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Hej alla Fontänare. Nu har våren tagit ett stadigt grepp om naturen. Det är väl härligt 
med alla vårkänslorna som sköljer över oss. Forsythian blommar så vackert gult i träd-
gården. Magnolian står redan i full blom vid universitet.  
Gröna Fingrar har fullt upp med allt arbete som hör våren till i trädgården och på kolo-
nin.  
Nu börjar det också dra ihop sig till vårt uppskattade Öppna Hus den 31 maj. Plane-
ringen är i full gång.  
Det grävs en massa i vårt Lund, det är spårvagnsarbetet som har kommit igång. Det 
skapar ju en del oreda med biltrafik och bussar. Vi får se hur det blir när det är klart.  
Vi har fått våra tröjor. De finns för försäljning hos Iréne till priset 70 kronor. Ni kan se 
hur de ser ut i annonsen här i tidningen.  
Vi har fått ett uppskattat tillskott till redaktionen. Det är Göran som har erfarenhet av 
journalistyrket. Han är dessutom en duktig fotograf. En stor tillgång. 
Nu börjar också planeringen för Osby-lägret som kommer att pågå den 13-16 juni. 
Tänk igenom om du vill hänga med. Det kommer att komma upp anslag. Ca 30 perso-
ner är det plats för på lägret och jag vet inte hur man gör om det är fler som vill följa 
med, kanske först till kvarn. Det får bli Lasses problem. 
Maria O har haft vänligheten att ställa upp som omslagsflicka i detta nummer. Spän-
nande att känna henne på pulsen. Vi har mycket annat matnyttigt i tidningen, läs, be-
grunda och njut.. 

Cickys hö rnå hår tillfå lligt utgå tt. 
Tå nker inte gå  in på  vårfö r. Kånske 
visså åv er sö rger öch visså inte.  

Tåck fö r visåt intresse.                             
Cicky  
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Jåg heter Bengt Axförs öch å r ördinårie medlemsrepresentånt i styrelsen. Jåg hår 
årbetåt med öch fö r  må nniskör i helå mitt vuxnå liv. Då rfö r kå nde jåg ått Föntå n-
husets verksåmhet vår nå göt söm jåg brånn fö r. Jåg hå ller på  mycket med kultur-
verksåmheten öch en hel del ånnåt.  

Sebåstiån heter jåg. Jåg å r 40 å r gåmmål. Jåg hår tidigåre erfårenhet åv styrelseår-
bete i förm åv ördfö råndeskåp i fö reningen Attentiön i Lund. Jåg vå rnår öm Föntå n-
husets verksåmhet öch kömmer verkå fö r ett åktivt årbete i styrelsen söm med-
lemsrepresentånt öch vill då r fö rmedlå medlemmårnås å sikter så  gött jåg kån. 

Hej! Jåg heter Kårin, å r 63 å r öch hår två  vuxnå bårn. Jåg å r ny ördinårie medlemsre-
presentånt i styrelsen. Jåg å r lå kåre öch innån jåg fick min depressiönssjukdöm år-
betåde jåg under må ngå å r söm bårn – öch ungdömspsykiåter. Att mö tå må nniskör 
hår ålltid vårit viktigt öch det å r precis det mån gö r på  Föntå nhuset. 
Huset å r livsviktigt fö r mig - det å r skillnåden mellån sjuk öch frisk. Jåg gå r hit vårje 
dåg  öch vårje gå ng kå nner jåg ått jåg hår nå göt meningsfullt fråmfö r mig. Jåg hår 
vålt ått bli medårbetåre i redåktiönen. Just nu skriver jåg på  temåt ”Dikter öm kå r-
lek”. 
Jåg hår gödå mö jligheter ått få ngå upp tånkår öch å sikter  hös er medlemmår -  fö r 
ått kunnå tillvåråtå erå intressen i styrelsen. Så  köm till mig med erå tånkår. 

DET ÄR VI SOM  
REPRESENTERAR  
DIG I STYRELSEN! 

Vid Lunds Föntå nhus senåste    
styrelsemö te i bö rjån på  2017 
å tervåldes Bengt Axförs såmt två  
nyå medlemmår in fö r ett å r:   
Kårin Sjö bring söm ördinåre      
representånt öch Sebåstiån Höwe 
söm erså ttåre. 

 

DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS! 

Så blir du medlem: 

Vi finns i en stör, hå rlig påtriciervillå på  Kå vlingevå gen 15 öch å r ett åv Sveriges tölv Föntå nhus. 
Vå r örgånisåtiön å r religiö st öch pårtipölitiskt öbunden öch vå nder sig till må nniskör med psy-
kisk öhå lså. 

Det å r bårå ått tittå in på  Kå vlingevå gen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå så ker på  ått nå gön tår hånd öm 
dig öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå tid fö r besö k. Det gå r utmå rkt ått kömmå öch fikå eller 

lunchå med öss. Trivs du så  få r du gå rnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du å r så  vå lkömmen. 
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Lena funderar 

 på våra fina feta kroppar. 

 
 

Jag tänker på kroppar. Tänker på normen hur en kropp ”ska” se ut idag. Så otroligt    
begränsande.  
Är du inte smal är du fel.  
Om du är tjock är du dessutom lat, har dålig karaktär. Om du är tjock ska du genast 
göra allt för att bli smalare. Du ska hata dig själv så pass mycket att du gömmer dig i 
bylsiga stora kläder, att du tittar på alla Biggest Loser-liknande program du kan hitta,  
att du förvägrar dig själv att vara den du just då är, bara för att normen i samhället    
premierar smala människor. Deras smalhet är lika med god moral, pålitlighet och    
goda värderingar. 
 

Det är riktigt otäckt hur det här fungerar. Om du är tjock och DESSUTOM inte rakar   
bort allt hår på din kropp, ja då läggs epitet som äcklig och ofräsch till listan över vad  
en tjock människa är. Lägg sedan till t ex icke-binär, lesbisk eller feminist, ja ni fattar.  
Det här matas vi alla av från samhällets sida. Och genom löpsedlar i det offentliga  
rummet, genom reklam mm får vi dessa normer nedtryckta i halsen som någon slags 
sanning. Vilket det förstås inte är. 
 

Ofta blir kvinnor i offentligheten överösta med näthat bara genom att de postar selfies   
i t ex blogg eller på Instagram.  
Bara genom att de visar hur de ser ut, med dubbelhakor och tjocka magar, orakade  
ben mm så blir de likt ett jagat djur. 
Ofta anklagas de också för att glorifiera fetma. Om en smal kvinna tar en selfie när   
hon äter mat är det som vanligt. Inget hon blir påhoppad på grund av. Bara en bild 
bland andra. 
Om en tjock kvinna tar en selfie på sig själv ätandes får hon hat i floder. Då anklagas 
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hon för att propagera FÖR fetma, och bara hennes utseende får män(niskor) att hata 
henne, att äcklas av henne och näthatarna anser sig inte bara hågade utan också      
nödgade att skriva ut sitt hat. 
Inte sällan hotas dessa kvinnor (många feministbloggare och kroppsaktivister) med att  
de ska bli våldtagna om de fortsätter lägga ut selfies. Att de förtjänar att bli våldtagna  
och t o m mördade bara på grund av att de är tjocka, orakade och framförallt på grund  
av att de vägrar hålla käften. De vägrar att låsas in i det normativas fängelse, De här 
kvinnorna vågar säga vad de tycker, de vågar se ut som de gör. De skäms inte. De    
vägrar skämmas. 
Och de sprider sådan kärlek omkring sig. De är tillåtande, uppmuntrande och omtänk-
samma. Mot sig själva och sina följare. 
Och deras mod sprider sig till oss andra tjocka orakade kvinnor så också vi orkar resa 
oss och leva i denna normativa värld. Utan att skämmas.  
För vi kommer aldrig att ge oss. Smal eller tjock. Det betyder ingenting. Absolut inget  
mer än antal siffror på en våg. 
 
 

Så börja älska alla delar av dig själv. Både de utanpå och de som inte syns på insidan. 
Skäms aldrig! Var stolt! 

Lena H. 
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Pitter, patter. Ett ihärdigt smatter letade sig envist igenom 

Ratuldurs slummer. Irriterat slog han upp ögonen. Ljudet 

kom ifrån det glasbeprydda titthål som människorna var så 

förtjusta i. Han undrade förstrött varför tvåbeningarna upp-

visade en sådan besatthet av att beskåda världen genom 

glas. Kanske trodde de klensinta kreaturen att anderiket 

kunde skönjas genom dess förvridna lyster. Det måste vara 

därför vissa av dem gick runt med glaskristaller framför 

ögonen; de var aspirerande shamaner.  

   Han reste sig upp på alla fyra och nickade instämmande 

till sin egen vishet. Shamanerna förmedlade sina förvridna 

blickar till deras egna förvuxna följare och tog uttryck i de-

ras förvirrade beteende.  

   Ratuldur fnissade till. Det var välkänt att det krävdes eld, 

dunkel, stinksvamp och rad på rad med virvlande svansar 

för att påkalla gudarnas uppmärksamhet.  

   Hans blick drogs åter till fönstret och smattrandet. Mörka 

regnmoln var hopade över hålan som män-

niskorna kallade Fontänhuset. Trots kylan 

och regnets smatter så kunde Ratuldur ana 

våren i luften. Kanske var det dags att 

skrida till verket och ända människornas 

existens? De skulle aldrig ku...  

