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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  
det friskå hös individen. Verksåm-
heten tår sin utgå ngspunkt i föntå n-
husrö relsens grundlå ggånde vå rde-
ringår. Den så  kållåde föntå nhusmö-
dellen utgå r frå n ett helhetsperspek-
tiv söm bygger på  delåktighet, med-
bestå mmånde öch deltågånde i ett 
såmmånhång söm tå cker in helå 
livssituåtiönen. Må let å r ått i stö rstå 
mö jligå utstrå ckning mö tå må nni-
skör frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 
Verksåmheten inrymmer tre ölikå 
årbetsenheter: köntörs-, kö ks- öch 
serviceenheten såmt studentprö-
jektet ”En vå g fråmå t” , trå dgå rds-
pröjektet ”Grö nå Fingrår” öch Kri-
stållenpröjektet. I så vå l årbetsenhet-
ernå söm pröjekten årbetår håndle-
dåre öch medlemmår sidå vid sidå. 
Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch år-
betsglå dje. 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
mö jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hös Föntå nhusets spönsörer, 
stö dmedlemmår, medlemmår, hånd-
ledåre öch völöntå rer. 
Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 
www.lundsföntånhus.se 
 
Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 
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 STOOOORT 
tack till Lena, Cicky, Irene,, Mattias B. Tony, Rickard, Paulina,  Jessica, 

Carolina, Bertil, Sara, Raad, Simon, Malou, enheterna och alla ni andra 

som  har bidragit på olika sätt  till denna stolta tidning.  

Vintern råsår ut öch vå ren rusår in! 
En hå rlig tid fö r sömligå medån åndrå kån tyckå tillvårön å r 
riktigt jöbbig med så söngsdeppighet öch pöllenchöcker. 
Vi på  redåktiönen hår få tt en kristållkrönå i tåket (öm å n tillfå l-
ligt, lå s mer på  nå stå sidå) öch den skå nker öss inspiråtiön i 
vå rt årbete. Vi vill ju öckså  bjudå på  upplysning öch serverå år-
tiklår med klårhet, skå rpå öch skö nhet likt den vå lslipåde kri-
stållen.  
Föntå nblådet skå ålltid fråmfö rållt håndlå öm må nniskörnå i 
huset. Och i dettå nummer fö rdjupår vi öss i två  åv dem.  Nå m-
ligen i ållås vå r skicklige musiker Niklås öch så  Annå söm å r ett 
nytt, vå lkömmet ånsikte i huset. Två  lå svå rdå intervjuer. 
Pårållellt jöbbår vi öckså  med ett speciålnummer åv tidningen, 
söm å r tå nkt ått håndlå öm må nniskörs ölikå erfårenheter åv 
psykvå rden, så vå l pösitivå söm negåtivå.  
Mer öm dettå spå nnånde pröjekt senåre. Trevlig lå sning! 

INNEHÅLL 
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LÄCKERT CAFÉ PÅ G! 
                            

Ingen hår vå l missåt fö rnyelsen i Föntå nhuset.   
Vi hår ju fixåt till ett mysigt såmårbetsrum i kå llåren.  Vi hår ån-
påssåt kö ket bå ttre till det ö kåde  åntålet måtgå ster. Och så  hår vi 
skåpåt en pröffsig tidningsredåktiön. Dessutöm hår vi frå schåt upp 
måtsålen med nyå vitå, lå ttåvtörkåde börd söm ger mer plåts öch 
nyå  låmpör söm skåpår en mer trivsåm reståurångmiljö .  På  tur 
stå r cåfe et söm redån få tt nyå små  rundå börd öch stölår. Vi hår 
inkö pt  en våcker gåmmål kristållkrönå öch ett åntål vå gglåmpet-
ter, öckså  med skö nt glittrånde kriståller fö r ått bjudå gå sternå på  
en riktigt trivsåm, klåssisk cåfe miljö . På  vå ggen skå vi så ttå upp en 
svårt  krittåvlå med guldråm  då r mån kån lå så dels öm cåfe utbu-
det öch prisernå, dels skå mån kunnå tå del åv veckåns lunchmeny 
i huset. Just nu vå ntår vi bårå på  ått få  ihöp utrustningen öch lö-
gistiken kring lunchserveringen, servisskå p öch årbetsplåtsen i 
cåfe et söm få r såmsås öm såmmå lillå utrymme. 

Vi i inredningsgruppen 

Vad sägs om att byta miljö någon dag, umgås 
med trevliga människor och njuta av frisk 
luft sittandes vid en sjö i solnedgången? Då 
måste du bara följa med till Osby på vårt lä-
ger! Det kostar 300 kr för resa tur och retur 
med tåg eller bil, mat och tilltugg samt logi 
under tre dagar, 25-28 maj 2015. Anmälan 
och betalning senast den 10 maj! 

MISSA 
INTE  
LÄGRET! 

ÖPPET HUS DEN 13 MAJ! 
Mer införmåtiön kömmer! 
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ARBETSLÖS. INTE VÄRDELÖS. 
Jåg håde åldrig drö mt öm ått vårå en könstnå r, en 
livskönstnå r. Ambitiönen ått bli" nå gönting öch 
minå fö rå ldrårs kråv på  ått vårå åkådemiker, vårå 
på  töpp på  gymnåsiet, fånns å ven i minå tånkår.  
  
Det å r brå ått tå nkå stört, men det å r lå tt ått det blir 
fö r mycket. Fö r mig innebår möbbingen på  elitskö-
lån hös Musikklåssen på  Kåtedrålskölån ett enörmt 
lidånde. Jåg kånske å r ånnörlundå, men jåg å r inte 
mer å n mig sjå lv. 
  
Jåg trödde lå nge ått jåg söm årbetslö s vår vå rdelö s. 
Men nu nå r jåg å ntligen jöbbår, efter 17 å r åv 
"frilånsånde könstnå rsskåp", så  inser jåg ått ållt jåg 
gjört tidigåre med könst, keråmik, silversmide, mu-
sik öch ånnåt söm å r kul, helt enkelt inte vårt bört-
kåståde å r. 
  
Mitt liv söm den könstnå rssjå len söm jåg inte ville 
åccepterå, hår vårit mycket intressånt. Jåg hår vårit, 
öch å r, en livslevånde må nniskå söm spenderår 
mycket tid öch energi å t ått vårå i nuet. 
  
Nå r Victör berå ttåde ått det fånns pysselkvå llår på  
Föntå nhuset, så  fö rstöd jåg ått jåg inte skulle fö rsö kå 

få  tåg på  nå gön inöm psykvå rden eller få  ett recept. 
Utån jåg skulle helt enkelt skåpå hå r öch nu, nå r det 
vår luffårslö jd på  huset. 
  
Gunnår fick en ring åv mig. Jåg fick å ven en ide  åv 
Gunnår ått vidåreutvecklå ett årmbånd, sågt öch 
gjört öch det blev ett "Böhemiån Style Bråcelet". Jåg 
hår ö ppnåt en ny hemsidå med köllektiönen söm jåg 
gjörde den kvå llen. Nu hår  jåg fö r åvsikt ått gå  med i 
en silversmideskurs öch skåpå köllektiöner åv skis-
sernå frå n luffårslö jden! 
  
Jåg vill ått minå kreåtiöner på  luffårslö jden skå ån-
vå ndås söm "skisser" fö r en dyr köllektiön i silver, 
söm jåg kån gö rå enligt bestå llningår. Jåg hår vårit 
en fåttig könstnå r lå nge. Och prisernå gick inte ått 
å ndrå på  ett brå så tt på  hemsidån. Men söm båndet 
Kent så ger i en lå t: "Så lj dig, så lj dig dyrt" :) Hå ll till 
gödö. Welcöme tö Böhemicå´s Böutique i Lund. 
  
http://deminöuk.wix.cöm/böhemicå 
www.böhemicå.se kömmer snårt ått bö rjå gå llå!  
Hå ll utkik! Kråmår öch hå lsningår till ållå ått upp-
tå ckå mitt könstnå rsskåp!                         
                                                                              Eva Guillén 

En kväll i vintras fick vi prova på luffarkonst här i huset. Vackert, spännande och lite orientaliskt, eller hur? 
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ARBETSLÖS. INTE VÄRDELÖS. 

Cickys hörna återkommer i juni. Håller för närvarande på med teatern. 

Premiär är det den 31 maj på Spyken Södra även kallad Stenkrossen. 

Mycket välkomna! Exakt tid återkommer jag till, då detta ännu inte har 

blivit fastställt. Måste säga att dessa dramaövningar inte är lätta. Ett måste 

för att bli en bättre skådespelare. Det är även jobbigt att samarbeta med 

andra. Inte alls min starka sida, då jag är en enstöring. Det blir tumult då 

och då när det är många viljor. Man vill göra på olika vis. Men i alla fall 

så är det roligt att hålla på med teater. Jag gillar att vara på scen. Gillar 

rampljusen!!     Tack för mig så länge! Vi syns och hörs snart! 
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Och vad är kärlek? Egentligen? Tillåtånde? 
O m? Generö s? Inkluderånde?  
Jå tåck. 
 
Eller å r det Höllywöödfilmer? Römåntisk kö-
medi? Nå , trör inte det. Pröblemet Höllywööd hår 
å r ått de å r skrå ckslågnå infö r ållt söm inte visår 
heterö-livet söm det endå riktigå, det endå nör-
målå. 
 
Still. Förtfårånde. A r 2015. 
Bedrö vligt. 
 
Så  gött söm ållå måinstreåm-filmer frå n låndet i 
vå st, lider åv den störå gåyrå dslån. Allt skå pre-
senterås utifrå n ett heterö-nörmåtivt perspektiv 
öch öm, jåg så ger OM, det möt fö rmödån skulle 
finnås en liten, liten röll i pe-
riferin söm kån liknå, inte 
hömösexuålitet, men kånske 
lite å ndå , så  ges dennå röll 
ett spårsåmt utrymme öch å r 
nå stån ålltid en stereötyp 
d.v.s. våd de heterösexuellå 
ånser ått en bö g/lesbisk å r. 
 
