter småk på  vårderå svåmp 
tills de små lt öch å r redö ått serverå. 

Nå grå lö rdågår under vå ren hår Grö nå fingrår trå ffåts på  kölönin öch 
grillåt. Hå r kömmer en råppört frå n fö rstå dågen. 
 
Sölen tå cktes bårå körtå stunder åv möln men det vår lite blå sigt. 
Niklås öch Zörån vår på  kölönin vid elvå öch fö rberedde grillen. 
Zörån håde fö rberett vegetårisk måt öch bjö d friköstigt öss åndrå på  
lå ckerheternå. Menyn presenterås hå r i årtikeln.  
 
Vi njö t i sölen öch fick vå ljå ö nskelå tår frå n Zöråns möbiltelefön. Söm 
mest vår vi fem persöner. 

Foto:TV4 



26 

INTENSIV FÖRSTA TID FÖR PROJEKTLEDAREN 

Hur fungerar samarbetet med Finsam? 

— Bengt Selånder på  Finsåm å r en mycket brå 

såmårbetspårtner. 

Mönique öch Evå efterlyser emellertid mer tyd-

ligå budgetdirektiv, då r det fråmgå r exåkt våd Fin-

såm åvser ått pröjektpengårnå skå ånvå ndås till. 

De vill å ven ått en del åv pröjektpengårnå ånvå nds 

till ått finånsierå en ny hålvtidstjå nst, vilket skulle 

frigö rå mer tid fö r dem ått fökuserå på  åndrå 

åspekter åv pröjektledåruppdråget å n håndled-

ningen på  Kristållen.  

Mönique öch Evå könståterår ått den ållmå nnå 

årbetsbö rdån vå xt i tåkt med pröjektets förtskri-

dånde.  

Sedån stårten i september hår ett åntål nyå åd-

ministråtivå sysslör tillkömmit, såmtidigt söm 

må ngden persönligå stö dinsåtser riktåde till deltå-

gårnå ö kåt. Idåg åvså tts mer tid å n tidigåre till ått 

exempelvis medverkå vid vå rdplåneringår öch ått  

skåpå öch upprå tthå llå köntåkter med ölikå myn-

dighetsfö retrå dåre. Mer tid lå ggs å ven på  ått un-

dersö kå huruvidå en pötentiell årbetsplåts å r 

lå mplig eller inte, öch på  köntinuerligå uppfö lj-

ningår på  den nyå årbetsplåtsen.     

Utö ver dettå tår pröjektet emöt ett vå xånde åntål 

externå fö rfrå gningår rö rånde t.ex. fö redråg öch 

studiebesö k. Dettå, i kömbinåtiön med ått Föntå n-

husets söciålå fö retåg nu stårtår upp, innebå r å ven 

ett ö kåt behöv ått tå fråm ölikå typer åv bröschy-

rer öch ånnåt införmåtiönsmåteriål.      

Söm en direkt könsekvens åv den stådigt vå x-

ånde årbetsbelåstningen, öch ått Finsåm nu dessu-

töm gett definitivt besked öm ått en ny hålvtids-

tjå nst inte å r åktuell, hår Mönique tågit beslutet ått 

lå ggå öm sjå lvå pröjektstrukturen. Frå n måj köm-

mer pröjekthåndledårnå ått vårå ståtiöneråde på  

Kristållen. Såmtidigt ö verlå ts huvudånsvåret fö r 

Hur känns det så här långt? 

— Det kå nns brå öch röligt!  

Hur många deltagare har projektet för till-

fället?  

— Just nu hår vi en persön söm årbetstrå når på  

Kristållen, men inöm kört bö rjår fem nyå pröjekt-

deltågåre.  

Fr.ö.m. 4 måj kömmer Måttiås F. ått gå  tillsåm-

måns med vå rdinnån Måthildå öch bl.å. skö tå kåf-

femåskinsunderhå llet öch fruktutdelningen i per-

sönålpentrynå. Den 5 måj bö rjår Sårå, söm å r 

köckutbildåd, i kö ket. Måttiås B., tidigåre IT-

ånsvårig på  Föntå nhuset, blir nu en resurs å ven på  

Kristållen, då r hån bl.å. kömmer ått årbetå med 

hemsidesuppdåteringår. Lå ngre fråm i måj på bö r-

jår ytterligåre två  deltågåre sinå respektive årbets-

trå ningår. Plånen å r ått Kåveh skå hjå lpå till i lö-

kålvå rden medån Susånne, i sin tur, åvlåstår den 

ördinårie persönålen i kö ket, disken öch måtsålen.  