   ...plink, plonk. Ratuldurs tankar avbröts 

av ett nytt oljud. Hålan som han befann sig 

i verkade obebodd, men skarpa toner letade 

sig in från dess närbelägna granne.  

   Han kilade på kvicka tassar runt hörnet 

mot dess källa. En av de väldiga träblocken 

täckte öppningen till hålan sånär som på en 

liten glipa som Ratuldur kunde iaktta spek-

taklet ifrån.  

   Inuti skymtade ett par av människorna. Ratuldur kände 

igen den Vildsinte, som han bestämt sig för att ständigt 

hålla på åtminstone hundra svanslängders avstånd för sin 

egen säkerhets skull. Hon satt vänd mot Ratuldur på en av 

de rödbeklädda platåerna vars spröda ben tycktes nära kol-

laps. I sitt knä hade hon den olycka som gav ifrån sig ljudet: 

en infångad trädvarelse vars like Ratuldur aldrig beskådat 

förr.  

  Hon höll den gnällande stackaren i ett fast grepp runt hal-

sen med ena framtassen, medans hon ihärdigt krafsade med 

vassa klor på dess mage med den andra. Ratuldur insåg med 

fasa att den Vildsinte redan rivit upp ett stort hål där.  

   På den närbelägna upphöjning som människor kallade 

"soffan", befann sig en spenslig figur.En brun pälsridå bre-

dare än axlarna föll från hans anlete i ett försök att dölja 

frånvaron av en ordentlig hårfäll, men likt de andra hade 

han gett upp sina försök att skyla sig på anständigt vis och 

istället tagit till de tunna hudarna som människorna kallade 

"kläder". 

   Ratuldur hann knappt lägga märke till honom innan de 

stämde upp i ett samfällt tjutande: 

   "Sommartider hej hej sommartider!" 

   Med ett skri flydde Ratuldur så fort tassarna bar från 

skräckhålan och smet in bakom Metallskrinet bredvid trap-

pan. Han kikade försiktigt fram runt hörnet med brännande 

öron och uppspärrade ögon. Han kunde fortfarande höra 

människornas skrålande. Hans hjärta bultade så snabbt att 

han trodde att det skulle sprängas. Nu visste han vad som 

väntade om han någonsin skulle bli tillfångatagen av de 

grymma tvåbeningarna.  

   Ljuset blinkade till och föll, Metallskrinet tystnade och 

dog, och svordomar började fara runt Fontänhuset. Vad var 

detta, undrade Ratuldur förskräckt. Bestarnas boning låg nu 

i mörker. Det kunde bara betyda...  

   Ramtamtam den Väldige var vredgad! 

   Ratuldur sänkte sin nos mot marken och virvlade med 

svansen för att blidka gudens ilska. Dåraktiga människor for 

runt och beklagade sig, men vad mer 

kunde man förvänta sig av dem? Ratuldur 

fortsatte sin dyrkan tills ljus åter sken och 

Metallskrinet rosslade sig till liv igen. 

Människorna fortsatte att irra omkring, 

omedvetna om att de just hade blivit räd-

dade av hans handlingskraft.  

   Ratuldur skärskådade det stora åbäket 

ovanför honom. Det hade tystnat samti-

digt som Ramtamtam hade vredgats och 

återfått sitt liv när vreden hade stillats. 

Kunde den verkligen vara ett medium till 

gudarna? Ratuldurs svans vajade medans 

han tänkte. Nej...  

   Plötsligt slog det honom. Detta var inte 

Ramtamtam den Väldiges verk utan gudarnas gudars gud, 

Urkel den Gränslöse! Bara den Gränslöse skulle underlåta 

sig att kommunicera med dessa konstiga kolosser. Men om 

Urkel hade så långtgående planer för dem så skulle det vara 

olägligt om Ratuldur förgjorde dem i detta skede. 

   En idé uppenbarade sig i hans sinne med sådan brillians 

att han undrade om den hade kommit från Urkel själv. Om 

han kunde ledsaga de tafatta tvåfotingarna till insikten att 

han var den enda rättmätige shamanen - snäppet under gu-

darna - så kunde han utnyttja deras råstyrka till att åstad-

komma stora ting. För det behövdes bara... 

   Han skuttade målmedvetet ned för trappan, vilket visade 

sig vara betydligt läskigare än att bestiga dem. Han hade 

nästan kommit hela vägen ned när han fick syn på två kon-

fronterande honor.  

   De var närmast identiska med blont lockigt hår på huvudet 

och shamankristaller framför ögonen. Ratuldurs skarpa 

blick skönjde dock en viktig skillnad: den ena var betydligt 

bredare. Var hon dräktig? Av storleken att döma väntade 

hon sig en hel skock med pyttar.  

RATULDUR DEN STORE, DEL 2: 

VA FAAEEN HAR NI GJORT? 

Hån stirråde på  
mönstret med      
ö ppen mun.        

Ljuset flimråde   
öch fö ll.           

Vår det nu hån 
skulle dö ?  
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   Den Dräktige visade plötsligt upp sina trubbiga tänder i ett 

hångrin och lade framtassen på sin tvillings arm. Ratuldur 

höll andan. Den mindre trotsade våghalsigt sin rivals domi-

nanta utspel för en sekund, men retirerade sedan snabbt.  

   Detta bekräftade Ratuldurs idé om rivaliserande shaman-

stammar, nu behövde han bara ta kontrollen.  

   Han pilade förbi den Dräktige mot stinkskinnen som män-

niskorna använde för att skyla tassarna. I sin hast sprang han 

nästan på något vitt som låg bakom soffan. Hans blick följde 

den långa fjälliga halsen till den feta kroppen.  

   Metallormen! 

   Fasan greppade Ratuldurs hjärta. Han stirrade på monstret 

med öppen mun. Ljuset flimrade och föll. Var det nu han 

skulle dö?  

   Tassar kom farande ur mörkret och klamrade sig fast runt 

Metallormens hals i ett dödsgrepp. Ratuldur ryggade tillbaka. 

Vart hade människan kommit ifrån? Vad-? 

   Ett ljudligt knakande hördes och inför Ratuldurs chockade 

blick slets Metallormens hals av. Ljuset återvände och ur 

dunklet framträdde den tvåbening som utfört hjältedådet.  

   En tunn grånad päls beklädde hans huvud och på hans näsa 

vilade glaskristaller-

na som utmärkte 

honom som en sha-

man. Stupade fien-

der hade färgat hans 

kläder röda och han 

rörde sig med en 

krigares målmedve-

tenhet när han åter-

intog sin tron 

bakom det stora 

träblocket.  

   Framför honom 

vandrade en lång-

sträckt figur förbi. 

Ratuldur krönte allt-

mer på nacken och 

till slut fick han syn 

på huvudet uppe vid taket. Pälsen glimrade likt en krona av 

guld på hjässan och spillde ned framför ögonen. Tvåbeningen 

svajade sig förbi, och bakom honom glodde Ormdräparen 

bistert. 

   Ratuldur den Store blev inte rädd, men däremot insåg han 

att han kunde finna det han behövde någon annanstans.  

Äntligen hade han hittat det han sökte! Ratuldur befann sig 

på en gulnad träplatå i den nedersta grottan. Framför honom 

glittrade en av de runda glasbägarna som de tvåbenta använde 

för att hiva i sig kopiösa mängder vatten.  

   Ratuldur fnissade till och började spjärna och kämpa mot 

bägaren. Efter mycket sjå lyckades han till slut knuffa den 

över kanten varpå den föll i marken med ett tillfredställande 

krasande.  

   Medans han pustade ut fick han syn på flera rader med 

gröna blad som reste sig från svarta bägare framför ett av titt-

hålen. Vad hade de lömska bestarna nu hittat på, undrade Ra-

tuldur trött.  

 

   Skotten påminde honom om om den Dräktige. Plötsligt för-

stod han deras diaboliska plan till fullo. Med hjälp av skotten 

skulle nya träd kunna växa ihop till ett nytt Fontänhus och en 

ny generation jättar skulle snart växa upp i den.  

   Medans han funderade hade en liten hona smygit sig in i 

hålan. Under den mörka pälsen tittade ett blekt men bestämt 

ansikte fram. Hon ställde sig en bit från Ratuldur och lyfte 

tassarna framför sig i en krigarpose alltmedan hon utstötte 

kattlika jamanden. 

   Ratuldur blev så överraskad av hennes blodtörst att han in-

stinktivt intog ställningen för den Krökta Svansens teknik: 

Drakens Dans. Men han hade inte blivit upptäckt. Istället rik-

tade hon några slag och sparkar i luften innan hon till slut 

satte sig rakryggad på marken - försjunken i trans.  

   Så det var hit krigarna kom för att meditera, funderade Ra-

tuldur. Nåväl, han hade vad han behövde. Dags att skrida till 

verket.                                                                                  

Ratuldur var utmattad. Han hade spenderat timmar med att 

baxa sina hårt förvärvade glasskärvor hela vägen upp till 

träplatån bredvid Metallskrinet och ytterligare en timme med 

att färdigställa sitt konstverk. Men när han väl skärskådade 

sitt majestätiska 

mästerverk så fyll-

des han med stolt-

het.  