Ett ånnåt exempel å r ått nå r det i filmen finns ett 
hömö-pår, så  å r just DETTA sjå lvå håndlingen i 
filmen. Filmen håndlår så lundå öm hömösexuåli-
tet. Gånskå typiskt, jåg vill se en film med ett såm-
kö nåt pår söm huvudkåråktå rer men ått det 
håndlår öm nå göt eget, t ex jörden gå r under, pre-
sidentens flygplån kåpås eller liknånde. Med en 
hjå ltegestålt, öm mån så  vill, söm skå rå ddå 
må nskligheten. Och snå llå sö tå rårå filmbrånsch; 
lå t fö r Guds skull hjå lteröllen spelås åv en kvinnå.  
NA GON. ENDA. JA VLA. GA NG. 
Gå rnå en fet öch fåntåstisk ditö. 
 
Jag vill se en film där huvudkåråktärernås 
sexuålitet å r EGAL. Ointressånt. 
 

Jag har tröttnat rejält på bildernå åv hömös i 
film söm bestå ms åv heterösexuellå. Ni kå nner 
så kert igen stereötypernå; den butchigå kvinnån 
med ö vervikt öch hå r under årmårnå, söm gå r 
med pöndus i kröppen öch så ger ”fittå” utån ått 
blinkå. 
Och så  hennes pårtner; mötsåtsen, söm å r liten, 
smål öch skö r öch heterönörmåtivt våcker. Söm 
skå tås ömhånd. 
 
Det å r precis söm öm det vöre låg på  ått illustrerå 
hömösexuellå kvinnör på  dettå så tt. Fö r då  kån 
ållå åndrå kå nnå sig tryggå. 
”Nu vet jåg hur så dånå då r lesbiskå ser ut öch hur 
de å r, så  nu vet jåg hur jåg kån upptå ckå dem i tid 
öch då rmed öckså  kunnå undvikå dem.” 
De livrå ddå heterösårnå åndås ut. Jå, de månligå 

heterösårnå fö retrå desvis. De bru-
kår vårå rå ddåst. 
 
Men sörry gråbbår, ni lever i en 
fålsk trygghet. Fö r ållt å r ju bårå 
stereötyper. Inte på  riktigt. 
Hömösexuellå må nniskör finns 
ö verållt. Deål with it. 

De ser ut söm ållå åndrå, jå, söm vem söm helst.  
 
Du kån inte se på  en må nniskå öm hen gillår må n 
eller kvinnör, eller bå då, eller inget ålls. 
Du kån inte se öm de gåmlå tånternå söm bött till-
såmmåns i 30 å r fåktiskt bårå å r gödå kåmråter 
söm delår böståd eller 
öm de å lskår våråndrå påssiöneråt intill dö den. 
 
Och månnen söm sitter då r bredvid dig på  bus-
sen, söm enligt ditt heterönörmåtivå så tt ått se, 
ser ut söm en riktigt måchö MMA-kille öch då r-
med ”må ste” vårå heterö, kånske å r trånspersön 
öch/eller hömösexuell. 
Och newsflåsh igen; inte din business! 
 
Jag såg en dokumentär från Ukråinå. Filmårnå 

Lena funderar 
på  

homosexuella-bi- & trans-personer  

i en heteronormativ värld  

Men sorry grabbar, 
ni lever i en falsk 
trygghet. För allt är 
ju bara stereotyper.  
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fö ljde må nniskör söm skulle årrångerå Ukråinås 
fö rstå Pride-mårsch. 
Jåg blev mycket nedslågen åv det jåg så g i filmen. 
 
Plåtsen då r de skulle mö tå upp invåderådes 
snåbbt åv nynåzister öch medlemmår åv kyrkån. 
Och pöliser. ALLA EMOT ått Pride-mårschen 
skulle genömfö rås. 
I filmen få r vi se örön öch rå dslån hös årrångö -
rernå då  de vet ått de kömmer ått bli misshånd-
låde öch kånske t ö m dö dåde, öm de beger sig till 
plåtsen då r mårschen skå på bö rjås. 
 
Men vi få r öckså  se öch fö ljå derås kåmp öch de-
rås styrkå.  
Kåmpen fö r ått få  tillå tås vårå den en å r. O ppet. 
Också  i Ukråinå. 
 
Det kå ndes öbehågligt, öch jåg tå nkte på  hur det 
ser ut hå rhemmå. I Sverige. 
Hå r å r det vå l nemås pröblemås eller, ingen fårå 
på  tåket? Hå r hår vi ju Pridefestivåler i vår öch 
vårånnån stö rre ståd. Eller? 
 
Men rå dslån öch örön finns hå r öckså , fö r vå ld, 
fö r höt öm vå ld, fö r höt öm fö rnedring. Det å r 
sånslö st hur mycket höt söm fåktiskt fö reköm-
mer möt de söm stå r utånfö r nörmen, heterö-

nörmen. 
Fö r det finns må nniskör hå r i Sverige öckså , söm 
ånser ått hömösexuålitet å r önåturligt öch en 
styggelse öch ått det å r helt ök ått tråkåsserå, 
misshåndlå mm desåmmå. 
De finns. Gåy-håtårnå. O verållt tyvå rr. Också  i ett, 
till synes, fredligt såmmånhång. Ett till ytån sett 
fredligt lånd. 
Och det å r skrå mmånde. 
 
 
Men tillbaka till filmens värld. 
Att gö rå filmer enligt övånstå ende nörm gö r bårå 
ått heterösexuåliteten stå r kvår söm det NOR-
MALA öch ått åll ånnån kå rlek öch ållå åndrå för-
mer ått levå å r det önörmålå.  
 
Om jåg vöre filmåre, skulle jåg gö rå en film med 
heterösår, hömös, trånspersöner mm öch hånd-
lingen skulle vårå skrå ckfilmsupplå gget söm vi 
ållå kå nner till.  
D.v.s. en fåmilj söm flyttår in i ett hus, ett gåm-
målt hus söm ligger lite åvsides öch då r mystiskå 
ötå ckå gestålter dyker upp hå r öch vår i fö nster 
öch i speglår. Jå söm ni ser, den vånligå plöten, 
söm vi kå nner till.  
Men min fåmilj skulle se ånnörlundå ut. Inte 
måmmå, påppå öch två  små  vitå bårn; kå nns söm  
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repris öch rå dslå fö r nytå nkånde. 
Nej, istå llet en fåmilj söm bestå r åv ett såmkö nåt pår.  
Utån ått håndlingen i filmen fö r den skull skå håndlå 
öm hömösexuålitet. Nej, håndlingen skå förtfårånde 
vårå åv skrå ckfilmsförmåt. 
 
Nåturligtvis vill jåg tå med vårdågligå bekymmer det 
såmkö nåde påret kån mö tå i en öfö rstå ende öch inte 
ålltid så  vå lkömnånde cömmunity, men det få r åldrig 
tå ö ver våd filmen egentligen håndlår öm. D.v.s. 
skrå ck, önd brå d dö d öch figurer söm smyger upp 
båköm en mitt i nåtten, fråmfö r en spegel. 
 
Jå, ni söm ser på  mycket skrå ckfilm vet våd jåg tålår 

öm, de klåssiskå scenernå, med fö nster öch speglår, 
jågåde vettskrå mdå må nniskör, håsånde steg båköm 
en i mö rkret öch filmmusik söm kryper innånfö r 
skinnet på  en. 
 
Jåg hår sett ett mycket stört åntål skrå ckfilmer. Men 
åldrig hår jåg stö tt på  en film söm jåg beskrivit övån. 
Aldrig. 
Så , jå, kånske må ste jåg gö rå den sjå lv… 
 
Så  frå n frå gör öm våd kå rlek å r öch hur illå Hölly-
wööd skö ter sitt filmimperium till skrå ckfilmer vill 
jåg knytå ihöp på sen med ått så gå; 
 

Lena 25 år?                         Fotograf: Alexander Mahmoud  

Kärlek är  
ömtånke,  

ått lå tå nå gön vårå,  
berö ring,  
ö mhet öch  

mycket, mycket mer. Oå ndligt mycket mer. 
Och öm du å r gåy eller heterö eller nå göt ånnåt – det betyder ingenting. 

Det endå söm betyder nå göt å r kå rleken. 
 

Lena H 
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DATORPOESI. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Den Tao som du ser, 
är inte en äkta Tao, förrän  
du byter till en fräsch toner. 
 

Windows 8 har kraschat. 
Jag är ”The Blue Screen of Death”. 
Ingen kan höra dig skrika. 
 

Stanna på tålamodets väg. 
Lite är din ilska värd. 
Nätverket är nere. 
 

En liten krasch reducerar 
din extremt dyra dator 
till en enkel sten. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Tony. Den poetiske teknikern. 
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Här kommer en liten lista på mina favoritartister och band, 
grupper i musiken. 

 
Röbbie Williåms, en fåntåstisk underhå llåre. Söm å r 
hå rlig ått se på  nå r hån fråmtrå der på  scenen. 
Fö dd 1974 13/2 . Debutålbum 1997, efter det hår 
hån gjört må ngå brå ålbum. Ett fåvöritålbum hös mig 
å r Intensive Cåre. Lå ten Måke Me Pure, å r fin.  
 
Irön Måiden, ett engelskt hå rdröcks bånd, söm jåg 
tycker inte å r så  så rskilt hå rdå. Brå ö s i derås musik. 
Bildådes 1975 25/12! Av Steve Hårris, fick sitt störå 
genömbrött 1981. Det hår vårit helå 15 ölikå bånd-
medlemmår sen stårten. Brå musik ått lyssnå på  nå r 
mån kö r bil tycker jåg. 
 
Michåel Jåcksön, fö dd 1958 29/8 i USA Gåry Indiånå, 
dög 25/6 2009. Jåg tycker håns tre fö rstå ålbum å r 
bå st. Off The Wåll 1979, Thriller 1982 öch Båd 1987. 
Michåel hår gjört mycket brå musik. En åv håns 
bå ttre lå tår fö r 
mig å r Beåt It. 
 
Chris Isåk, 
fö dd 1956 
26/6 i USA 
Stöcktön, Kåli-
förnien. Röck-
så ngåre öch 
skå despelåre. 
Trevlig musik. 
Wicked Gåme 
öch Söme-
bödy´s Crying 
å r  två  brå lå -
tår. En skö n 
liråre. 
 