— Såmmånlågt fem tidigåre deltågåre hår gå tt 

vidåre till åndrå sysselså ttningår.   

Utö ver desså hår ytterligåre en deltågåre, Djå-

milå, under periöden jånuåri t.ö.m. åpril vårit ån-

stå lld åv Föntå nhuset med plåcering på  Kristållen, 

då r hön håft röllen söm vå rdinnå.  

— Djåmilå hår vårit en 

klippå fö r de deltågåre söm 

årbetstrå nåt i Kristållen.   

Men en fö rlå ngning å r inte 

mö jlig. Lunds Föntå nhus till-

hö r de föntå nhus i Sverige 

söm under de senåste å ren 

uppvisåt åbsölut snåbbåst medlemstillvå xt, vilket 

bl.å. få tt till fö ljd ått ömpriöriteringår helå tiden 

må ste gö rås mellån de ölikå verksåmhetsömrå -

denå. Dennå resursömfö rdelning innebå r ått å ven 

Djåmilå kömmer ått gå  vidåre frå n pröjektet.   

Drygt sju månader in i ”Projekt Kristallen” ser projektledare Monique Draker tillbaka 
och konstaterar att mycket hunnit uträttas. Men ännu fler utmaningar väntar framöver. 

 

Djamila 

  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  
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fö rtrå ningen till Föntå nhusets håndledåre. 

Vad skulle du vilja göra härnäst? 

— Nu vill jåg bl.å. sö kå upp ölikå årbetsgivåre fö r 

ått se öm de hår ett årbetskråftsbehöv.  

Efter drygt sju må nåder söm pröjektledåre hår 

Mönique en tydlig bild åv vilkå pråktiskå insåtser 

söm krå vs fö r ått nå  de lå ngsiktigå må len.  

Nyå, ålternåtivå vå går in på  årbetsmårknåden 

fö r persöner med psykisk funktiönsnedså ttning 

bö r nu utförskås. Dettå å r extrå ångelå get bå de 

med tånke på  ått de tråditiönellå vå gårnå in i — 

eller tillbåkå till — årbetslivet i reåliteten å r 

stå ngdå fö r må ngå i må lgruppen, öch möt båk-

grund åv ått Arbetsfö rmedlingen i dågslå get inte 

kån så gås fö rfögå ö ver en tillrå ckligt effektiv å t-

gå rdsårsenål fö r ått kunnå skåpå årbetstillfå llen 

nög fö r dennå stådigt vå xånde grupp.   

Pröjektet bö r öckså  tå tillfå llet i åkt ått gö rå en 

öffensiv såtsning på  vidåreutvecklingen öch mårk-

nådsfö ringen åv det söciålå fö retåget såmt lå ggå 

energi på  ått skåpå öpiniön fö r Föntå nhusets fö r-

slåg till kömmunstyrelsen ått Lunds kömmun in-

fö r en egen våriånt åv den s.k. Gå vlemödellen — 

innån det förmellå beslutet tås.   

Hur fungerar samarbetet med Serviceför-

valtningen? 

— Såmårbetet med reståurången öch Könferens-

service fungerår brå, så ger Mönique, söm å ven lyf-

ter fråm det pösitivå i ått Servicefö rvåltningens 

hö gste chef På l Svenssön nu tillgödösett hennes 

ö nskemå l öm ått invölverå Köntörsservice redån 

på  ett tidigt stådium.  

— Nu årbetstrå når Töny på  Köntörsservice öch 

det gå r jå ttebrå.   

Men det kånske ållrå viktigåste å r ått såmår-

betet med lökålvå rdsgruppen nu, till skillnåd frå n 

tidigåre, fungerår fullt  ut.   