   Ett underligt svart 

metallgap utgjorde 

ställningen där han 

hängt upp pappret 

som tuggats vid 

kanterna tills det fått 

formen av en kropp. 

Förvridna metall-

stänger hade sam-

manfogats till en 

lång svans och 

framför låg två sym-

boliska glasskärvor. 

Det var kanske inte 

en perfekt likhet, men även en vag sådan av Ratuldur den 

Store skulle fylla tvåbeningarna med vördnad.  

   Nu var det bara en tidsfråga innan människorna började 

tillbe hans avbild istället för Metallskrinet och efter hand 

skulle han lämna ut uppdrag för dem att utföra.  

   Ur ögonvrån fick han syn på en skepnad med en lång svart 

päls. Den Bullrige!  

   Skuggorna hopade sig varhelst hennes blick föll och jäm-

rande jättar hukade sig under hennes stridslystna ordsvada. 

Hon fick syn på Ratuldurs verk och tog omedelbart till orda:  

   "Va faaeen har ni gjorrt mä häftapparaten? Väm haer inte 

plåckat undan?" 

   Kropp, svans, shamankristaller och Ratuldurs hjärta revs 

ned och slängdes i en stor bytta på marken innan hon stegade 

iväg, vilt ropandes.  

   På stumma ben vandrade Ratuldur tillbaks till sin viloplats 

vid den smattrande tittgluggen och försökte förtvivlat att falla 

i sömn igen. 

 Peter 
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NYTT SPECIALNUMMER! 

Nu å r det klårt! 
Vå rt nyå speciål-
nummer på  temåt: 
Vad är meningen 
med livet?  
Egnå tånkår kring 
å mnet? Då  kån dinå 
texter kömmå med 
i nå stå upplågå då  
vi uppdåterår  in-
nehå llet. Köm in på  
redåktiönen så  
hjå lper vi dig. 

MISSAT FÖRRA SPECIAL-
NUMRET? 

Medlemmår i Fön-
tå nhuset skriver 
sinå berå ttelser 
kring vikten åv ett 
brå bemö tånde. 
Tidningen å r ett 
måste för männi-
skör söm på  ölikå 
så tt å r verksåmmå 
inöm psykvå rden.  
Skåffå genåst öm 
du inte lå st! 

 Nu har vi tryckt upp läckra svarta T-tröjor med 
texter som i vackra formuleringar lyfter fram     
tanken med vår viktiga verksamhet i huset. 
Självklart ska du också skaffa en av våra superfina 
tröjor i finaste bomull, ekologisk naturligtvis.   
Finns i olika storlekar.  Du hittar dem hos Iréne på 
kontoret. 

SNYGGASTE STASSEN I STAN? 

70 kr! 
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Plötsligt stod Du där 

var kommer Du ifrån? 
Du såg ut att undra 
var kommer jag ifrån 
Du log, tog ett steg emot mig 
Ytterligare ett och två 
mitt hjärta slog, hundra tusen slag 
Jag log och kom emot Dig 
Du kysste mig 
Vi kysstes båda två 

Jag längtar längtar efter Dig 

Jag är sanslöst förälskad 
Vad känner Du för mig? 
Jag ser Din blick, den bränner 
Dina händer rör vid mig 
Mjukt och bestämt 
Du ställer Dig alldeles nära min kropp 
Lägger armen om mig 
Vi går tätt tillsammans 
Alldeles tysta 
Jag är inte medveten om något annat 
Du stannar, tar försiktigt mitt 
Ansikte mellan Dina händer – 
Och kysser mig som vore vi i himlen. 

 

Ett ska jag ha innan döden är här- 

Kärleken 
Skulle bara tanken räcka vore jag där för en evighet 
Smek mig, kyss mig om igen 
Du kanske inte vet att kyssen  är det mest intima 
Jag vägrar att dö innan kärleken nått mig 
Jag kommer att använda hela min kraft 

Jag älskar Dig, älskar dig 

Förstår Du inte det?! 
Du är vacker 
Dina ögon 
Din mun 
Jag kysser Dig 
I mina tankar 
Kyss mig Du, kyss mig länge 
Jag rör vid Dig 
Du har vackra händer 
Rör vid mig!! 
Idag gav Du mig en blick 
Varm och intensiv 
Du fick en brännande blick tillbaka 
Är det nu det kommer att ske? 
Du kysser mig, äntligen 
Jag kysser Dig, igen och igen 
Du drar mig intill Dig 
Håller mig tätt 
Du älskar mig! 

 

Så vackert allting blev  

när Du såg på mig 
jag mötte Din blick 
allting förändrades 
Du rörde vid mig 
tog tag i mig 
jag tog tag i Dig 
Du talade till mig 
så att jag blev full 
av liv och kraft 
Jag är förälskad 
Så är det Karin 

KÄRLEKSKARUSELLEN 
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Kulturgruppen hå r i huset hår söm vånligt mycket 
på  gå ng. 
Helå vå ren hår vi håft vå rT senåste årrångemång 
söm vi kållår ”Nyfiken på ”. Hå r hår vi 
bjudit in ölikå intressåntå persöner 
söm hår nå göt spå nnånde ått berå ttå. 
Söm ett åxplöck kån nå mnås vå r egen 
Jöhånnå Bröck Levin, prå sten Christinå 
Bergil öch Såmuel Lundhölm, fö rfåttå-
ren Lenå Ebervåll, m.fl. Vi hår öckså  
lyckåts få  genrepsbiljetter till blånd 
ånnåt Möömsteåtern i Målmö . Vi vår 
10 persöner frå n Föntå nhuset söm fick 
en fin teåterupplevelse öm hur mån 
kån upplevå ”Måkt” söm teåterpjå sen 
håndlåde öm.  
Nå rmåst på  tur stå r en heldågsutflykt 
till Gåvnö  slött öch pårk söm ligger på  Sjå llånd i vå rt 
grånnlånd Dånmårk. Dennå utflykt blir en fin upp-
stårt till Sömmårens ållå utflykter, söm bö rjår i juni 
må nåd. Mer öm desså i nå stå nr. 
Senåre i juni skåll vi söm vånligt hå vå rt mycket öm-
tycktå kulturlå ger uppe i Ottårp, söm vi hår tillsåm-
måns med de åndrå föntå nhusen i Skå ne öch Fål-
kenberg i Hållånd. Med desså hus hår vi ett gånskå 

ömfåttånde kulturutbyte, med blånd ånnåt vå r 
våndringsutstå llning. I å r å r temåt ”Tillsåmmåns å r 
vi stårkå”. Utstå llningen kömmer till Lund i septem-

ber. A rets utstå llning kömmer ått 
vårå på  ”Båråvå gen i psykiåtrihu-
set” Fler könstnå rer frå n ”vå rt” 
hus hår då  mö jlighet ått stå llå ut 
sinå könstverk. Intresseråd ? 
Köntåktå då  nå gön i Kulturgrup-
pen. 
Hå r i huset finns det öckså  åndrå 
grupper söm ingå r kulturverk-
såmheten.  Vi hår en pysselgrupp, 
litteråturgrupp, så ngwörkshöp, 
prismågrupp m.m. Hå rligt med 
vå rt hus öch ållå desså underbårå 
blåndningår åv må nniskör, åktivi-

teter, studier öch vå rt gemensåmmå årbete. Söm en 
stör öch få rgspråkånde bukett blömmör!!! Det å r, 
söm skrivet, mycket på  gå ng öch ållå å r hjå rtligt vå l-
kömnå ått medverkå i vå rå åktiviteter. 
 

Varma hälsningar från Kulturgruppen 

HÄNG MED DÄR DET HÄNDER! 

HBTQA-gruppen hå r på  Lunds Föntå nhus hår vårit 

i köntåkt med RFSL ett tåg. Den 21 åpril vår vi på  
besö k fö r ått lå rå öss öm derås 

verksåmhet öch fö r ått stårtå ett 
såmårbete med Föntå nhuset. RFSL 

idåg jöbbår mycket med nytill-
kömnå flyktingår söm öckså  å r 

HBTQA-persöner. Det å r en speci-
ellt utsått grupp. De bå r med sig 
tråumåt åv krig, men öckså  en 

”minöritetsstress” söm de flestå 
inöm HBTQA-vå rlden å r belåståde 

med.  

På  RFSL kån de bl å erbjudå juri-
disk hjå lp öch ånnån pråktisk hjå lp, men öckså  ge-

menskåp i en tölerånt öch trevlig miljö . RFSL hår en 
jå ttefin lökål i centrålå Målmö . Vi höppås få  hit inte 

bårå de söm jöbbår på  RFSL (det å r bårå völöntå -

rer, riktigå eldsjå lår söm å ven hår ett heltidsjöbb 
fö rutöm sitt engågemång i örgåni-

såtiönen) utån öckså  kunnå er-
bjudå hjå lp till de söm å r i behöv åv 

ett Föntå nhus. På  önsdågår hår 
RFSL ett rådiöprögråm söm så nds 

på  Målmö kånålen (89,2 AM). 
Prismågruppen hår blivit bjudnå 
ått deltå öch pråtå öm Föntå nhus-

rö relsen. Vi kömmer meddelå hu-
set nå r dettå blir åv, så  de söm vill 

kån lyssnå.  

