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Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till människor
som har eller har haft psykisk ohälsa.
Vi bedriver arbetsinriktad verksamhet där alla deltar med
sina resurser efter bästa förmåga. Allt deltagande bygger på frivillighet. Medlemskapet är gratis och utan tidsgräns.

Visste ni att:
- en knäppgök förr var beteckningen
på en gök i ett gökur som tappat sitt
läte och istället bara åstadkom ett
knäppande?

Falkenberg
Göteborg
Helsingborg
Malmö
Nyköping
Stockholm
Älmhult
Örebro
Lund		
Motala
Sköndal

Fontänhusets ideologi bygger på att varje människa är
en resurs som vill och kan påverka sin situation och omgivning. Grundtanken är gemenskap och delaktighet.
Här är medlemarna alltid välkommna och behövda.

Fontänhus i Sverige

tel: 0346-711071
tel: 031-123001
tel: 042-245060
tel: 040-120013
tel: 0155-268140
tel: 08-7140160
tel: 0476-48010
tel: 019-320520
tel: 046-120195
tel: 0141-212533
tel: 076-8604206

Epost: kontakt@falkenbergsfontanhus.se
Epost: mail@goteborgsfontanen.se
Epost: bryggan.helsingborg@telia.com
Epost: info@fontanhuset.se
Epost: fontanhuset@gastabud.com
Epost: info@fountainhouse.se
Epost: fontanhuset.trappan@telia.com
Epost: info@orebrofontanhus.se
Epost: info@lundsfontanhus.se
Epost: info@motalafontanhus.se
Epost: info@fhskondal.se

Kontakta oss:

Vill ni ha vårt nyhetsbrev via mail

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel. 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
www.facebook.com/fontänhusetbåstad
Hemsida. www.fontanhusetbastad.se
E-post: nyaredax@gmail.com

Hör av er till oss via mail eller telefon för att ta del av

vad som händer på Fontänhuset Båstad. Vi kommer att
starta ett nyhetsmail så vi behöver då din mailadress.

N

i stödjer vår verksamhet genom att skänka 300kr för
privatperson, samt 1000kr för företag per år, vilket sätts

in på bankgiro: 5958-4789.
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Tankar på språng
Skribent: Christoffer

Ännu ett nummer av Knäppgöken är nu klart. Oj vad tiden går vi är redan i mitten av juni! Solen
värmer våra ansikten då och då, karavaner av turister och sommarboende rullar in i Båstad.
Hoppas sommaren blir härlig vilken dag det än blir. Men vad vårt ”lilla hus” redan har åstadkommit
stordåd under våren. Vad sägs om en Sverigekonferens för övriga svenska Fontänhus? Dessutom Rotarylunch, tagit emot studiebesök, efterarbete efter ännu ett inbrott, föreläsningar och
renovering är bara toppen på isberget. Jag har arbetat här i snart sex år och förundras varje dag
hur vi lyckas med att ro allt i hamn. Det finns sådan bredd i kompetens och kunskap som vi ibland
inte vet om. Bara vi fokuserar på den friska delen av varandra, stöttar och peppar så kan vi göra
nästan vad som helst. Självklart har det varit ett stort projekt att fixa en Sverigekonferens för drygt
130 personer, ibland stressigt och tyngande, men vi gav aldrig upp!! Vi lyfte varandra, jobbade
sida vid sida, hjälpte till där det behövdes och den 11 april öppnade vi dörrarna på Skansen med
ett fullspäckat schema med workshops, föreläsningar, öppet hus, bankett och så vidare.(Läs mer
om konferensen i detta nummer) Det blev i mina ögon en helt fantastisk konferens som alla hade
en del i.
Men det är inte allt ovanstående som vi åstadkommit som är det mest fantastiska med vårt
Fontänhus. Det är vår varma stämning, alla relationer som byggs, all omtanke, alla skratt, den
där energikramen som behövs ibland, alla fina ord och förståelse när sorgen slår till, den där
frizonen som huset kan vara, att se självförtroenden växa, allt det där som hör till en riktig sann
gemenskap och det har vi!
En del av framgångsreceptet för ovanstående är att egoismen inte fått fotfäste i vårt hus. Jag tror
egoismen är en av dagens terrorister i samhället. Tänk om vår atmosfär kunde råda på varje arbetsplats!! Förståelse, gemenskap och att känna sig behövd borde vara självklara nycklar överallt.
Nu forsätter vårt arbete med att vara medmänniskor över sommaren med en härlig aura över vårt
röda ”lilla hus”, med lite extra sociala aktiviteter under juli månad och en stundande semester i
Magnarp.
Ha en underbar sommar och ta hand om varandra! Ge en kram till någon då och då.
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Tema: Stress
Skribent: Oliver

Stress påverkar oss väldigt starkt i dagens samhälle. Den negativa stressen kan ge symtom
som oro, nervositet, nedstämdhet och sömnlöshet vilket även påverkar oss fysiskt. Man kan få
huvudvärk, muskelstelhet som leder till smärta, stress kan även leda till högt blodtryck och hjärtoch kärlsjukdommar. Stress kan även få en att känna sig otillräcklig, orkeslös, matthet som inte
går över, man kan bli irriterad för tillsynes ingenting, man kan även få problem med magen och en
känsla av att inte kunna andas ordentligt. Man blir till slut deprimerad och ”går in i väggen”.