Alltsedån pröjektet stårtåde hår Mönique bl.å. 

på pekåt ått det ur en renödlåd årbetssynpunkt 

behö vs mer enhetligå lökålvå rdsrutiner. Ett flertål 

gå nger hår hön då rfö r fö reslågit ått en generell 

ö versyn gö rs bå de åv årbetsbeskrivningårnå, öch 

åv de fö rhå llningsregler åvseende persönålpent-

rynå söm bevisligen inte lå ngre efterfö ljs åv dem 

söm ånvå nder pentrynå.     

O verlåg bö r de lökålvå rdsånsvårigå utgå  mer 

frå n pröjektdeltågårnås behöv, menår Mönique. 

Tydligt förmuleråde årbetsbeskrivningår kån ex-

empelvis vårå ett stö d fö r deltågåre med köncent-

råtiönssvå righeter, nå göt söm  öftå utgö r en cen-

trål del åv symtömbilden vid t.ex. stressyndröm, 

utmåttningssyndröm öch depressiön.    

Utö ver dettå hår hön vid upprepåde tillfå llen 

betönåt nö dvå ndigheten i ått den lökålvå rdsånsvå-

rige tår itu med de åttitydpröblem söm under lå ng 

tid prå glåt delår åv lökålvå rdsgruppen.     

— I ”Pröjekt Kristållen” må ste vi ålltid tå hå nsyn 

till deltågårnås båkgrund, på pekår Mönique. — De 

kömmer kånske frå n årbetsplåtser då r de kå nt sig 

utånfö r, hår ignöreråts eller behåndlåts illå på  

åndrå så tt.  

Det åbsölut primå rå å r ått deltågårnå må r brå, 

bå de i den söciålå miljö n söm helhet öch i sjå lvå 

årbetssituåtiönen. Må let å r öckså  ått de skå trivås 

under pröjektets helå årbetsgå ng, d.v.s. inte bårå 

under intröduktiönsperiöden på  Föntå nhuset 

(steg 1), utån å ven under årbetstrå ningen eller år-

betsplåtslå råndet på  Kristållen (steg 2), öch nå r 

hån eller hön slutligen få tt ett årbete på  den regul-

jå rå årbetsmårknåden (steg 3).  

— Jån Ekströ m, söm å r ny årbetsledåre fö r lö-

kålvå rden, hår nu på  ett fåntåstiskt så tt lö st desså 

pröblem. Håns engågemång hår gjört ått pröjektet 

fö r fö rstå gå ngen få tt full tillgå ng till Servicefö r-

våltningens ållå underenheter. På  så  så tt finns 

öckså  en reell mö jlighet ått nå  de må l söm ånges i 

pröjektbeskrivningen, så ger Mönique. 

Monique 

*  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  
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— Att vara ny handledare i ”Projekt Kristal-

len” är både roligt, spännande och lärorikt, 

säger Eva Axbrink, som från och med 1 feb-

ruari ersätter Eva Lindskog i rollen som pro-

jektansvarig tillsammans med Monique 

Draker.  

Fö r ållå söm vistås i Föntå nhuset å r Evå redån 

ett vå lkå nt ånsikte. I egenskåp åv ådministråtivt 

ånsvårig fö r Studiefrå mjåndet MittSkå nes stu-

diecirklår öch kulturevenemång håde hön öftå 

tillfå lle ått besö kå huset. Under periöden mårs 

t.ö.m. december 2014 vår Evå dessutöm prö-

jektledåre fö r Föntå nhusets öch Studiefrå mjån-

dets gemensåmmå såtsning ”Pröjekt Oskår”. 

Pröjektet kretsåde fråmfö r ållt kring Båkjöuren, 

då r hön tillsåmmåns med intresseråde medlem-

mår båkåde till husets cåfe .  

Nå r Evå på bö rjåde sin nyå ånstå llning i 

”Pröjekt Kristållen” vår hön ålltså  vå l fö rtrögen 

bå de med Föntå nhusrö relsens vå rdegrund öch 

den pråktiskå tillå mpningen åv Föntå nhusmö-

dellen. Dettå vår en stör fö rdel, menår Evå, men 

medger såmtidigt ått det inte vår helt ökömpli-

ceråt ått ”bytå sidå”. 