Så  Prismågruppen å r vå ldigt nö jd 
med besö ket öch höppås på  ett lyckåt såmårbete i 

fråmtiden. 

Prismagruppen 

PÅ STUDIEBESÖK HOS RFSL 
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Hej på er! 
Jag heter Alfred och är ny här på Lunds Fontän-
hus. Redan när jag studerade till socionom 
hörde jag talas om Fontänhusrörelsen och blev 
nyfiken. Sedan slutet av mars i år jobbar jag 
som handledare i studentenheten tillsammans 
med Anna. 
 
Mina första veckor här på Lunds Fontänhus kan 
beskrivas som röriga och roliga. Lunds Fontän-
hus vimlar av härliga människor och sakta men 
säkert börjar jag ana vad det innebär att vara en 
del av denna gemenskap. Jag har tidigare arbe-
tat som familjebehandlare samt socialrådgivare 
på kommunen så omställningen är stor och nyt-
tig. Det är en fin känsla att bli mött primärt som 
Alfred och inte som tjänsteman. Att få känna 
sig välkommen och innesluten i en gemenskap 
där vi alla är dem vi är.  
 
När jag inte är på Lunds Fontänhus umgås jag 
med familj och vänner. Jag gillar mat och mu-
sik. Jag dansar lindy hop och paddlar havska-
jak. Jag samlar på möten och maträtter. Jag ser 
med spänning och glädje fram emot att lära 
känna Lunds Fontänhus och dess medlemmar! 

HÄR KOMMER 
ALFRED! 

Infö r vå ren kån vi presenterå ett hå rligt prögråm fö r er söm å r i eller infö r studier. Fö rutöm Pömödörö på  vecköbåsis, friskvå rd 
öch önsdågs kvå llsö ppet, så  å r fö ljånde plåneråt:  Nå tverkstrå ffår: 

16/5 ACT: Acceptance and Commitment Therapy, 

med A så Pröbert frå n Studenthå lsån, Lund 

23/5  Vandring i Häckeberga naturreservat: Obs! Detta är 
en heldagsutflykt. Vi mö ts på   Föntå nhuset kl 10:00. *Studenter öch 

ungå vuxnå. 

Vårmt vå lkömnå hå lsås nyå håndledårnå Alfred Hånssön öch Annå Espmår-
ker 

  

OCH HURRA, HURRA! 
 ANNA ÄNTLIGEN TILLBAKA IGEN! 

Oj, vad vi längtat efter din energi, dina         
kunskaper och sköna  positivism. 

EN VÄG FRAMÅT PRESENTERAR: 

VÅRT PROGRAM UNDER VÅREN! 

Häckeberga naturreservat 
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DET KOM ETT BREV OM TRÄNING 
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Vi vår ett tjugötål söm såmlådes i måtsålen fö r ått 
lyssnå på  Såmuel, nå r hån fö relå ste öm sitt liv. 
 Hån bö rjåde berå ttå ått hån stårtåt ett fö re-
tåg. Hån årbetår söm fö relå såre. 
Cirkå 1500 persöner tår livet åv 
sig öm å ret. Båköm vårje sjå lv-
mörd finns det en persönlig 
histöriå. Fler å n 15 000 fö rsö ker 
tå livet åv sig per å r. Såmuel hår 
fö rsö kt två  gå nger. 
 Hån berå ttåde öm fyrå 
drö mmår hån håde håft söm 
köm ått hå en stör betydelse se-
nåre i livet. 
 Efter Såmuels fö rstå 
sjå lvmördsfö rsö k bödde hån 
hemmå hös sin mör i Lund. Hån 
tyckte ått det inte blev nå gön 
riktig uppfö ljning efterå t. Bårå 
ett kört såmtål med en lå kåre. 
 Nu ville hån hå ett eget 
liv öch fö rsö rjå sig sjå lv. Hån 
bö rjåde jöbbå på  Scåndic Hötell i 
Målmö  söm köck. 
 2009 flyttåde hån till Nörge öch jöbbåde söm 
köck öch så ljåre. Det blev mycket festånde i Oslö. 
 Tillbåkå i Sverige 2010. Hån fick ett erbju-
dånde söm butikschef söm hån tåckåde nej till. Sen 
flyttåde hån tillbåkå till ett stu-
dentrum i Lund. 
 Hån berå ttåde ått hån åll-
tid kå nt sig vårå bå st, öö vervin-
nerlig, kung öch en inkårnåtiön 
åv Jesus. Nu vet hån vårfö r hån 
kå nt så . Hån fick en bipölå r diå-
gnös, vilket fö rklåråde en hel del. 
 Sedån berå ttåde hån nå r 
hån höppåde frå n sjunde vå ning-
en öch öm hur hån fick en stårk 
livslå ngtån mitt i höppet. En tjej 
hö rde fållet öch ringde åmbu-
låns. Hån håmnåde på  sjukhuset i Lund, då r hån sö v-
des ner öch lådes i kömå i två  veckör. Nå r hån våk-
nåde kunde hån inte pråtå, svåråde på  jå- öch nej-
frå gör med ått blinkå. Armårnå stelöpererådes öch 

det såttes in ett chip i hjå rnån fö r ått må tå hjå rn-
funktiöner. Hån blev pårånöid öch åggressiv på  sjuk-
huset. Under dennå tid sitter hån i rullstöl öch å r 

beröende åv hjå lp med det 
mestå. Efter må ngå öperåtiön-
er flyttås hån till Orups rehåbi-
literingssjukhus. Hån tå nker 
mycket på  meningen med livet 
öch sinå drö mmår, men berå t-
tår inget fö r nå gön. Hån bör på  
Orups rehåb till 2011.   
 Sedån flyttår hån till ett 
fritt böende i Lund med vå rd-
persönål. Nu fö rstå r hån vilket 
miråkel det å r ått hån kån ån-
vå ndå årmår öch ben. Inser ått 
livet å r en gå vå. Hån kå nner 
inte sig söm ett öffer. Hån bö r-
jår trå nå sin hö grå årm öch 
hånd. Sjukskö terskån tycker 
ått hån trå når fö r mycket. Nu 
å r hån helt ö vertygåd öm ått 
hån å r en inkårnåtiön åv Jesus, 
hån hår öckså  en stårk måni.  

 Senåre under vintern fö ll hån ner i en djup 
depressiön. På  grund åv den kunde hån inte trå nå 
årmen likå mycket.   
 Såmuel ånså g ått bå då fö rsö ken berödde på  

feldiågnöser.  Det å r fårligt ått ge 
åntidepressiv medicin till en söm 
å r bipölå r. Hån vår mycket led-
sen fö r det lidånde hån örsåkåt 
nå rå öch kå rå, öch inte minst sig 
sjå lv. Hån berå ttåde vå ldigt brå 
öch med inlevelse hur hån jöb-
både med sig sjå lv under rehåbi-
literingstiden.  
 Idåg ö vår Såmuel mycket 
på  tåcksåmhet öch vill hjå lpå 
åndrå i såmmå situåtiön. Hån å r 
med i en fö rening söm heter Sui-

cide Zerö. Mer öm det kån mån lå så på  derås hem-
sidå: suicidezero.se  
 Mer öm Såmuels fö retåg kån du lå så på  håns 
hemsidå: såmuellundhölm.se 

NYFIKEN PÅ SAMUEL LINDHOLM 

Idåg ö vår 
Såmuel mycket 
på  tåcksåmhet 
öch vill ge vidåre 

till åndrå. 

 

FYRA DRÖMMAR SOM  
FÖRÄNDRADE LIVET 
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 VILKEN APTIT PÅ LIVET! 

 

              Möt Maria Olofsson. 
En klippa på redaktionen 
och ett socialt fenomen i hu-
set. Alltid vaken för andra 
och framförallt alltid nyfiken 
på vad som står på dagens 
meny.  
 
Maria, var kommer du 
ifrån? 
Jag är från Frösön i Östersunds 
kommun i  Jämtland, mitt i 
Sverige med andra ord. 
 
Vad saknar du därifrån? 
Jag saknar framförallt vintrar-
na då man kan ägna sig åt vin-
tersport. Att åka skidor i riktiga 
spår, att åka utförsåkning och 

att åka skridskor på naturis. 
 
Händer det att du längtar tillbaka dit? 
Ofta, men jag har ingenting kvar där. Mamma är död och alla mina 
syskon har flyttat därifrån. 
 
När och varför flyttade du till Skåne? 
Jag bodde ett tag i Stockholm, men jag blev trött på det. Och så 
hade jag syskon i Malmö så jag flyttade ner i december 1988.. 
 
Var i Skåne bor du? 
Jag bor sedan 1996 i Furulund strax söder om Kävlinge. Tidigare 
hade vi ett eget hus, men nu bor jag i en marklägenhet där det finns 
en fin altan som jag pysslar med. 
 
Vad har du för intressen? 
Jag tycker mycket om att umgås med vänner  och min hund Wiccy. 
 