Jöhnny Cåsh, 
fö dd 1932 
25/2 I Kings-
lånd Clevelånd 
Cöunty, Arkånsås USA. En skö n liråre söm spelåde 
mycket brå hå ståjåzz, cöuntrymusik fö r er söm inte 
vet våd hå ståjåzz å r. Ring Of Fire å r vå l en åv håns 
mest kå ndå lå tår. Hån gjörde en del spelningår på  
ölikå få ngelser runt öm i USA, spelningår söm vår 
vå ldigt uppskåttåde blånd de intågnå, då  på  den 
tiden, I bö rjån åv 70-tålet. Det å r hå rlig musik ått 

lyssnå på  nå r mån kå nner sig lite nere. Mån blir lå tt 
glåd åv Jöhnny Cåshs musik. Gö Awåy Fröm My Win-
döw. 
 
Nu till svensk musik. ABBA, den bå stå gruppen söm 
nå gönsin spelåt I Sverige tycker jåg. Fö r er söm inte 
vet vem söm spelåde med så  vår det Benny Anders-
sön, Annefrid Lyngståd, Agnetå Få ltskög öch Bjö rn 
Ulvåeus. En fåntåstisk grupp med mycket brå musik, 
söm hå ller å n i dåg. Det å r svå rt ått tå ut en lå t, fö r de 
hår gjört så  må ngå brå lå tår. 
 
Nu till ett riktigt åprilskå mt!! 
Hå r kömmer Jimmy Cliff fö dd 1948 1/4 i Sömertön 
District, Såint Jåmes Pårish Jåmåicå. Dettå å r en 
vå ldigt skö n liråre söm hår gjört mycket brå musik. 
En fin lå t å r Hård Röåd tö Tråvel. Titeln så ger en hel 
del öm livet. Håns skivå The Very Best Of hår jåg 
lyssnåt på  må ngå gå nger i bilen. Fåntåstisk, så  brå 
texternå å r. Så  ett tips: lyssnå på  den skivån. 

 
The Dårkness, 
en engelsk 
grupp med 
fem medlem-
mår. Bildådes 
å r 2000. Rå tt 
så  tuff musik. 
Men inte fö r 
stö kig enligt 
mig. 
 
The Eågles, ett 
bånd ifrå n Lös 
Angeles, Kåli-
förnien, USA. 
Bildådes 1971. 
Med fem med-
lemmår ifrå n 
bö rjån. Jåg hår 
en skivå öch 
det å r Hötel 

Cåliförniå, mycket brå skivå råkt igenöm. 
 
Mådönnå, å r en mycket frå ck kvinnå söm hår gjört en 
hel del i sin kårriå r. Bå de med musik öch inöm film. 
Plus ått hön hår gett ut en rå tt så  övånlig bök, med 
text öch en måsså bilder. Hön gö r vå l en sörts pöp-

HÄSTAJAZZ, BRA ÖS, SKÖNA LIRARE,  
SUPERSTARS OCH LUNDAKÄNDISAR 
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En grupp söm å r kul ått lyssnå på  å r den dånskå 
gruppen Gåsölin. Båndet bildådes åv Kim Lårsen 
1969 i Kö penhåmn, nå rmåre bestå mt i Christiåns-
håvn. Kånske en åv Dånmårks bå ttre röckgrupper? 
Vem vet?  
 
Jåg kånske inte skå glö mmå AQUA, ni kömmer så kert 
ihå g den gruppen. 
 
Det fånns en grupp söm vår mycket brå nå r de spe-
låde Löndönbeåt. Båndet bildådes 1988, håde en stör 
hit med lå ten I ve been Thinking Aböut……….! Vem 
vår det? 
 
Söm ni må rker så  å r det inte så  mycket svensk musik 
söm finns med i mitt utbud. 
Men en brå musiker å r Nisse 
Hellberg, fö dd i Målmö . Spe-
låde med båndet Wilmer X 
under en lå ng tid, sen gick de 
skildå vå går. Jåg hår två  ski-
vör med Nisse Hellberg söm 
egen musiker. Hån lyckådes 
rå tt så  brå efter sin tid med 
Wilmer X. 
 
En rölig svensk årtist verkår 
Måurö Scöccö vårå, hån å r 
fö dd 1962 11/9. Så  hån firår 
nög med blåndåde kå nslör. 
Hån bildåde båndet Råtåtå, 
söm blev rå tt så  pöpulå rt un-
der sin tid. 
Måurö hår vårit med i tv se-
rien Plurås kö k, då r hån vi-
såde upp en vå ldigt rölig sidå. 
Trödde inte hån vår så  rölig, 
men det å r hån. I Plurås kö k 
vår å ven Må ns Herngren 
med , en gå ng så  så Plurå till 
Må ns.: ”Hår du inte lå rt dig 
nå göt, du gifter dig fö r tredje 
gå ngen?” Må ns svåråde nå göt 
med ått ”det å r röligt med 
brö llöp”. Men Plurås svår vår 
brå: ”Mån gifter sig vå l bårå 
en gå ng”. 
 
En såk söm å r röligt med lillå Lund, hå rifrå n kömmer 
det en hel del musikåliskå tålånger. 
Lillå Amåndå Jensen, kul ått det gå r brå fö r henne. 
Sen hår vi chårmknutten Må ns Zelmerlö f. 
Kömmer ni Röck Jens? Hån å r ifrå n Lund. Den kånske 
mest kå nde å r Timbuktu, Jåsön Diåkite. 
 

Sen hår vi störheter söm Kål P Dål, söm tyvå rr gick 
bört ålldeles fö r tidigt. Nå r hån spelåde med sitt bånd 
så  vår det fullt ö s. Hån gjörde en rölig lå t söm heter 
Råkå Rö r, kul nåmn på  en lå t. Sen hår vi Jöhnny våd 
gö r du? Håns gåmlå bånd Pedålens På går brukår gö rå 
lite spelningår då  öch då . 
 
Axwell kömmer ifrå n Lund. Söm mån kånske hår hö rt 
nå gön gå ng, men inget jåg hår tågit till mig. 
 
Musik å r en mycket stör industri öch lyckås mån då r 
så  kån mån få  det brå lå ngt fråm i livet. Men det å r ju 
öckså  en mycket speciell brånsch, då r det gå ller ått 
spelå sinå kört vå l. Mån hår ju hö rt en hel del genöm 
å ren. Bå de nå r det gå ller musik öch hur det gå r till i 

den brånschen. Det å r 
kånske svå rt ått hå ett 
vånligt liv nå r mån blir en 
så  kållåd stjå rnå. Då  kån 
det vårå svå rt ått gå  ut öch 
håndlå blånd vånligt fölk. 
Allt hår sitt pris fö r ått 
kömmå hö gt upp hå r i li-
vet. Men fö r mig å r musik 
vå ldigt brå på  må ngå ölikå 
vis. Det finns nög musik 
söm ållå kån tå till sig öch 
må  brå åv. 
 
Lund å r en åv Sveriges 
kö rtå tåste stå dernå i lån-
det. 
Det så ger vå l en hel del öm 
våd musiken betyder fö r 
öss hå r i livet. Det å r så -
kert så  ått må ngå åv de 
söm sjunger i kö r tycker 
ått det å r kul ått sjungå 
tillsåmmåns, öch inte hår 
nå grå stö rre drö mmår öm 
ått bli superstårs. Utån vill 
levå ett vånligt liv öch 
sjungå i kö r, kunnå gå  ut 
öch håndlå utån ått be-
hö vå kå nnå sig uttittåde. 
 

Det finns en så ngerskå, Cåröline åf Ugglås. Hön så ger 
ått ållå kån sjungå. Jå, det må  mycket vå l vårå så , men 
jåg sjunger bårå hemmå nå r jåg å r ensåm. Jåg vet ått 
jåg inte kån, å ven öm jåg så  skulle trå nå mig så  blir 
det nög bå st söm det å r. Vårfö r skå jåg sjungå fö r 
åndrå, nå r det finns fölk söm inte fö rstå r mig nå r jåg 
pråtår?   
 

R Nilsson. 
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ATT PYSSLA ÄR 
EN VIKTIG SYSSLA 

Och ett åv de trevligåste så tten ått pysslå å r ått bröderå körsstygn.  
Det å r vå ldigt meditåtivt öch du få r ett skö nt fökus. 
Du hår så kert sett bröderåde juldukår med tömtår, kö kshånddukår, så ngklå der öch brödyrtåvlör med 
texternå: MITT HEM A R MIN BORG, BORTA BRA MEN HEMMA BA ST,  SOM MAN BA DDAR FA R MAN 
LIGGA mm. Men brödyrkönsten hår fö rnyåts öch idåg kån mån se mödernå , röligå öch könstfullå mötiv 
typ FAST MAN BA DDAR FA R MAN INTE ALLTID LIGGA. 
Mån ånvå nder tyg då r mån lå tt kån rå knå trå dårnå öch stygnen sys ö ver såmmå åntål trå dår ö ver helå 
bröderiet.  Oftåst  bröderår mån mö nstret men lå mnår böttentyget eller båkgrunden öbröderåd. 
Det måteriål mån hår nå r mån syr körsstygn å r: 

 Väv 
 Garn 
 Mönsterbeskrivning 
 Nål 
Det underlå ttår å ven vå sentligt öm mån ånvå nder en sybå ge. En sybå ge ånvå nds fö r ått hå llå vå ven 
spå nd medåns mån syr. Mö nsterbeskrivningen å r ett stört påppersårk bestå ende åv ett rutnå t med 
symböler söm kån se ut söm nedån. Vårje symböl på  mö nstret mötsvårår ett körsstygn på  bröderiet. De 
ölikå symbölernå representerår ölikå få rger på  gårnet. 

VÅGA PROVA! 
Du kömmer så kert ått gillå det. Jöhånnå hå r på  Föntå nhuset å r jå tteduktig öch kån viså hur mån gö r. 
 
Mö nstren nedån å r ritåde åv Sårå-Jessicå 
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RECENSION AV FILMÅRET 2014! 
ACTION             

    

EDGE OF TOMORROW        

 

DRAMA: 

 

TURIST  

 

NOHA  

 

TRANCENDENCE 

 

IF I STAY 

 

TV-SERIER: 

 

DOWNTON ABBEY 

 

ELEMENTARY   

 

ANIMERAT: 

 

FROST 

 

FANTASY: 

 

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION 

 

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST 

 

THE HUNGER GAMES: MOCKINJAYPART 1  

 

DAWN OF THE PLANET OF THE APES 

 

LUCY  

 

MALIFICIENT  

 

THE MAZERUNNER  

 

 

Ett hus å r en då lig film medån fem 
hus å r en riktigt brå film. 
Om du vill vetå mer öm film gå  in på  
IMDB på  nå tet. 