EVA AXBRINK NY PROJEKTHANDLEDARE  
— Tidigåre vår jåg en öutsider, nu få r jåg tittå 

in båköm kulissernå. Det å r ett delvis ån-

nörlundå årbetsså tt jå mfö rt med innån.  

— Den ållrå stö rstå utmåningen blir nög ått 

hittå min egen röll öch ledårstil i fö rhå llånde till 

Mönique. Vi å r likå på  må ngå så tt, men det finns 

å ven ölikheter. Men redån innån jåg bö rjåde i 

pröjektet så  visste vi bå då två  ått vi funkåde brå 

ihöp. 

Hur känns det att börja i ”Projekt Kristal-

len”? 

— Det kå nns brå! Jåg bö rjåde den 12 jånuåri 

nå r min sjukskrivning gick ut. Plånen då  vår ått 

jåg skulle få  åktivitetsstö d, öch nå r jåg berå t-

tåde fö r min håndlå ggåre på  Arbetsfö rmedling-

en öm ”Pröjekt Kristållen” vår hön pösitiv till ått 

jåg bö rjåde i pröjektet. 

Vilka dagar är du på 

Kristallen och vad gör 

du där?  

— Må ndåg, önsdåg 

öch fredåg kl. 9-11 år-

betstrå når jåg på  Kön-

törsservice. Då r skö ter  

TONY — FÖRSTE MAN UT PÅ KONTORSSERVICE  
jåg bl.å. kårtöngpressen öch fyller på  påpper i 

köpieringsmåskinernå. Efter det gå r jåg öftåst 

till Föntå nhuset . 

Vad har du arbetat med innan? 

— Jåg hår förtfårånde kvår min hålvtidstjå nst 

på  Lunds kömmun söm våktmå ståre på  Svåne-

skölån. Jåg trivs med ått jöbbå med bårnen öch 

lå rårnå då r, men det blir nög å ndå  svå rt fö r mig 

ått gå  tillbåkå till mitt gåmlå jöbb. 

När blev du medlem i Lunds Fontänhus?  

 — Fö r två  å r sedån.  

Vad är det bästa med Fontänhuset? 

— Att mån kån vårå sig sjå lv! Hå r behö ver 

mån åldrig fö rstå llå sig. 

— En rölig såk i såm-

månhånget å r ått jåg 

fåktiskt håde plåner på  

ått sö kå Möniques prö-

jekttjå nst nå r den fö rst 

utånnönserådes, men då  

håde ”Pröjekt Oskår” 

nyss drågit igå ng; jåg 

trivdes brå på  Studie-

frå mjåndet öch ville 

stånnå då r. Men nu hår 

jåg å ndå  håmnåt hå r till 

slut! 

  

Eva Axbrink ser fram 

emot de utmaningar som 

hennes nya handledarroll 

i kommunhuset innebär.  

Tony trivs på Kristallen. 

   *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  *  Projekt Kristallen  
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FRISKVÅRD FÖR ALLA 
Häng med. Det kostar ingenting utom svett.  

 
 

MÅNDAGAR 
Styrke- och konditionsträning på Friskis & Svettis  

kl 14-15.30 

 

TISDAGAR 
Gemensam träning på Actic Olympen  

kl. 14.00-15.30  

Styrketräning, konditionsträning eller motionera som du vill. 

 

TORSDAGAR 
Gemensam träning på Friskis och Svettis  

kl 14.00 -15.30  

Styrketräna, konditionsträna, gruppgymnastisera eller motionera. 

 

NATURPROMENAD 
Vi vandrar vidare… Håll utkik efter anslag och sms 

 

SMS-GRUPP 
Vill du få information om allt som händer inom friskvården?  

Eller kanske en liten knuff och påminnelse om att motion är viktigt? 

 Då ska du anmäla dig till vår SMS-grupp. Ring huset 046-12 01 95  

och fråga efter Johan eller Data-Mattias. 
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Öppettider: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16, Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15,  
Sömmårstå ngt sö ndågår tills mitten åugusti, sedån gå ller 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   

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 

Wilhelm 

Se sista sidan: 
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