Du är tvilling, hur är det? 
Ja, jag har en tvillingsyster som heter Iris. Vi är väldigt lika men 
trots det trodde man från början att vi var tvåäggstvillingar. Det var 

först när vi deltog i en test på 
Karolinska sjukhuset, där vi 
fick lämna DNA, som man 
kunde konstatera att vi fak-
tiskt var enäggstvillingar. Vi 
står mycket nära varandra. 
Om någon av oss känner sig 
lite deppig och nere så är vi 
båda där och tröstar. En stor 
skillnad mellan oss är att Iris 
är djupt religiös. Jag har en 
systerdotter som blivit nunna  
i ett av de strängaste klostren 
vi har här i Sverige – karmeli-
terklostret i Glumslöv mellan 
Landskrona och Helsingborg. 
Det känns som om vi har för-
lorat henne. 
 

Vem av er föddes först? 
Det gjorde jag. Jag är nio minuter äldre än lillsyrran. 
 
Hur lika är ni till utseendet? 
Vi är väldigt lika. 
 
Har ni samma favoritfärg? 

Nej, min är grön och syrrans är orange. 
 
Har ni lurats om vem som är vem någon 
gång? 
Ja, men inte under några muntra omständig-
heter. Det var när jag skulle lämna en pojk-
vän, då fick syrran som var på Frösön agera 
mig i bakgrunden under telefonsamtal. Hon 
hojtade att hon (jag) var för upptagen att 
komma till telefonen. Själv var jag i Stock-
holm och tömde vår lägenhet på mina grejor. 
 
Har ni tät kontakt? 
Jadå, Iris bor visserligen i Uppland, men vi 
talar med varandra i telefon nästan varje dag. 
 
Har du barn och hur många i så fall? 
Jag har två barn. En flicka som är 25 år gam-
mal och en pojke som är 27. 
 
Vad har du för utbildning? 
Det är en lång historia. Jag började inte på 
gymnasiet efter årskurs nio. I stället började 
jag arbeta som vårdbiträde. Och efter att ha 
jobbat inom vården, på hotell och inom hem-
tjänsten började jag läsa in gymnasiekompe-
tensen på folkhögskola och två år på Komvux. 
Och, då jag var ganska trött på att jobba i vår-
den, så läste jag till SYO-konsulent på lärar-
högskolan. 
 
Varför valde du att 
utbilda dig till just 
detta? 
Jag ville fortsätta att 
arbeta med människor, 
men på ett mer positivt 
sätt än vad sjukvården 
kunde erbjuda. 

 
Hur länge har du varit medlem i Fontän-
huset? 
Jag tror att jag har varit medlem sedan star-
ten 2011. Mitt medlemsnummer är 13, så 
nog var jag tidig här. 
 
Hur trivs du här?  
Jag trivs alldeles utmärkt och kommer hit 
varje dag. Det har blivit som ett andra hem 
för mig. 
 
Är det något du tycker är negativt med 
Fontänhuset? 
Jag skulle vilja att det fanns mer pyssel här. 
Tidigare gick jag på Kioskgatan (tidigare 
psykiatrin i Lund, red anm). Där fick vi arbeta med händerna, men 
det var under en begränsad tid. 
 
Du har nyligen fyllt 55 år vad tänker du kring det? 
Jag blir en lugnare och tryggare människa ju äldre jag blir och är 
inte rädd för att åldras. Jag är ganska trött på ungdomsfixeringen 
som genomsyrar samhället idag. Människors skönhet kommer ini-
från. Jag tycker att det är viktigt att behålla barnasinnet och veta att 
allting ordnar sig. 

Intervjuad av Malou och Göran 

En leende Maria med sin 
tvillingsyster Iris. Alltid 
tillsammans i symbios. 
Enäggstvillingfödslar är 
helt slumpartade och ovan-
liga, de förekommer bara 
vid en av tusen födslar. 

Mmm!  
Det var  
gott!  
Maria      
älskar mat. 
Speciellt 
pannkakor 
med nypon-
soppa, hus-
manskost,  
paltbröd och 
fläsk och 
inte minst 
mormors 
hembakade 
tunnbröd 
med mes-
smör. Men 
nääääääär 
kommer hu-
vudrätten?  

Maria och  
syrran i blått 
ljus. Kolla bis-
singarna, redan 
redo för mat på 
stora fat. 
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 VILKEN APTIT PÅ LIVET! 

Maskeraddag tillsammans med barnen.  
Maria som Råttan. Den sötaste gnagare  
som nånsin pipit runt på denna jord. 

Två surpuppor hos fotografen, Maria är nästan 
bomben på att hon står till höger. De två äldre  
bröderna flankerar och lillsyrran har ännu inte  
landat på planeten Jorden. 

Fina juliga rosetter i håret på tre förväntansfulla 
flickor från Frösön i Jämtland i södra Norrland. 
Inte så långt från tomtens hemby i Finland eller?  

”När kom-
mer huvud-
rätten?” 
Nej , det 
här är en 
stolt och 
harmonisk 
mamma 
med först-
lingen 
Måns i ma-
gen.  

Maria tvåa från vänster, mamman i mitten.  
Hon var väldigt kreativ; tog hand om barnen,  
satt uppe om nätterna och sydde kläder till barn och 
väninnor plus att hon jobbade som mentalsköterska.  
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 ÅNGESTLOPPET I MÅL! 

Törsdåg den 23 mårs vår det dågs fö r 2017 å rs 
upplågå åv A ngestlöppet. Och sjå lvklårt deltög å ven 
Lunds Föntå nhus.  
Eventet inleddes med musik åv Föntå nhusets egnå 
tålånger med Helgå på  fiöl, Nicklås på  keyböård, 
Måttiås S på  cåjö n (trumlå då) öch så ng åv Kim & 
Måtildå. I tåkt med musiken blev det öckså  gemen-
såm uppvå rmning. Det serverådes blå bå rsdryck, 

å pplen öch bånåner till deltågårnå öch å ven till 
nå grå åv de å skå dåre söm såmlåts runtömkring. 
Nå grå persöner vå gåde sig å ven fråm fö r ått tå lite, 
frukt eller fö r ått stå llå lite frå gör. A ven mediå vår 
på  plåts i förm åv en repörter frå n Sydsvenskån. 
 

Samma nummer 
Så , till sjå lvå löppet! Nummer-
låppår med 209, vilket vår 
tå nkt ått vårå löppets lå ngd i 
meter, delådes ut till deltågår-
nå. Efter nå rmåre må tningår 
visåde sig ått löppet snåråre 
vår 270 meter. Det spelår döck 
mindre röll då  det inte heller 
fånns nå grå vinnåre, fö rlöråre 
eller tidtågårur.  Men åv ållå 
vinnårnå vår det Annelie söm 
vånn bå st.  
Runt 20 deltågåre språng, 
skrek öch gick bört lite å ngest 
öch efter må lgå ng stöd Irene 
beredd ått skrivå diplöm å t 
såmtligå deltågåre.  
 
Gungande avslutning 
Efter ått löppet vår åvklåråt förtsåtte festligheternå 
med å nnu mer mingel öch musik. Flerå ömgå ngår 
åv lå ten "Vem kån mån litå på " fick medlemmår öch 
å skå dåre i gungning öch fick såmtidigt rundå åv 
dennå å rets upplågå åv A ngestlöppet.  

                                       Johan I 

 
-alla vann men Anneli vann allra bäst 
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STUDIEBESÖK PÅ SVT SKÅNE 
Zoran hade fixat så vi kunde åka in till Malmö och 
besöka SVT Skåne. 
Maria O, Karin, Eva Li, Zoran, Bengt och jag lastade 
in oss i bussen, Gunnar mötte upp i Malmö. Vi hade 
höga förväntningar på detta besök, ingen hade sett en 
TV-studio förut. 
 
Vi blev mötta av en karl som heter Olle Palm, som 
bjöd på kaffe och en liten pratstund, innan vi blev vi-
sade runt i huset, som för övrigt var en av Kockums 
gamla byggnader. Han berättade att det var cirka 200 
personer som jobbade där. Det var fullt av arbetsplat-
ser med datorer på flera redaktioner. 
 
Vi fick även se studion som sänder SVT Skånes ny-
heter, och vi fick prova på att läsa upp nyheterna, ja 
de som ville i alla fall. Zoran började läsa upp det 
första inslaget, och det var jättebra. De som känner 
mig, vet att jag gärna syns och hörs, så jag kastade 
mig fram och läste det andra inslaget helt utan att 
skämmas. Det gick strålande tyckte jag, om jag själv 
får säga det. Karin läste inslag nummer tre på ett lugnt 
och utmärkt sätt. Eva Li avslutade med att läsa upp 
vädret, fantastiskt bra, så klart. 
 
Vi tackade Olle för en utmärkt rundvisning. Han var 
en mycket trevlig och underhållande guide. Vi åkte 
hem mycket nöjda med dagen. 