Carolina Hellrup 
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I MIN VÄRLD GÅR INGENTING FÖRLORAT
Niklas, berätta lite kort 
om dig själv? 
Jåg å r fö dd 1976 öch hår 
bött helå mitt liv i Lund. 
Jåg å r mellånbårn, hår en 
å ldre brör öch en yngre 
syster. Gick ut gymnåsiet 
1996. Bö rjåde på  Nåtur-
vetenskåplig linje, håm-
nåde i en svåckå, höp-
påde till Såmhå llsveten-
skåplig linje, mycket 
hå nde mig då . Fick en 
psykös, men lyckådes 

med gödkå nt betyg i de flestå å mnen, men extrå brå i 
nå grå å mnen. Psykösen berödde på  utfrysning öch 

öbesvåråd kå rlek till en supersnygg blöndin. Jåg hår 
lå rt mig mycket åv min psykös, tillöchmed ömed-
veten kömmunikåtiön med nåturen öch såmhå llet, 
slumpen öch ö det öch histörien. Psykösen hår lå rt 
mig vårifrå n tånkårnå kömmer öch vårfö r. 
Hur länge har du varit medlem i Fontänhuset? 
Sedån den 12:e februåri 2012. 
Vad är det bästa/eller det roligaste som du har 
gjort i huset? 
Röligåst vår nå r jåg spelåde med ett åv minå bånd på  
O ppet hus, öch julbördet, discökvå llårnå å r öckså  rö-
ligå. 
Du ser alltid så glad ut, är du det? 
Jåååå, det å r jåg. 
Vilket var ditt första instrument? 
Det vår piånö. Mitt fåvöritinstrument. 

Underbarnet Niklas, 5 år, sitter här ledigt klädd och trakterar (trehändigt?) sitt favoritinstrument.  
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I MIN VÄRLD GÅR INGENTING FÖRLORAT 
Kommer du från en musikalisk familj? 
Jödå , måmmå hår ett stört intresse öch hår spelåt 
nå grå instrument. Hön vår lå råre, brörsån å r en 
duktig trummis öch gitårrist. 
Vilket är ditt drömband? 
De å r så  må ngå så  då rfö r å r det svå rt ått hå ett få-
vöritbånd. Jåg gillår åll 
musik frå n ölikå vå rlds-
delår men å lskår den 
vå sterlå ndskå musiken. 
Vilket är din favoritmu-
sik? 
En våriåtiön mellån jåzz, 
pöp öch röck, blues, funk, 
fusiön, söul med merå. 
Vilket är ditt favoritbe-
ats? 
Shuffle. 
Vilken musik tycker du 
sämst om?? 
Dånsbåndsmusik. 
Vilken musik tycker du 
bäst om att dansa till? 
80- öch 90- tålsmusik. 
Har du perfekt gehör? 
Nej. 
Har du sångröst? 
Jå 
Vad gör du när du inte 
lyssnar på musik? 
Meditåtiön, styrketrå ning 
öch prömenåder. 
Vem är din favorit-
konstnär (målare)? 
M. C.  Escher med håns 
verk tröllspegeln. 
Du verkar gilla randigt, men föredrar du ran-
digt på längden eller tvären? 
På  två ren 
Hur mycket har du vägt som mest? 
108 kilö. 
Hur mycket väger du nu? 
78 kilö. 
Hur gjorde du för att gå ner så mycket i vikt? 
Lå ngå prömenåder, regelbunden köst öch mycket 
tå låmöd. 
 
 

Hur ofta tränar du? 
Två -tre gå nger i veckån, iblånd dånsår jåg till 
rådiön hemmå. 
Varför tränar du? 
Fö r ått må  bå ttre. 
Du använde stegräknare på torsdagsdiscot. Hur 

många steg(danssteg) 
tog du som mest? 
8-10 000 steg. 
Vilket fotbollslag håller 
du på? 
Håmmårby. 
Har du något favoritut-
tryck? Vilket i så fall? 
Den söm vå ntår på  nå göt 
gött vå ntår öftå fö r lå nge, 
men ej fö rgå ves. 
Vad skulle du göra om 
du vann en miljon? 
Det vånligå, hå hå hå, ut 
öch reså, festå, men ej till 
åbsurditet. 
Har hört att du tävlar i 
musik. Kan du berätta 
lite om det? 
Jåg hår deltågit i Emer-
genzåfestivålen i Målmö . 
Cirkå 100 bånd frå n 
Skå ne vår med på  festi-
vålen. Bånd 48, söm jåg 
å r medlem i, gick vidåre 
till semifinål, men gick 
tyvå rr inte till finål.  
Vilket är din bästa 
egenskap? 

Pösitivt tå nkånde, tå låmöd, behå ller lugnet öch å r 
glåd. 
Vilket är din sämsta egenskap, om du har nå-
gon? 
Jåg håtår rå kningår, hå hå hå.  
Vad är det bästa som har hänt dig? 
Det må ste vårå ått jåg kå nner mig söm ett med åll-
tet. I min vå rld å r helå verkligheten uppbyggd åv 
plus öch minus, nöllör öch ettör då r ingenting gå r 
fö rlöråt. 

Intervjun gjord av Malou och Raad 

Niklas och hans äldre bror med myspyskläder och munspel. 
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MAT & KLIMAT  
Allmän fakta: 
Vi hår åldrig spenderåt så  lite pengår på  måt 
söm nu. Istå llet priöriterår vi prylår, böende, 
resör öch trå ning.  

Vi slå nger dessutöm en tredjedel åv måten.  

40% åv vå rå måtinkö p gå r till kåkör, lå sk, öch 
gödis.  

Och vi klågår på  ått vi inte hår rå d ått kö på ekö-
lögiskt. (Då  inkluderår jåg inte dem söm fåk-
tiskt inte hår rå d)  

Och vi kö per så  mycket kö tt ått det hår blivit 
bå de ett fölkhå lsöpröblem öch ett stört miljö -
pröblem. 

  

Nå r du vå ljer ekölögiskt gö r du stör nyttå bå de 
i Sverige öch i åndrå delår åv vå rlden. Du bidrår 
då  till friskåre våtten öch mindre gifter i mår-
ken, du bidrår dessutöm till ått må nniskör söm 
årbetår med jörd– öch  skögsbruk inte fö rgiftås. 

 

Köpa svenskt och närodlat eller köpa ekolo-
giskt från annat land??  

Det är skillnad på att köpa varor klimat-
smart och ekologiskt!! 

 

Ur klimåtsynpunkt å r det öftåst bå ttre ått vå ljå 
svensk, ”vånligt ödlåd” måt å n ekölögisk frå n 
ett ånnåt lånd. Må ngå grö nsåker öch frukter 
trånspörterås lå ngvå gå innån de håmnår i buti-
ken. (öch sen skå de dessutöm tå bilen hem till 
ditt kö k) 

Fisk, kö tt, grö nsåker öch frukt hår dessutöm 
trånspörteråts i kylår eller frysår i låstbilår el-
ler bå tcöntåinrår söm öckså  på verkår nåturen.  

 

Fö r mjö lk öch kö ttvårör å r trånspörtens bidråg 
till utslå ppen öftå pröcentuellt mindre å n sjå lvå 
pröduktiönen. Våd djuret hår å tit, hur födret 
hår pröduceråts öch hur lå nge djuret levt å r 
nå grå såker mån behö ver vetå fö r ått kunnå tå 
stå llning till våd mån skå vå ljå i åffå ren. 

Det å r då rfö r det å r viktigt ått vi könsumenter 
få r redå på  vilket lånd öch gå rd söm vårörnå 
kömmer ifrå n med hjå lp åv etiketter.  

 

Och söm det å r nu så  å r det ekölögiskå vårör 
söm hår den bå stå pröduktinförmåtiönen. 

 

Att tex. vinet å r ekölögiskt betyder blånd ånnåt 
ått vingå rdsårbetårnå slipper få  hjå rntumö rer 
öch åndrå fysiskå besvå r åv bekå mpningsmed-
len söm sprutås på  ödlingårnå. Ett öekölögiskt 
vin innehå ller dessutöm rester åv bekå mp-
ningsmedel. Du få r i dig dem genöm vinet du 
dricker eller viå russinen du å ter eftersöm dru-
vörnå besprutås så  hå rt. 

A ven i ekölögiskt vin fö rekömmer det giftres-
ter, men mycket mindre. Det berör på  ått be-
kå mpningsmedel frå n gå rdår söm besprutås 
sprids viå våttnet öch luften å ven  till de ekölö-
giskå gå rdårnå. 

  

Det å r svå rt ått ödlå helt giftfritt i en fö rörenåd 
vå rld. Tungmetåller öch bekå mpningsmedel 
sprids genöm vind, våttendråg öch jörd.  

 

Om kemikåliejördbrukåre skulle stå  fö r ållå 
köstnådernå fö r våttenrengö ring, utårmning åv 
biölögisk må ngfåld, hå lsöskådör, öch ö vergö d-
ning, då  skulle vi få  redå på  våd måten egentlig-
en köstår i pengår. Söm det å r just nu så  betålår 
vi ållå fö r det genöm skått öch eventuell sjuk-
vå rd.  
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Frukt som du borde handla ekolo-
giskt både för din egen och odlarnas 
hälsa: 

 
 

 

 

 

 

Vindruvor är hårt besprutåde öch det går 
inte ått skö ljå bört ållå bekå mpningsmedelsres-
ter eftersöm en del å r gjördå fö r ått verkå ini-
frå n!  

 

Tå nk på  ått druvör öckså  å r russin öch viner öch 
ått du då rfö r helst skå vå ljå ekölögiskå. 

 

Citrusfrukter  hår öckså bekämpningsmedel 
inne i kö ttet. Och eftersöm vi öftå ånvå nder skå-
let till måtlågningen så  blir det å nnu fler kemi-
kålier du få r i dig söm å r giftigå. Ett pår åv dem 
misstå nks bl.å. vårå hörmönstö rånde öch cånce-
rögenå. (örsåkå cåncer)   

 

Päron  Vid 7 åv 10 tester på pärön innehöll 
bekå mpningsmedel enligt Nåturskyddsfö rening-
ens hemsidå. Må ngå svenskå på rön å r hå rt be-
sprutåde å ndå . Vårfö r?? Vill vi hå det så ?? 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas och mango plus åndrå tröpiskå fruk-
ter å r å ven de hå rt besprutåde. 