Tony 

Zoran, Bengt och Olle i rutan Eva Li tittar efter tittare 

Karin kring ett viktigt ämne Tony tar nyheter på allvar 

Olle Palm och hans kollega Ylva Esping nomine-
rades för Guldspaden 2016,  ett prestigefyllt pris 
för grävande journalistik. De nominerades för 
sitt granskande kring omständigheterna om hur 
poliskadett Nancy Mashoun felaktigt underkän-
des i sin utbildning. Detta pga sin anmälan av sin 
handledare som ofta gick över gränsen i sina kon-
troller av personer med utländsk bakgrund i 
Malmö. 
Läs mer på: 

www.svt.se/nyheter/lokalt/
skane/svt-nyheter-skane-

Bengt i 
VIP-stolen 

Zoran som 
gjuten i    
program-
ledarstolen 
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Vi vår 8 fö r-
vå ntånsfullå 
Föntå nåre 
söm å kte till 
Målmö  fö r ått 
besö kå dettå 
snurrigå 
bygge. Nå r vi 
köm fråm stöd 
Alf frå n Skå de-
bånån öch 
vå ntåde på  
öss. Vi gick in i 
entre n öch 
fö rbi våkten 
söm köllår ållå 

söm kömmer in då r. Sen å kte vi upp till 49:e 
vå ningen, då r det fånns ett utrymme fö r besö -
kåre. Vi blev vå l möttågnå åv en mån söm he-
ter Rölf Bråndt. Utsikten vår det fö rstå söm 
slög öss, den vår fåntåstisk. Hån berå ttåde hur 
huset blev till öch åndrå fåktå öm huset. 
Plånernå bö rjåde tå fårt vid bömå ssån Bö 99. 
Det fö rstå spådtåget tögs 2001, öch 2005 vår 
det klårt. Arkitekten heter Såntiågö Cålåtråvå. 
Huset å gs åv HSB Målmö . Det vår den då vå-
rånde VD:n fö r HSB, Jöhnny O rbå ck, söm drev 
igenöm beslutet ått byggå huset. Köstnådernå 
berå knådes till 600-800 miljöner krönör, men 
det slutåde vid drygt en miljård. Det köm 
mycket kritik möt O rbå ck fö r ått medlemmår-
nå tyckte det blev fö r dyrt. 
Nu vill HSB så ljå huset. Om 
du å r intresseråd så  köstår 
det ”bårå” 1,8 miljårder. Hit-
tills hår de inte hittåt nå gön 
kö påre.  
Huset å r uppbyggt i 9 
”kuber” med 5 vå ningår i 
vårje, plus en vå ning mellån 
vårje kub. Tötålt 54 vå ning-
år. Vå ningårnå mellån ku-
bernå erbjuder utsiktsplåt-
ser såmt gemensåmmå ut-
rymmen söm reståurång, 
trå ningslökåler öch lik-
nånde. Vårje ”kub” å r sin 

egen brånd-
cell öch det finns 
sprinklers ö ver-
ållt. Det finns 2 
400 fö nster. Av 
så kerhetsskå l gå r 
inte fö nstren ått 
ö ppnå. 
Det finns 147 lå -
genheter. De vår 
frå n bö rjån tå nktå 
ått bli insåtslå gen-
heter, men de blev 
så  dyrå så  det 
fånns inte så  
må ngå intressen-
ter. Nu finns det 
endåst hyreslå -
genheter då r. En ettå köstår cirkå 15 000 i må -
nåden. 
Det finns en åvfållskvårn i ållå lå genheter, en 
så n då r söm å r gånskå vånlig i USA. Miljö tå n-
ket å r gånskå hö gt, med söpsörtering öch åv-
fållet söm gå r genöm åvfållskvårnårnå blir 
biöbrå nsle. 
Det vår riktigt intressånt ått se huset inifrå n 
öch utsikten vår underbår. 
Vi tåckår Alf fö r ått vi få tt tå del åv dennå upp-
levelse. 

Tony 
 

ITTA! HÄR ÄR VI! T 
U 
R 
N 
I 
N 
G  
 

T 
O 
R 
S 
O Utsikt mot bron 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
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NU! 
ÄR DET DAGS FÖR LUNDS 

ÖPPNASTE HUS! 

 
 

LUNDS FONTÄNHUS 
bjuder in till ÖPPET HUS igen. Vi vill visa upp vår fina gemenskap och alla fantastiska  

människor som finns i vårt fina hus. Alla är hjärtligt välkomna. 
Det kommer att bli finstämd musik och sång, lotteri, god mat och trevligt mingel.  
Mellan musikuppträdena har vi ”OPEN MIC”, där alla som vill kan ta mikrofonen  

och läsa en dikt eller säga något tänkvärt eller vad man nu vill. 
Vi erbjuder också rundvisning för de som är intresserade. 

KOM TILL KÄVLINGEVÄGEN 15 ONSDAG DEN 31 MAJ KL 13-18 
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SUDDAR UT GRÄNSERNA 

MELLAN FRISKT OCH SJUKT 

t 
Måndag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim på Högevall. Kl 16-framåt. 
Tisdag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim  på Högevall. Kl 14-15:30 
Torsdag: Styrke– och konditionsträning samt motionssim på Högevall. Kl 14-15:30 
Fredag: Badminton på Victoriastadion. Kl 15:00 
En gång i månaden: Naturpromenad vid något trevligt naturområde. Håll utkik efter 
anslag och SMS. 
 

Anslut dig till friskvårdens SMS-grupp så får du alltid dagsaktuell information                                                 
om vår gemensamma  träning mm. Prata med Johan eller Malin för mer information. 

Nya vetenskapsrön visar att träning föryngrar både hjärnan och kroppen.  
Häng med oss på Actic Högevall.  

Vi har full tillgång till gymmet och motionssimmet. Haka på! 

TRÄNA ÄR KANON! 

Filmen som utspelar sig år 1899 är regisserad av Brad 
Anderson och delvis baserad på en bok av Edgar Allan 
Poe. Psykiatristudenten Dr. Edward Newgate anländer 
till Stonehearst Asylum, ett brittiskt mentalsjukhus ute i 
vildmarken. Han träffar där föreståndaren Dr. Silas 
Lamb och den charmerande 
pianospelande psykpatienten 
Lady Eliza Graves. Newgate 
är förvånad över Dr. Lambs 
ovanliga metoder och hans 
ovanligt humana psykiatriska 
vård. Han förstår dock snart att 
allt inte står rätt till på 
Stonehearst Asylum. Det visar 
sig att psykiatripatienterna har 
gjort uppror mot den verkliga 
personalen, som nu sitter in-
låsta i källaren. Dr. Lamb och 
hans personal är i själva verket 
själva psykpatienter. 
Det är 15-årsgräns på denna film, och det kan man för-
stå. Den innehåller en del våldsamma scener och en del 
vulgärt språk. Jag tycker dock att den på det hela taget 
är ganska bra, eftersom den suddar ut skiljelinjerna mel-
lan psykiskt friskt och psykiskt sjukt och mellan gott 
och ont. Det framkommer i filmen hur grymma och 
omänskliga behandlingsmetoderna på den tidens psykia-
triska sjukhus i allmänhet faktiskt var. 
På 1800-talet ville man skydda samhället från psykpati-

enterna eftersom de ansågs farliga. Därför placerade 
man mentalsjukhusen utanför städerna. Behandlingsme-
toderna gick ut på att chocka patienterna på olika sätt, t 
ex genom bad i iskallt vatten, elbehandling eller sväng-
stolar som gjorde patienten medvetslös. En annan be-

handlingsmetod var lobotomi, 
som innebar att man skar av 
vissa nervbanor i hjärnan för 
att göra patienten mer medgör-
lig. Behandlingarna handlade 
mer om att göra psykpatienter-
na mer lätthanterliga för vård-
personalen än att höja deras 
livskvalitet. 
Det har hänt väldigt, väldigt 
mycket inom den psykiatriska 
vården sedan år 1899. Man 
glömmer lätt bort hur bra den 
nuvarande svenska psykiatrin 
fungerar jämfört med tidigare 

epoker i historien, som under medeltiden, 1800-talet el-
ler 1900-talet då man i det nazistiska Tyskland mördade 
psykiskt sjuka i massor. Men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra för att minska fördomarna mot 
människor med psykisk ohälsa. I filmen Stonehearst 
Asylum vet man aldrig riktigt vem som är psykiskt frisk 
eller inte. Därför känns det för mig som om denna film 
faktiskt suddar ut en del fördomar mot människor med 
psykisk ohälsa. 

Martin  

Filmrecension: Stonehearst Asylum (2014)  
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TRÄNA ÄR KANON! 

Varför flytta, varför är jag här? 
Jag har aldrig trivts på min hemort (förra) Så jag ville flytta och helst söder 
över, för jag tycker mycket om klimatet där. Så blev det att jag tog en kurs 
på en skola i Södern ha ha Hoppsan jag kom in. Så då blev lyckan väl 
gjord. Resan blev av och flyttlasset gick. Detta ska bli jättekul ÄNTLI-
GEN! 
 
 Väl nere i Södern fann jag mig till ro. Men sen kom ångesten, skammen, 
dålig självkänsla och självförtroendet tröt så jag sökte mig till psykvården 
för att få hjälp och stöd och bearbetning. Det gick bra i början, men så 
hände det som inte får hända. Situationen blev ohållbar.  
 
Vad hände, tänkte ni. Jo, jag råkade sätta mig fel på stolen och då åkte jag 
ut ur verksamheten med ett brak. Det slutade med att jag fick gå i samtals-
terapi som inte leder någonstans utan bara gör allt värre. Jag är jätteledsen 
och ensam. Jag har provat allt men inte lyckats med något.  
 
Tills jag fann FONTÄNHUSET! Där togs jag emot med öppna armar och 
blev en i gänget. Självkänslan kom tillbaka. Likaså självförtroendet. Och 
ångesten försvann  
 
Och jag börjar känna mig behövd.        