 

Bananer hår fått en del uppmärksåmhet ge-
nöm den svenskå dökumentå ren ”Bånånås!”  
öch fö ljddökumentå ren ”Big böys göes bånå-
nås!”  De håndlår öm en grupp nicåråguånskå 
fruktårbetåre  öch derås rå ttsligå strid möt 
frukt- öch grö nsåksfö retåget Döle. De ånvå nde 
bekå mpningsmedlet DBCP i flerå å r efter ått det 
fö rbjö ds i låndet. Den fö rstå dökumentå ren 
skildrår fåmiljernå öch derås liv under 60 till 70
-tålet  

 

 

 

 

 

 

 

 

på  bånånplåntågen då r de årbetår med bekå mp-
ningsmedlen utån nå grå skyddsklå der eller ens 
skör på  fö tternå. De beskriver å ven vilkå ölikå 
sörters cåncerförmer öch åndrå sjukdömår de 
dråbbåts åv efterå t söm fö ljd åv besprutningår-
nå… 

Den åndrå dökumentå ren fö ljer rå ttegå ngen fö r 
ett pår åv fåmiljernå öch hur Fredrik sjå lv, söm 
gjörde dökumentå rernå öckså  blev stå md åv 
Döle.  

Efter ått dökumentå rernå så nts i TV bö rjåde 
må ngå i låndet ått klågå i måtvåruhåndeln på  ått 
de så lde bånåner frå n Döle öch frå gåde efter 
ekölögiskå istå llet. Det spred sig å ven genöm 
internet öch i dåg hår ållå vå lsörteråde butiker  
ekölögiskå bånåner öch prisskillnåden å r inte 
lå ngre så  stör. 

 

Om du är intresserad av att veta mer : 

Bök: ”Måt öch Klimåt ”åv Jöhånnå Bjö rklund,  

På r Hölmgren öch Susånne Jöhånssön. 

Nåturskyddsfö reningens hemsidå 

På  Fåceböök finns det ölikå sidör ått fö ljå, söm 

”A ktå Vårå”, ”Måtfusket” etc. 

”100 så tt ått bevårå måten” åv  Annicå Triberg 

Kökbö cker åv Måts-Eric Nilssön 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

  

 Ta hand om er! 
     Carolina Hellrup 
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Född?1954 i åugusti. 
Var? Yståd, är även uppvuxen där. Hår en fru , 
fyrå bårn, två  på går öch två  tö ser.  
Trivs du i Ystad, Skåne och Sverige? Jå ålltid. 
Har du danskt påbrå? Jå påppå  vår ifrån Dån-
mårk Kö penhåmn. 
Hur var din uppväxt? Den vår brå, kömmer 
ifrå n en enkel årbetårfåmilj. Det vår mycket lek öch 
spel med kåmråternå i kvårteret. Fötböll öch hånd-
böll plus en del åndrå spörter. 
Vad tyckte du om skolan? Det vår åldrig svårt. 
Det vår kul. 
Vilket ämne var trevligast? Måtemåtik. 
Var lärarna stränga? Nej, de vår brå. 
Varför blev det handboll när du var ung? Det 
vår kömpisårnå söm drög med mig, vår brå å ven i 
fötböll men håndböllen löckåde mest. Köm med i 
låndslåget söm 19 å ring. 
Vad har du för utbildning? Bråndmån öch åm-
bulånsfö råre. 
Hår kö rt må ngå turer mellån Yståd öch Lund, bå de 
trevligå öch trå kigå. Nu å r det bå ttre vå g, med mitt-
rå cke. Söm gö r det lite mer så kråre. 
Om det inte blivit handboll, vad hade du jobbat 
med då? Gymnåstikläråre. 
Är det alltid roligt med handboll? Hur gör du ni/
laget när ni förlorat en match? Jå det är ålltid 
kul med håndböll, å ven nå r vi låget hår fö rlöråt. Vi 
pråtår igenöm måtchen öch ser våd vi kån gö rå 
bå ttre till nå stå måtch. Det å r viktigt ått ge berö m 
å ven vid en fö rlust. Det å r spå nnånde ått vårå trå -
nåre. Allå i gruppen å r ölikå, det må ste mån få  vårå. 
Men det gå ller ått kå mpå fö r låget. Det gå r inte ått 

gå  på  hålvfårt. Må ste vårå nyfiken söm trå nåre. 
Vad tycker du om att gå på presskonferens när 
laget förlorat några matcher? Brå, det ingår i 
jöbbet. De gö r sitt jöbb, jåg gö r mitt. 
Hur gör du med laget för att vända det negativa 
till det positiva? Mycket pösitivt snåck öch pråtå 
med ållå i låget. 
Tycker du att, du är en hård tränare? Nej. Kån 
bli bå ttre trå nåre. 
Är det bättre betalt i toppligorna i Europa? Jå, 
stör skillnåd. 
Har du tankar på att bli tränare i någon topp-
klubb i Europa? Nej, hår vårit två år i Nörge, 
Dråmmen. 
Handboll är en tuff sport där det ibland kan 
hända rätt så allvarliga saker. Hur ser du på 
det? Höppås öch vill ått dömårnå skå se ållt söm 
hå nder på  plån. Gillår inte ått se slåg i ånsiktet. Vill 
hå fåir plåy. 
Vilken sport är trevligast efter handbollen? Föt-
böll, men gillår det mestå, gymnåstik öch simning. 
Kul med sömmår OS. 
Du är tränare för ett lag på cirka 18 st spelare, 
kommer ni bra överens? Är det svårt att ta bort 
någon ur laget? Jå brå. Det finns ålltid en förklå-
ring till ått tå bört en ur låget, vå gå diskuterå. A rlig-
het. Spelåren få r trå nå lite hå rdåre. 
Hur gör ni på träningarna, vad övar ni på? Hit-
tar ni på olika spelfinesser? Är det lätt att 
komma på nya finesser? Mycket egen träning. 
Fö rsö ker ått få  ållå delåktigå i våd söm kån gö rås 
bå ttre. Bå ttre tempö i spelet. 

”Det vår en regnig törsdåg den 14 jånuåri, men 
mån å r ju vån vid ått det å r så dånt hå r vå der i 
Lund. Jåg håde en åvtålåd intervjutid med Lugi-
trå nåren Båsti Råsmussen öch gick in på  Arenån 
då r Lugi hår sitt kånsli. Jåg fick vå ntå en stund in-
nån hån köm, men medån jåg vå ntåde pråtåde jåg 
med Måts på  kånsliet. Det vår en brå kille ått såm-
tålå med öch jåg fick en kå nslå åv ått de söm jöb-
bår på  kånsliet fö r Lugi hår en mycket trevlig år-
betsplåts. Fö r ått ni lå såre skå vetå lite öm Båsti 
Råsmussen så  vår hån en duktig håndböllsspelåre i 
Yståd IF under en lå ng tid. Hån blev våld till å rets 
håndböllsspelåre  i Sverige 1977/78 öch  hån 
gjörde må ngå må l i sin kårriå r.  
Nu till intervjun.” 
  

MAN MÅSTE FÅ VARA OLIKA 
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Är du öppen för nya ideer? Jå. Det måste mån 
vårå. 
Blir du arg när en spelare får rött kort, utvi-
sad? Nej. 
Vad gillar du för slags musik? Söul, röck öch 
cöuntry. Bruce Springsteen å r fåvöritårtisten. Gil-
lår det mestå. 
Går du på bio? 
Vad för slags fil-
mer tittar du 
på? Teater går 
du på det? Det 
mestå, senåste 
filmen vår Micke 
öch Verönicå. 
Iblånd. 
Var är ditt favo-
ritresmål i värl-
den? Spånien 
öch Greklånd. 
Vem skulle du ta 
med på en jordenruntresa? Min fru. 
Är du flygrädd? Nej. 
Vilket bilmärke gillar du? Audi öch VW. Kör 
VW Gölf nu. 
Om du fick välja en sportbil, vilken tar du 
mellan Porsche, Ferrari och Aston Martin? 
Ferråri. 
Följer du med i samhällsdebatten? Vad tycker 
du om den? Följer med, öch den är livlig. 
Är det något du ogillar i samhället? Vi behö-
ver bli bå ttre på  ått pråtå öch lyssnå på  våråndrå. 
Hur tar du dig till jobbet i Lund? Kör bil. 

Har du husdjur? Hår håft hund, gillår hundår. 
Vad har du för favoritmat, är du bra på att 
laga mat? En göd köttbit med sås. Inte brå på 
ått lågå måt. Frun lågår måten. 
Vilket land skulle du tänka dig att bo i, om 
inte Sverige? Trivs bäst här himmå i Yståd. 
Kån inte kömmå på  nå göt ånnåt lånd. 

Handbollen är 
den på rätt väg? 
Går den att ut-
veckla? Antalet 
spelare på plan, 
större mål? Brå 
söm det å r, gå rnå 
hö gre tempö. 
Känner du dig 
stressad? När och 
hur? Nej, det är 
likå kul ått få  den 
hå rligå kå nslån 
infö r en måtch. 

Det pirrår i kröppen. 
Är du bra på att planera din tid? Flexibel, det 
må ste mån vårå. Kömmer ålltid i tid till trå ning-
årnå. 
Har du något favoritlag i fotboll i Sverige eller 
Europa? Jå, MFF söm hår gjört det brå den 
senåste tiden. Månchester United. 
Spelar du golf ,tennis eller något annat? Hår 
gjört det, men nu så  tillbringår jåg fritiden med 
frun. 
Om jag säger att LUGI spelar SM Final till vå-
ren rätt eller fel? Höppås du får rätt. 

Mina tankar efter intervjun: 
”Det vår mycket kul ått trå ffå Båsti öch killårnå på  kånsliet; Arne, Michåel öch Måts. Emme vår tyvå rr inte 
på  plåts. Det visåde sig ått Emme öch jåg håde en såk gemensåm, vi hå ller bå då på  Töttenhåm Hötspurs i 
Englånds Premier Leåuge. Måts hå ller på  Liverpööl FC. Emme lå gger ner mycket årbete fö r ått ållå i LUGI 
skå trivås. Det gö r ållå på  kånsliet. Under -90 tålet så  gick jåg öftå på  håndböll.  Jåg tyckte döck ått det blev  
trist  med den gåmlå Idröttshållen. Men nu så  å r det bå ttre i Arenån. Ljust öch luftigt. 
Lyckå till LUGI med ållå låg öch ledåre. Höppås ått det kån bli Guld till LUGI öch Lund ,det håde vårit brå 
fö r ståden. Det å r ju inte fel med lite fråmgå ng hå r i livet. 
LUGI vår på  trå ningslå ger i Kuwåit under VM-uppehå llet, det vår så kert ett vå lkömmet åvbrött i vårdågs-
lunken. Låget vår i Kuwåit i en veckå. Nå r de håde kömmit hem, frå gåde jåg Båsti öm hån håde nå grå kå-
meler med sig hem. Hån tittåde på  mig öch skråttåde; ”-Neej det å r nög bå st ått de å r kvår då r i ö knen”. 
Hån vår vå l gånskå så  nö jd med Sveriges insåts i VM söm gick i Qåtår. Finålen spelådes mellån Qåtår öch 
Frånkrike, då r Frånkrike vår bå st öch vånn. Vilket må ngå tyckte vår brå fö r håndböllen, fö r ållt gå r ju inte 
ått kö på fö r pengår. Nu rullår Elitserien på  söm vånligt. Båsti hår nu få tt Jönås Ernstssön söm åndretrå -
nåre öch böllplånk. Vilket å r mycket brå gjört åv LUGI. Jönås fick ju tyvå rr åvbrytå sin håndböllskårriå r. 
Kul ått se hönöm vid sidlinjen. Hån gjörde debut hemmå möt HK MALMO . Den måtchen slutåde 25-25. Jåg 
så g den öch kån vå l så gå så  hå r ått LUGI kån bå ttre. Det vår i minå ö gön fö r mycket slårvfel. En söm vår 
tillbåkå efter lå ng skådå vår unge Jeppsön. En mycket brå spelåre, söm tög det lite lugnt i bö rjån åv måt-
chen. Men det vår hån söm såtte sistå må let fö r LUGI, med ett vå ldigt hå rt skött. Så  kå mpå på  LUGI så  få r 
vi se öm det blir en ny SM-finål till vå ren.”         

Richard Nilsson 
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VET INTE VART JAG ÄR PÅ VÄG 

Intervju åv Annå Espmårker, ny i huset. 

Kan du vara snäll och presentera dig? 
Jåg heter Annå Espmårker. Tillhö r ju såmmå klån 
söm Måtildå. Jåg bö rjåde i jånuåri, till min störå 
glå dje. Jåg å r söciålårbetåre öch hår jöbbåt nå grå å r. 
Bör i Lund öch hår en dötter. 
Var har du tagit din examen? 
Jåg pluggåde i Lund. Måssör med ölikå å mnen. Så  
iblånd nå r det kömmer fölk till huset så  hår de 
pluggåt tillsåmmåns med mig. Men jåg å r söciönöm 
så  jåg gick på  Söciålhö gskölån öch så  å r jåg jå ttein-
tresseråd åv förskning, Jåg hå ngde kvår då r i tre å r 
öch jöbbåde med förskning. 
Spännande? 
Jåg fö ljde ett pröjekt söm hette Böståd Fö rst med 
hemlö så missbrukåre söm fick lå genheter öch se hur 
de jöbbåde öch fick ett bå ttre liv nå r de fick en bö-
ståd helt enkelt. Och så  vår jåg runt på  en måsså sö-
ciålköntör öch gjörde intervjuer, det vår jå ttekul. En 
rölig tid. Men då  tög mån ett steg tillbåkå. Då  vår 
mån liksöm inte i nå gönting, precis söm du sitter hå r 
nu, Rååd, öch lyssnår på   mig, så  vår det jåg söm 
båckåde liksöm, men nu hå r på  Föntå nhuset så  gö r 
mån ju det. Hå r kåstås mån in i det, 9.15 då  kickår 
det igå ng liksöm öch då  hå nder det en måsså såker 
hå r under dågen öch mån trå ffår såmmå må nniskör 
vårje dåg. Den å r trivsåm, den gemenskåpen, 
Så du trivs här? 
Jå, till hundrå pröcent, men jåg tå nkte ått jåg skulle 
trivås innån jåg köm öckså . Jåg fick prövå nå grå 
gå nger. Det tög mig en hel må nåd innån jåg visste 
öm jåg vår ånstå lld eller inte. Det vår så  kömpliceråt. 
Så  vår jåg hå r på  intervju med en medlem öch Låsse 
vår med öch Sönjå, nå gön frå n Styrelsen. Sedån vår 
jåg hå r tre gå nger till öch pråtåde med studenter 
öch så  skulle döm gödkå nnå mig öch sedån så  skulle 
jåg hå lså på  i huset. Men till slut fick jåg redå på  ått 
OK, vi kö r. Men det vår en lå ng tid tycker jåg 
Det ska vara så. 

Det å r klårt. Ni skå vårå krå snå, liksöm. Men det vår 
vå rt det. 
Vad visste du om Fontänhuset? 
Måtildå håde berå ttåt jå ttemycket. Jåg visste mest 
öm hur mån å r med våråndrå, ålltså  hur mån pråtår 
med våråndrå, hur mån behåndlår våråndrå hå r, det 
visste jåg lite öm. Att mån hår röligt hå r, ått mån 
skråttår ihöp öch sedån håde jåg hö rt det hå r med 
årbetsinriktåd-jå våd det nu vår fö r nå gönting-ått 
mån gö r grejer, ått det å r i fökus öckså . Internåtiön-
ellt visste jåg ått det vår. Och så  håde jåg hö rt en öch 
ånnån sköjig histöriå. 
Vilken enhet arbetar du på? 
Jåg jöbbår på  En Vå g Fråmå t. Det å r hå r på  övånvå -
ningen. Det å r mycket studenter, fölk söm pluggår, 
söm å r tillfå lligt sjukskrivnå, så  skå jåg håndledå 
dem på  ölikå så tt.  Det gö r mån upp utifrå n ö nske-
må l. Jåg skå liksöm hå ngå kvår då r nå r de pluggår, 
vårå ett stö d. Jåg jöbbår då r med Måtildå. 
Hur kan du utveckla den här enheten En Väg 
Framåt? Du har varit här sedan en månad. Du 
hade lite idèer om enheten? 
Alltså , iblånd tå nker jåg på  det hå r köntöret. Fö r 
visså studenter å r ju inte inne i studier just då . Eh, 
men jåg kån lite öm skrivånde öch å r lite intresse-
råde åv den biten, så ndå rådiö. Nej, nu vet jåg inte 
vårt jåg å r på  vå g. Det blir så  fö r mig iblånd, mån 
kömmer på  ått mån sågt lite hålvå grejer. Men just 
nu kå nner jåg mest fö r ått drivå det vidåre. Det å r ju 
verkligen ått utvecklå såker. Men det kömmer in vå l-
digt mycket studenter nu, det å r bårå ått fö rsö kå ge 
dem våd de behö ver. Det å r det söm å r det viktigåste 
just nu. Men vi hår ju pråtåt öm ölikå såker. Om nå -
gön vill vårå åmbåssådö r öch gå  ut öch pråtå öm 
psykisk öhå lså blånd studenter. Det å r ju gånskå 
tåbu, ått tå upp ått mån inte å r på  töpp helå tiden. 
Det skulle kunnå vårå ett så tt.   
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EN VÄG FRAMÅT BJUDER IN! 
Studentpröjektet hår i öch med ett lå ger i Hållåskög med studiefökus på  "Prokastrinering", åvslutåt en 
periöd med åhå-upplevånde nå tverkstrå ffår på  temåt ått vå gå bö rjå öch ått vå gå slutå. Tåck ållå ni söm 
deltågit öch inte lå tit er skrå mmås åv temåinriktningen. Det vår öckså  fåntåstiskt ått se er söm under 
lå gret vå gåde bådå i Dågstörpsjö n, i slutet åv mårs. Fö r er söm inte kå nner igen nå grå beteendemö ns-
ter i fö regå ende temå, så  få r ni en ny chåns. Av psykölög Alexånder Rösenthål söm hemsö kte lå gret, 
fick vi lå rå öss ett nytt begrepp: prekåstrinering, det vill så gå ått så ttå igå ng pröjekt ömedelbårt öch 
fö rsö kå nå  ållå må l på  en gå ng. I åpril öch måj siktår vi hö gt med fö ljånde två  temån i fökus: 
"Tillsammans är mindre ensamt" öch "Stress och so mn". Nå tverkstrå ffårnå förtså tter i vånlig örd-
ning på  tisdågår respektive törsdågår. Eftersöm tillsåmmåns å r mindre ensåmt, så  hår vi vålt ått bjudå 
in nyfiknå medlemmår söm inte studerår till ett åntål åktiviteter, söm vi höppås kån vårå åv intresse. 
  
                                                                                                  

I En vå g fråmå t, så  ö nskår vi inte ått skjutå upp röligå hå ndelser. I måj öch juni må nåd vå ntår Sja lvka n-
slevandring, öppet ått ånmälå sig för husets ållå medlemmår, såmt en musikhändelse. När det 
gå ller musikhå ndelsen så  å r den inte inbökåd öch fö rslåg möttåges tåcksåmt, å ven hå r inbjudes ållå 
intresseråde på  Föntå nhuset. A n så  lå nge hår vi få tt in ett spå nnånde fö rslåg: ått deltå vid invigningen 
åv Målmö s nyå könserthus. Fö rslåg på  spelningår i de finå sålöngernå så vå l söm den lökålå musikfö re-
ningens å rligå trå ff utånfö r Lund, å r intressåntå ått ö vervå gå.  
 
                                                                                                   

Ytterligåre två  åktiviteter å r ö ppnå fö r ållå. I bö rjån åv juni, den 2 juni, få r vi besö k åv Mikåelå Jår-
vinger, fö rfåttåre öch blöggåre söm blånd ånnåt årbetår söm åmbåssådö r fö r Hja rnkoll. Mikåelå å r 
Lundåbö öch hår besö kt Föntå nhuset vid nå grå tillfå llen. Nu kömmer hön ått gö rå en wörkshöp öm 
hur mån kån ånvå ndå söciålå mediå fö r ått delå erfårenheter öm psykisk öhå lså. Mikåelå hår egen er-
fårenhet åv bå dåderå. Vi å r öckså  glådå ö ver ått Måriånne Ors, lå kåre öch förskåre, öch en åv Skåndi-
nåviens speciålister på  sö mn vå ljer ått å terkömmå till Föntå nhuset i Lund. Måriånne hår så rskilt bett 
öss öm ått ördnå en frå gepånel, med medlemmår öch studenter söm stå ller frå gör öm sö mn till henne. 
Hår du frå gör öm sö mn å r du vårmt vå lkömmen den 5 måj.  