    Helena 

SATTE MIG FEL PÅ STOLEN 

TUUUSEN 

TACK, 

HÄÄRLIGA  

MONIQUE! 

Onsdågen den 15 mårs åvtåckådes Mönique efter nå grå å rs hå rt 
årbete fö r ått få  Kristållenpröjektet i håmn. Den gick inte riktigt 
söm tå nkt, öch då rmed upphö rde öckså  hennes ånstå llning hå r i 
huset. Hön gå r nu vidåre möt nyå utmåningår öch vi ö nskår henne 
åll lyckå öch vå lgå ng våd hön å n kömmer ått gö rå. Vi kömmer ållå 
ått såknå hennes sprudlånde glådå humö r öch hennes skårpå in-
tellekt såmt hennes unikå kå nslå fö r sinå medmå nniskör. 
   
                                       All lyckå, Mönique! 
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Jåg heter Dånnå öch kömmer frå n Cölömbiå.             
Vi hår så kert trå ffåts på  Lunds Föntå nhus. Jåg köm 
till Huset i jånuåri 2015, öm jåg minns rå tt. Jåg hår 
deltågit i “En Vå g Fråmå ts” studentpröjekt sedån 
dess. Jåg å r nå stån klår med minå studier: en Måster 
i Miljö studier öch Hå llbårhetsvetenskåp vid Lunds 
Universitet. Nu å r jåg tillbåkå på  Föntå nhuset med 
en ny utmåning: Jåg hår bö rjåt min pråktik, öch 
kömmer snårt ått berå ttå lite mer öm våd min pråk-
tik håndlår öm, 
men fö rst vill jåg 
delå med mig öm 
vem jåg å r öch 
öm minå upple-
velser kring Fön-
tå nhuset. 
 
Nå r jåg fö rst kön-
tåktåde Måtildå 
Espmårker, vå r 
kå rå student-
håndledåre, fick 
jåg hennes kön-
tåktuppgifter. Det 
vår efter ått jåg 
blivit inlågd på  
sjukhus inöm 
psykiåtrin. Jåg 
håde tåppåt lusten fö r ållt. Jåg kå nde mig verkligen 
måktlö s. Nu kå nner jåg stårkt ått öm det inte håde 
vårit fö r Måtildå, ållå på  Föntå nhuset, öch minå livs-
kömpisår söm jåg trå ffåt hå r så  skulle jåg inte hå 
ö verlevt den tiden i Sverige. Rehåbilitering verkåde 
ömö jligt i minå ö gön. Jåg tå nkte å ven ått jåg åldrig 
skulle klårå min Måster, eller bli mig sjå lv igen. Men 
nu, efter två  öch ett hålvt å r söm medlem, så  å r jåg 
nå stån klår med minå studier, öch nu kå nner jåg ått 
min kråft å r tillbåkå. Fråmfö rållt hår jåg lå rt mig ått 
hå lsån kömmer i fö rstå hånd! 
 
Sverige vs Colombia kring psykisk ohälsa 
Persöner med psykisk öhå lså hår kånske såmmå be-
höv åv stö d jörden runt. Men minå erfårenheter å r 
ått så  lå nge då r inte finns en bemö tånde plåts, med 
ett fungerånde system fö r ått stå rkå sitt nå tverk öch 
fö r ått hittå en mening med livet öch sin dåg, så  å r 
det vå ldigt svå rt ått kunnå få  nå gön brå rehåbilite-
ring. Allå behö ver en fåmiljå r öch vårm stå mning, 
söm gö r ått mån, öåvsett svå righeter, kån nå  sin pöt-

entiål. Frå n tidigåre håde jåg en bild frå n Cölömbiå 
öch åv hur psykisk öhå lså hånterås då r, frå n ått jåg 
håde en  depressiön öch frå n min måmmås erfåren-
het. Då rfö r kunde jåg lå tt gö rå en jå mfö relse mellån 
Sverige öch Cölömbiå kring psykiåtri öch rehåbilite-
ring. I Cölömbiå finns tyvå rr ingenting liknånde Fön-
tå nhusen, öch då r finns förtfårånde extremt mycket 
fö rdö månde öch stigmåtisering kring psykisk öhå lså. 
I mitt hemlånd blir må nniskör öftåst isöleråde, öch 

utån mö jlighet ått 
få  ett söciålt nå t-
verk.  
 
Min nya utmaning 
som praktikant 
Efter ått jåg blivit 
inlågd fick jåg så  
mycket stö d frå n 
Lunds Föntå nhus 
öch åndrå verksåm-
heter ått jåg tå nkte: 
Vi behö ver Föntå n-
hus i Cölömbiå! Jåg 
bö rjåde redån 
fö rstå å ret lekå med 
tånken på  ått stårtå 
Föntå nhus i mitt 
hemlånd. Under en 

tid så  vår jåg inte i Huset, eftersöm  jåg gjörde mitt 
få ltårbete i Amåzönås, plus ått jåg vår tvungen ått 
skrivå min uppsåts. I februåri fick jåg gödkå nt så  då  
bestå mde jåg mig fö r ått tå upp min drö m öm ått 
förskå i hur mån stårtår upp ett Föntå nhus utöm-
lånds. Jåg kömmer då  ått skrivå tre vetenskåpligå 
årtiklår.                                         Fö rstå årtikeln blir 
”Varför är det viktigt att ha ett Fontänhus?” 
Andrå ”Hur startar man ett Fontänhus i Skåne?” 
öch tredje ”Hur kan man översätta den svenska 
modellen av Fontänhus till ett post-konflikt land, 
som Colombia?” 
 
Helå Föntå nhuskönceptet å r i min mening helt innö-
våtivt öch fåntåstiskt. Allå lå nder skulle behö vå hå 
ett Föntå nhus. Dessutöm, behö ver lå nder söm 
Cölömbiå dettå å nnu mer, fö r ått de skå lyckås med 
ått byggå en hå llbår fred. 
 

Danna Villada med hjälp av Malou 

FRÅN ATT VARA MEDLEM TILL ATT FINNA EN NY UPPGIFT I LUNDS FONTÄNHUS  

MIN NYA UTMANING  

Läs mer om Danna här 
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VÅR I GRÖNA FINGRAR 

Nätverksträff - vår praktikant Danna berättar 
om dyslexi 
 
Nu i veckån hår studentenheten håft en vå rdefull 
fö relå sning öch wörkshöp med husets pråktikånt 
Dånnå. Dånnå berå ttår ått det å r viktigt ått tålå öm 
dyslexi, då  det å r nå göt söm hön sjå lv kå mpåt med  
i helå sitt liv. Nu å r hön i en fås i livet då r hön vå går 
tålå öch förskå öm dyslexi. Dånnå upplever ått hö jå 

medvetåndegråden öm 
dyslexi ger henne mer 
måkt ö ver sin situåtiön. 
Att det gå r ått vårå en del 
i studiesystemet med 
dyslexi. Ide n med dettå å r 
ått spridå kunskåp öch 
fö rstå else fö r dyslexi, men 
öckså  ått utö kå förskning-
en kring dyslexi.  
Vi söm deltög i wörkshö-
pen spelådes in öch vå rå 
iåkttågelser kömmer ått 
ånvå ndås till Dånnås 

språ kförskning. Dånnå kömmer ått bjudå tillbåkå 
till Föntå nhuset genöm ått ånördnå en ny wörkshöp 
med hjå lp åv en expertintervju åv Lenå Bösund frå n 
pedågögiskt stö d vid Lunds Universitet. 
       Under nå tverkstrå ffen delådes deltågårnå in i 
grupper, en med persöner söm hår dyslexi öch en 
grupp utån. Dettå fö r ått hjå lpå de med dyslexi ått 
delå erfårenheter öch stråtegier de hår fö r ått 
kunnå lå så öch skrivå tröts svå righeter. Men öckså  
fö r ått hjå lpå dem söm åldrig upplevt dyslexi inifrå n 
ått fö rstå  hur det å r fö r ått kunnå stö djå åndrå. 
Rååd, frå n Grö nå fingrår, deltög i en ö vning då r 
bå då gruppernå fick skrivå åv Rååds römåntiskå 
dikt på  åråbiskå. Resultåtet ö verråskåde nå grå åv 
deltågårnå, ått skrivå på  ett fö r dem ökå nt skrift-
språ k vår likå svå rt fö r ållå - utöm fö r Iså, vårs ånd-
råsprå k visåde sig vårå åråbiskå.  
Studentenheten tåckår Dånnå fö r en inspirerånde 
öch insiktsfull eftermiddåg,  vårs pedågögiskå upp-
lå gg öch nå rvårön åv hennes hå rligå persön upp-
skåttådes. 
 

Anna Espmarker, Studentenheten 

De flestå åv er kå nner mig sen tidigåre men då  red-
åktiönen hår kömmenderåt mig ått presenterå mig  
sjå lv öch Grö nå Fingrår mer förmellt fö r er medlem-
mår, vå går jåg inte ånnåt å n lydå. 
 
Jåg heter Liså öch å r tidi-
gåre medlem i huset. Då  
jåg å r trå dgå rdsutbildåd 
hår jåg nu få tt chånsen 
ått jöbbå söm håndledåre 
fö r Grö nå Fingrår. Det å r 
ett drö mjöbb fö r mig öch 
jåg trivs fåntåstiskt brå i 
ert så llskåp öch med jöb-
bet å n så  lå nge! Jåg kå n-
ner mig hemmå hå r på  
Föntå nhuset öch trygg 
med ått jåg blir uppskåt-
tåd fö r den jåg å r.  
 
Sjå lv hår jåg ADHD öch egen erfårenhet åv psykisk 
öhå lså. Fö r mig hår trå dgå rd öch ödling vårit en stör 
del åv min lå kåndereså öch hjå lpt mig ått må  bå ttre. 
En stårk drivkråft fö r mig i mitt årbete å r då rfö r ått 
åndrå öckså  skå få  upplevå grö nskåns lå kånde kråft! 
Vå ren bö rjår med en rivstårt i trå dgå rdsenheten. Vi 
bö rjåde med så ddernå inömhus redån i februåri öch 

nu svå mmår kå llåren snårt ö ver åv fö rödlåde plåntör 
söm skå ut i lånden nå r vå rmen kömmer. På  kölönin 
öch i trå dgå rden på gå r årbetet fö r fullt.  I åpril hår vi 
blånd ånnåt sått pötåtis öch lö k, så tt böndbö nör, 

blömmör, mörö tter öch 
pålsternåckå utömhus. 
 
Allå i Huset söm å r lite 
nyfiknå på  trå dgå rdsår-
bete men inte kömmit till 
skött å r vå lkömnå ått 
prövå på  ått hå ngå med 
Grö nå Fingrår en dåg öch 
testå öm det å r nå göt fö r 
er. Ingen insåts å r fö r li-
ten. 
Vill ni hellre bårå kömmå 
fö rbi kölönilötten öch be-
undrå vå rt årbete å r ni 
likå vå lkömnå! 

 
Allå å r ni vå lkömnå ått deltå efter er fö rmå gå i Grö nå 
fingrår. 
Men fö r guds skull stö vlå inte in med lerigå stö vlår i 
huset!  
Ni riskerår ått  dråbbås åv Ire nes vrede…. 

 Lisa 
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Här förbereds det inför vår och sommar. Vi har redan fått in sallad från våra gröna fingrar. Vi har fått mycket 
uppskattning för vår fina påsklunch, det tackar vi för. Allt beröm emottages tacksamt. Vi tackar alla som hjälpte 
till att göra denna dag möglig, nä förlåt, möjlig ska det vara. Vi håller på med en folder som Anna W knåpar 
ihop till oss i köket. Tack så mycket för detta. 
Nu ser vi också fram emot vårt Öppna hus. Planeringen har börjat. Vi vill också passa på att tacka vår egen 
spindel i nätet- Iréne för alla goda och uppskattade bullar som hon sliter med. TACK! 
Som ni säkert har märkt har jag (Malin) nu slutat med Kristallen-projektet och är tillbaka på heltid på huset. 
Tack för alla goda och nyttiga recept vi får in från medlemmar, vi ser fram emot att få in fler. 
Här kommer en favorit i repris: 

Mvh köket 

Kryddig köttfärssås  
med curry och kanel. 
 

 
 

Så här gör du 

1. Skala och hacka löken. Skär kålen i mindre bitar. 
2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
3. Fräs grönsakerna i hälften av oljan med smulad buljongtärning och kryddor. Lägg över i en kastrull. 
4. Stek färsen i resten av oljan. Lägg över i kastrullen med grönsakerna. 
5. Tillsätt grädde och vatten, låt småkoka 5-10 min. Salta och peppra. 
Servera med basmatiris. 

Ingredienser 
Portioner: 4 

 1 gul lök 
 300 g spetskål 
 4 port ris, gärna basma-
tiris 
 2 msk olja 
 1 köttbuljongtärning 
eller fond (1 tärning motsva-
rar 1½ msk fond) 
 1 1/2 tsk curry 
 1 tsk kanel 
 1 tsk sambal oelek 
 500 g nötfärs 
 2 1/2 dl mellangrädde 
 1 dl vatten 
 1/2 tsk salt 
2 krm peppar 

HEJHOPP FRÅN KÖKET! 

För alla 
Läs noga innehållsförteckningen 
på buljongen/fonden. I övrigt är 
rätten fri från gluten och ägg. 
Gör laktosfri: byt ut grädden 
mot laktosfri grädde 
Gör mjölkproteinfri: byt ut 
grädden mot havre-, soja- eller 
risalternativ. 

Bra att veta när du ändrar 
antalet portioner 
Detta recept är gjort för 4 port-
ioner. När du ändrar antalet 
portioner så ändras också mäng-
den i ingredienserna. I vissa fall 
kan detta resultera i att tillag-
ningstiden behöver justeras. 

VILKET HÄRLIGT  
VALBORSGRILLANDE 
I TRÄDGÅRDEN! 

Raad, den killen har full koll på kol i grillen. 
Magnus som vanligt en centralfigur i mat-
sammanhang. Övriga bordsgäster väntar 
längtansfullt.  
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KNEPIGA  
   Här levererar Micke tio nya frågor att brottas med.  
 

 1. Vilket material användes när man gjorde en biofilm förr?  

 2. Hur många kvadratkilometer är Madagaskar? 

 3. Vilket år spelades originalet av skräckfilmen fredagen den 13e in?  

 4. När öppnades världens första Fontänhus?  

 5. I vilket land ägde OS 1980 rum?  

 6. Hur många ronder går man i tungviktsboxning i VM? 

 7.  Vilket år spelades filmen Repmånad in?  

 8. Hur många invånare har Lund?  

 9. Vad brukar Malmö kallas?  

 10. Var bryter man mest platina i världen?  

 
    Rätt svar på frågorna i förra numret:  
 
1. Var i världen finns de näst högsta bergen?    K2  Pakistan/Kina 8611m 
2. Hur många invånare har Baltimore?       (2010)  920 961 
3. Vilket år spelades första James Bond filmen in?   1962 (Med rätt att döda) 
4. Vem var den första James Bond?     Sean Connery 
5. Hur många Fontänhus finns det i Sverige?    12 stycken 
6. Vilket är det snabbaste ett tåg någonsin har gått?   (Världsrekord) 600 km/h 
7. I vilket land uppstod renässansen?     Italien 
8. Vad hette Bo Widerbergs film från 1976?    Mannen på taket 
9. Vilket är den största delstaten i USA?    Alaska 
10. Vad betyder kamera?      Mörkt rum 

 

En underbar söndag i Fontänhuset. Vi 
träffades och njöt av den goda maten och 
det trevliga sällskapet. 

Alltfler anslöt, kanske lockade av de ljuva 
dofterna eller möjligen det fina vårvädret. 
Det här kommer vi definitivt att göra om. 
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Nu är jag 

  
igen 

          
 
Jag är förbannad på tidningar. När jag går in på en tidnings hemsida för att läsa en 
årtikel, så kömmer det en listå på ”mest läst idåg”. Jåg skiter väl i vilkå årtiklår åndrå 
läser, jag läser det jag är intresserad av, inte vad andra är intresserade av. 
 
Jag är förbannad på dagens Petflaskor. De är helt okej när jag tar hem dem från butiken. 
Inga problem när jag hämtar dem i kylen. Men sen: Jag skruvar av korken och vips 
förvandlas den till en hal tvål, eller någon sorts oformlig massa som jag inte kan få grepp 
om. 
 
Jag är förbannad på politiker som inte begriper att det är dags att värna om miljön. 
Oavsett partitillhörighet måste vi alla tänka om. Vi måste på allvar börja tänka på miljön. 
Och vi det är alla på denna jord. Det berör alla, vi får bara hoppas att det inte är försent. 
 
Jag är förbannad på att våra politiker håller på att rasera det svenska välfärdssamhället. 
Sjukvården, skolan, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, 
äldrevården och polisen håller på att duka under av sin egen tyngd. (jag har säkert glömt 
någon, men ni vet vad jag menar). Det är dags att tänka på vad som är 
samhällsekonomiskt bäst för Sverige. Inte vad som är bäst för det ena eller andra partiet. 
Det är inte de röda, blå eller gröna, det är vi, vi som nation, som måste räddas. Gå ihop 
och gör det som är bäst för oss alla, oavsett partitillhörighet. 
 
Jag är förbannad på att denna j*vla depressionen inte släpper taget om alla oss som 
drabbats av den. 
 
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för 
 h*lv*te. 

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY  
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HUR GICK DET SIST? 
Här är lösningen från 
förra numret! 
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Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg öch törsdåg 9-16, 
önsdåg 9-19, fredåg 9-15. öch sö ndåg 11-14. Lö rdåg stå ngt.   
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    
Tel: 046-12 01 95                         
E-post: infö@lundsföntånhus.se      
Hemsida: www.lundsföntånhus.se    
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds Fontänhus 

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

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs      Arne Böjessön (ördf.)     Kerstin Hedelin     Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)     Måritå Swå rd    Gert Birgersby 



31 

SPONSORER 
Craafordska stiftelsen 

Johanniterorden i Sverige 

Råby Räddningsinstitut 
Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls  
Rotary 
Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Emmaus Lund 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  Gunnel 
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita   
Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     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 bli stö dmedlem i Föntå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fö retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 

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 

Illustrationen på baksidan:  
”När tomheten har tagit över”  

Dikt på arabiska av Raad 
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Raad dikt arabiska 