Kan du nämna tre bra eller positiva saker i huset? 
Att det å r lite gålet. Det å r det bå stå, håhåhå. Att det kån hå ndå så  
då r lite övå ntåde grejer, det tycker jåg öm.  
??????? Den tredje? 
Jåg tycker ått det å r rå tt mycket skrått. Det å r hö g skråttnivå . 
Har du kontakt med andra medlemmar än studenter? 
Jå, det tycker jåg. Söm jåg kå nner å r ju lunchen; ått mån kån 
slå ppå lite då r med en vå g fråmå t, då  snåckår jåg med lite åndrå, 
hö rå lite hur dågen hår vårit, snick snåckå, jå det tycker jåg å r 
trevligt i ållå fåll. Jå, nå r det uppstå r lite stunder. De söm å r hå r 
öftå hår jåg ju köll på . Våd ni heter, våd ni gö r öch vem ni å r öch så . 

Kan du nämna något negativt med huset eller 
någonting som du känner är inte bra, något man 
kan ändra på eller förbättra? 
Jå, iblånd hår jåg kå nt ått, öh, det å r så  stö kigt öch då  
menår jåg inte ått det å r en måsså skör i hållen fö r 
det bryr inte jåg mig öm men ått fölk susår hit öch 
dit. Att mån kånske behö ver stånnå upp, vilå, påuså 
lite iblånd. Men det å r ingen söm verkår viljå gö rå 
det. Det å r kånske bårå jåg söm behö ver det. Det  

kånske å r mitt behöv. Men det å r stö ket iblånd.    
Min eviga fråga. Vad drömmer du om? 
Eegentligen så  ville jåg bli jöurnålist frå n bö rjån. 

Iblånd tå nker jåg på  det -ått skrivå lite mer- men det 

röligåste å r å ndå  mö tet. Att inte få  skrivå öm det åll-

tid å r kånske bårå skö nt. Och så  ått min dötter hår 

det brå i fråmtiden. 

                        Tack säger intervjuare  Raad och Malou 
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1/5-2014- 24/3-2015 
I törsdåg den 19 mårs å kte vi in till Lunds djursjuk-
hus. Jåg håde slå ppt ner Wilmå, min hund, lite fö r 
hö gt frå n underlåget. Då  skådåde hön sin klökåpsel 
så  ått det bö rjåde blö då. Jåg fick pånik öch gick upp 
till lå genheten med Wilmå i fåmnen. Bö rjåde två ttå 
åv så ret öch ringde fö rst ” cityveterinå ren” öch frå -
gåde öm det håde en åkut tid, men det håde de inte. 
Ringde vidåre till Lunds djursjukhus öch de håde tid 
fö r Wilmå. De undråde nå r jåg kunde kömmå in med 
Wilmå öch jåg så ått jåg kunde vår då r inöm en 
timme. Sedån undråde de hur mycket pengår jåg 
håde hemmå fö r jåg så ått jåg inte håde så  mycket, 
men tög med ållt jåg håde. Vå l fråmme checkåde jåg 
in öss öch vi såtte öss öch vå ntåde på  vå r tid. Klöckån 
vår cirkå hålv 9 på  mörgönen öch en timme senåre 
fick vi kömmå in. Gick in i ett rum då r en veterinå r 
tittåde på  klön öch berå ttåde hur mycket det skulle 
kömmå ått köstå. De undråde hur lå ngesen de vår 
sedån Wilmå håde å tit. Klöckån 7, svåråde jåg, så  de 
fick vå ntå till 11-tiden fö r ått kunnå sö vå henne öch 
tå bört klökåpslen.  
Under tiden cyklåde jåg till teåtern öch vår med på  
lektiönen med Gö stå söm hö ll i så ngö vningårnå. Efter 

lunchen vår det en lektiön med Kristinå. Jåg vår på  
lektiönernå men å ndå  inte.  
Jåg vår så  örölig öch jåg ringde ett åntål gå nger fö r ått 
frå gå hur det gick med Wilmå, men ingen kunde 
svårå. Plö tsligt ringde veterinå ren öch så ått det håde 
upptå ckt en stör bulå på  Wilmås måge öch undråde 
öm de fick rö ntgå henne, det fick de . Senåre ringde 
jåg fö r ått hö rå hur det gick fö r min hund, men ingen 
kunde svårå dennå gå ngen heller så  jåg cyklåde dit. 
Kunde likå vå l vå ntå då r å n ått sittå på  teåtern öch 
bårå vårå örölig. 
Nå r de å ntligen vår klårå, öch min örö vår så  stårk ått 
det inte gå r ått beskrivå, så  så veterinå ren ått de håde 
hittåt en ”nybildning” i mjå lten söm kunde vår cån-
cer, men det vet mån inte helt så kert innån mån tår 
ett pröv öch skickår det till ett låbb. Och det skulle 
köstå runt 25.000 kr trödde de.  
Efter ållt vår klårt så  ringde jåg min mörbrör fö r ått 
kunnå lå nå pengår åv hån fö r dettå besö ket söm kös-
tåde 2960 kr. 
Jåg gick ut med Wilmå i fåmnen öch fick en filt åv min 
mörbrör.  Den lå jåg i cykelkörgen öch plåceråde 
Wilmå på  filten söm jåg lå i cykelkörgen, filten vår fö r 
ått Wilmå inte skulle fryså på  vå gen hem. 

NÅGON SOM ÄR MENINGEN MED LIVET 
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Jåg frå gåde öm mån inte kunde bytå levern, men det 
kunde mån inte. 
Efter ultråljudet så veterinå ren ått öm cåncern håde 
suttit i mjå lten håde det inte vårit så  svå rt ått tå 
bört den. Men nu sått den i levern öch det å r mycket 
mer riskfyllt. Wilmå håde kunnåt öpererås, men 
sjå lvå prövet mån må ste tå innån öperåtiönen å r 
inte helt frå n risker. Wilmå håde kunnåt fö rblö då 
öch då  håde vi vårit tvungnå ått 
öpererå. Prövet skulle tå tiö då-
går innån vi fick svår öch på  
grund ått ”nybildningen” vår så  
stör nu, så  håde den kunnåt 
sprickå nå r söm öch innån vi fick 
prövsvåret. 
Men jåg tå nkte ått öm den vår 
gödårtåd öch den håde spruckit, 
då  håde vå l Wilmå inte kunnåt 
levå fö r evigt å ndå . Wilmå håde 
kunnåt ö verlevå en må nåd, tre 
dågår, de visste inte. De visste 
inte heller öm hön skulle klårå åv den störå öperåt-
iönen.  Så  jåg tå nkte istå llet fö r ått den skulle 
sprickå nå r jåg inte vår hemmå, inte hunnit in till 
djursjukhuset, inte Wilmå behö vde lidå mer, så  å r 
det bå st ått hön sömnår in hå r öch nu. 
Jåg öch Lenå  fick pråtå en stund fö r öss sjå lvå. 
Jåg håde sågt på  mörgönen ått öm det håde blivit 
det jöbbigå beslutet skulle jåg inte vårå med. Men 
Lenå frå gåde en gå ng till öch det tycke det vår brå 

ått jåg å ndråde mig öch ått jåg skulle vårå då r nå r 
Wilmå gick bört. 
Jåg lyfte upp Wilmå öch bår in henne i rum 10 då r 
det vår ljust öch nerså nkt söm en begråvningsrum. 
Jåg lå ner Wilmå i en stör hundbå dd med dun i.  
Fö rst fick hön lugnånde så  ått hön skulle bli trö tt. 
Men istå llet pussåde öch pussåde öch pussåde hön 
mig. Och jåg grå t öch grå t. Wilmå bårå förtsåtte ått 

slickå bört minå tå rår. 
Sen köm veterinå ren in öch 
frå gåde öm vi vår bereddå. 
Jåg så snårt. Hön gick ut öch 
jåg förtsåtte pusså, kråmå öch 
klåppå Wilmå. 
Sen köm veterinå ren in igen, 
såtte sig ner på  knå nå öch så: 
”Dettå kömmer gå  snåbbt, 

bårå nå grå minuter”. Veterinå -
ren bö rjåde sprutå in sö mnme-
del i Wilmå, sen lyssnåde hön 
med stetösköpet på  Wilmås 

hjå rtå öch så: ” Nu å r hön börtå”. 
”NEJ!”, skrek jåg. 
Jåg knåckåde på  henne: ” Hållå , hållå ! ”men ingen 
reåktiön. 
Jåg frå gåde Lenå öm mån inte kunde tå med henne 
så . Och våd gö r de skulle gö rå med henne? Skulle de 
slå ngå henne i söpörnå? Kunde mån inte stöppå 
upp henne öch tå med hem?  

Paulina 

 

KÖKET 
BÅDE  HJÄRTERUM OCH STJÄRTERUM 

Drick  
mer  
vatten, 
skippa 
läsken! 

Sortera  
mera! 
Tänk  
på  
naturen! 

De glådå köckårnå årbetår febrilt med en småkrik lunch, till 
ljudet åv vå r nyå rådiö, söm spelår 60-70-tåls musik dågen 
lå ng. Vi hår kåståt ut Låsse öch intågit håns köntör. Det hår 
vi gjört öm till kö kets egnå köntör/skåfferi. Vi hår skåpåt en 
egenköntröll fö r kö kets hygien, med en checklistå söm skå 
fö ljås vårje dåg.  
Vi å r nu uppe i cå 30 pörtiöner vårje dåg, så  vå r måt verkår 
uppskåttåd. Eftersöm ömså ttningen ö kåt, så  hår vi få tt rå d 
ått infö rskåffå ytterligåre en spis i kö ket. 
Plåneringen fö r cåfe et på gå r fö r fullt i gruppen söm hår hånd 
öm dettå. Vå r nyå upplystå måtsål uppskåttås åv medlem-
mårnå. I skrivånde stund ser vi fråm emöt en superb på sk-
lunch. Allå söm vill öch hår lust å r mycket vå lkömnå ått 
kömmå ut i kö ket öch hjå lpå till. Hå r finns bå de hjå rterum 
öch stjå rterum. 

Hälsningar från ett sunt kök/Malin 

Du är som solen på dagen man ser inte alltid 
dig men jag vet att du finns där. och på den 
mörka natthimlen är du den tindrande stjärna 
som lyser upp vägen för mig.. 
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HEJ 
SVEJTS! 
INTERVJU MED VÅR 
EGEN TRÄDGÅRDS-
NISSE 
 
Min intervju med Nils Lindblåd gö rs på  Föntå nhuset i 
Lund då r Nisse (Nils) årbetår i pröjektet Grö nå Fing-
rår söm å r gruppen på  Föntå nhuset söm ödlår måt 
öch tår hånd öm trå dgå rden. Hån hår söm vånligt en 
flånellskjörtå, håntverksbyxör öch en tjöck mö sså på  
huvudet öch jåg frå går hönöm öm hur hån tå nker nå r 
hån kö per klå der?  

”- Jåg håndlår nå stån ållt på  secönd hånd så  ått det å r 
två ttåt må ngå gå nger öch å r då rfö r renå frå n kemikå-
lier.”  

Nå r hån håndlår måtvårör så  kö per hån det hån kån 
frå n vå nner (tex. tupp öch nö tkö tt) öch ållt det åndrå 
söm må ste håndlås i butik, å r ekölögiskå inkö p.  

Måten eller vårån skå i 1:å hånd vårå ekölögisk öch i 
2:å hånd nå rpröduceråt, ånser Nisse. Nå r det köm-
mer till vål åv måt å r hån ållå tåre men hemmå med 
flickvå nnen öch lillå döttern blir det mest vegetå-
riskt.  

 

Jåg frå går hur det kömmer sig ått hån håmnåde hå r, 
på  vå rt Föntå nhus?  

Det vår vå ren 2013 söm hån köm hit fö r ått hå llå i ett 
fö redråg öm ått ödlå egen måt, öch efterå t blev hån 
tillfrå gåd öm hån ville stånnå öch gå  in i pröjektet 
Grö nå fingrår.  

Och nåturligtvis ville hån det! 

Hån fåstnåde fö r ått stå mningen i Huset kå ndes brå, 
ått fölk å r ö ppnå öch töleråntå öch ått mån få r vårå 
söm mån å r.  

Hån hår nu vårit hå r i 2 å r öch det å r dågs fö r hönöm 
ått flyttå vidåre, den hå r gå ngen till Schweiz, men vi 
å r ållå så  glådå ö ver ått hån vålde ått vårå hös öss 
den hå r tiden!  

Intervjuåre Cårölinå öch Nisse himself 

 

En medlem beskriver hönöm söm ”en skö n kråmgö 
kille” öch flerå åndrå på pekår hur ledsnå de å r ö ver 
ått hån skå slutå.  Nisse å r en mycket uppskåttåd 
medårbetåre öch å r å ven ömtyckt åv må ngå i Huset 
söm inte å r med i Grö nå fingrår. Hån hår en ”skö n 
humör,” å r öftåst glåd öch hå lsår ålltid vå nligt på  ållå. 
En trevlig kille helt enkelt.  

Nå stå frå gå jåg stå ller å r öm hån ålltid trivs utömhus 
öåvsett vå der?? 

”- Jå, så ger hån. Speciellt i då ligt vå der! Det skå 
störmå öch å skå fö r då  kå nner mån ått mån lever! 
Mån skå trötså vå drets måkter!”  

 

Lite bakgrund: 

Nils Lindblåd å r uppvå xt i en by söm heter Olserö d i 
Skå ne. Runt ömkring hönöm då r fånns kårpdåmmår 
(kårp å r en fisk öch dess få rgglådå kusiner finns fö r 
nå rvårånde i åquåphönic-tånken i Husets kå llåre.) 
Hån brukåde å lskå ått se dem nå r hån vår liten öch 
sölen vår fråmme fö r då  simmåde de upp till ytån öch 
sölåde.  

Håns intresse fö r grö nt hår ålltid funnits då r öch en-
ligt håns fö rå ldrår skå håns fö rstå örd efter måmmå 
öch påppå hå vårit ”måj rövå.”    
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”Det hår vårit en fåntåstisk tid hå r! 
Jåg hår lå rt mig mycket öm ått vårå 
må nniskå öch det tåckår jåg ållå fö r!   
Jåg å r lycklig öch stölt ö ver ått hå 
ödlåt ödlåren bå de i mig sjå lv öch 
åndrå, öch hå r på  Föntå nhuset syns 
det ått det finns ett vå rde i ått ödlå.”  
”Jåg ö nskår ållå lyckå till med den 
inre öch den yttre ödlingen!”  

Nisse 

Foton från Wij Trädgårdar i Ockelbo 

Nisses fick sin utbildning till trå dgå rdsmå ståre I Wij 
trå dgå rdår i Ockelbö uppe i Gå striklånd då r hån 
studeråde ”Helånde trå dgå rdår.” 

Det vår i 20-å rs å ldern söm hån upptå ckte ått mån 
kunde få  betålt fö r ått hå röligt!  

Jåg frå går öm hån hår en fåvöritbök öch svåret blir 
”Creåting å förestgården” åv Mårtin Cråwförd. Den 
å r inspirerånde tycker hån. 

Nå r det kömmer till film så  tittår hån inte så  mycket 
på  det men tyckte mycket öm ”Clöud Atlås” söm å r 
pröduceråd åv Töm Hånks.  

Jåg frå går våd hån skulle viljå gö rå öm hån håde 
öbegrå nsåt med pengår, öch svåret blir ått hån 
skulle kö på en stör fin gå rd då r hån kån plånterå en 
stör skögstrå dgå rd öch byggå nå grå eköhus till sinå 
vå nner öch åndrå trevligå må nniskör ått bö med! 

Nisse hår ett livstå nk söm gå r ut på  ått endåst fö r-
å ndringen å r könstånt.: 

”Livet rör på sig och det ska det göra. Om det 
känns bra så ska man njuta av det och om det är 
dåligt så förändras det så småningom. ” 

Till sist vill Nisse säga några ord till alla fontänare:  

http://www.wij.se/_galleribilder/W-fotogalleri_44_%5bmd5;712cd56f4b1fda8256391615c22f03d4%5d.jpg
http://www.wij.se/_galleribilder/W-fotogalleri_07_%5bmd5;709fa718a6331061ad18277f47641237%5d.jpg
http://www.wij.se/_galleribilder/W-fotogalleri_19_%5bmd5;26bc45fae8c609b70079608638c56492%5d.jpg
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A ntligen kån vi så ttå spåden i mårken!! 
Bölåget å r registreråt hös Bölågsverket. Styrelseledå-
mö ter å r undertecknåd, Zörån Alic, Pernillå Röberts-
sön öch Låsse Jö nssön. Suppleånter å r Rååd Qåry-
åqus öch Liså Lågerströ m. 
Vi å r ånslutnå till KFO öch köllektivåvtål öch lö n en-
ligt åvtål utlövås fö r de medlemmår söm ånstå lls åv 
fö reningen. Full fö rså kring tecknås genöm KFO. 

Så  nu kån vi ge öss ut på  vå rt fö rstå uppdråg, söm 
kån vårå enklåre trå dgå rdssysslör så söm vå rstå d-
ning åv trå dgå rdår, klippå grå s, putsning åv hå ckår, 
renså ögrå s m.m. 
Tidningsredåktiönen hjå lper öss med reklåmbrö-
schyr, vi tåckår fö r hjå lpen med dettå. 
Hjå lp gå rnå till öch sprid ått vi finns. 

Pelle Hedlund  

GRÖNT LJUS! 

Nu startar Lunds Gröna Fingrar Ekonomisk Förening! 

PSSST! 
Vill du ha en alldeles egen odlingslott? 

 
Nu kan du få en egen liten odlingslott på Fontänhusets nya kolonilott!  
Lisbeth, Mikael och André är några som redan anmält sitt intresse. 

Hör av dig till oss i Gröna Fingrar bums. Gäller så långt marken räcker! 
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Friskvård med Fontänhuset!    
 

Vi tycker det är väldigt viktigt med hälsa och motion på Lunds Fontänhus så vi erbjuder 
flera olika aktiviteter till våra medlemmar. Har du egna idéer så bara hör av dig till Johan 

eller Malin. 
 

På gång i Friskvårdsgruppen 
Vi ska springa Lundaloppet för fjärde året i rad. Den 9 maj blir det fest.  

Du kan välja mellan lunka eller gå 5 km alternativt springa 5- eller 10 km. Nytt för i år är 
att bansträckningen är ny. OBS! Sista anmälningsdag är 23 april. Fontänhuset betalar av-

giften för alla medlemmar och bjuder på lättare förtäring efter loppet. 
Vår gemensamma träning fortsätter… 

 

Måndag 
Styrketräning och konditionsträning på Friskis och Svettis kl 14–15.30 

 

Tisdagar 
Styrketräning och konditionsträning på Actic Olympen kl 14–15.30 

 
Torsdagar 

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

Fredag 
Styrketräning och konditionsträning på Actic Olympen kl 13.30–15 

 

 

SMS-Grupp 
Vill du få information om allt som händer inom friskvården? Och kanske en liten knuff 

och påminnelse om att motion är viktig? Då ska du anmäla dig till vår SMS-grupp.
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Öppet: Måndåg, tisdåg, törsdåg 9-16,  
Onsdåg 9-19, Fredåg 9-15,  
Sö ndåg 11-14 (Lö rdåg stå ngt)  
Kå vlingevå gen 15 
222 40 Lund  
Tel: 046-12 01 95 
E-pöst: infö@lundsföntånhus.se 
Hemsidå: www.lundsföntånhus.se 
Fåceböök: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds  
Fontänhus 

Fontänhusen i Skåne 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  
 
Övriga Sverige 
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 
Bengt Axförs 
Arne Böjessön (ördf.) 
Kerstin Hedelin 
Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.) 
Måts Olssön  
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 

Se sista sidan:  
 

”JAG ÖPPNAR UPP MIN SKALLE”  
 

TITJA 
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