Vad är stress?
det är fysiska
uationer, oavsett om
sit
ga
rli
fa
på
n
tio
naturliga reak
Stress är kroppens
trytmen ökar,
att skydda dig, hjär
r
fö
eller psykiska.
ta
be
ar
n
pe
op
t agera.
hotad börjar kr
Kroppen är redo at
.
ar
ök
et
När du känner dig
ck
try
od
bl
klerna spänns och
andningen höjs, mus
ra. Allt
av stress kan varie
en
om
pt
m
sy
t
at
r
gö
verkas olika.
la kroppen och det
pen är orörd. Alla på
Stress påverkar he
op
kr
av
l
de
n
ge
in
magsmärtor,
många situationer.
ifrån huvudvärk till
tvärtom är det bra i
an
ut
,
gt
rli
fa
te
in
du måste
er är
barn skadar sig och
Stress i små mängd
tt
di
r
nä
r
le
el
sa
te tvärbrom
nsförmågan.
I trafiken när du mås
den snabba reaktio
g
di
r
ge
m
so
en
ss
det stre
reagera fort, då är

4

Egna reflektioner kring stress
Skribent: Robin

Det stressas alldeles för mycket i dagens samhälle där allt ska vara så effektivt och ta så kort tid
som möjligt för att bespara pengar. Jag tycker att istället för att fokusera på hur lång tid uppgiften
tar så borde man koncentrera sig på slutresultatet av det man gör.
Jag har upplevt stress som hjärtklappning, trötthet, irritation och en känsla av att alla tankarna
bara bläddrar förbi utan att kunna göra något åt det, man känner sig ganska maktlös när det
uppstår.
Jag tycker att alla borde fokusera mer på den tiden de har fått istället för att stressa sig till ett
dåligt mående och kanske även en tidigare grav över materiella ting.

Saker du kan göra för att motverka stress
•

Man kan ta en kopp te, prata med en vän

•

Ta några djupa andetag, försök slappna av

•

Sova mer, då stress kan bero på sömnbrist

•

När det blir för mycket, säg nej

•

Man kan lyssna på musik man tycker om

•

Byt omgivning för att tänka på något annat

•

Motionera mera, även om det bara är en
stund

•

Ta ett varmt bad/varm dusch

•

Ät rätt och försök att undvika socker

•

Testa en ny aktivitet som verkar intressant
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Team intervjuer
Skribent: Sarah P

Intervju med medlemmar i team 1
”Vi hjälper till i köket. Fixar frukosten och plockar undan efteråt. Fixar lunch till de som
kommer hit. När alla satt sig, så serverar vi maten. Jag har dukat idag. Vi gör en sallad
varje dag. Diskar efter vi ätit. Det är kul att vara i köket, därför att det är omväxlande och fritt
arbete.
Vi har haft studiebesök och flera medlemsintron.”

Intervju med medlemmar i team 2
”Alla som vill, bidrar med artiklar till tidningen. Sedan hjälps vi åt att sammanställa den, få den
i tryck och utskickad. Sen är det vi som har trädgårdsbiten. Vad som blir beror på intresse.
Vi jobbar på att skaffa ett växthus. Vi skickar även födelsedagshälsningar och håller
kontakten med varandra. Bilens underhåll och användning fixar vi, samt husets renovering.”

Intervju med medlemmar i team 3
”Vi sköter all bokföring och löner. Ser till att alla räkningar blir betalda. Vi ansvarar för sociala
aktiviteter. Sen har vi receptionen, där vi turas om att sitta. Hur många som är i huset gör vi
statistik på. Avtal och försäkringar ser vi till att de är uppdaterade och korrekta. Ansökningar
till bidragsgivare skickar vi in.”

Intervju med medlemmar team 4
”Vi söker upp tidigare samt nuvarande stödmedlemmar för att få en komplett översikt över
alla stödmedlemmar och stödföretag.
Alla som stöder Fontänhuset får ett bevis genom ett diplom som vi i team 4 gör.
Vi uppdaterar vår hemsida där vi lägger upp nya aktiviteter.
Innan sverigekonferensen 2017 fixade vi med workshops.
Bad om förslag på workshops från alla Fontänhus i Sverige. Vi fick in cirka12 stycken teman.
Under sverigekonferens hade vi 12 stycken workshops. Där alla husen kunde delta. Efter
sverigekonferensen 2017 går vi igenom resultaten. De flesta team hade psykisk hälsa som
huvudtema. Det är ett viktigt och intressant arbete och gå igenom detta.
Vi arbetar också i samråd med Arbetsförmedlingen. Medlemmar som är klara för att pröva sig
ute i samhället får chansen till detta.”
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Throwback thursday

Återblick ur gammalt nummer där överläckare Ylva Ahremark
berättar om sin syn på Kärnhuset som Fontänhuset Båstad kallades förut.
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Mingel

Skribent: Eva
Första dagen på konferensveckan. Efter konferensen var slut fick deltagarna en guidad tur
genom Båstad till Fontänhuset där det var öppet hus från 16.30 fram till cirka 20.00. Det blev
mycket mingel på huset med en alkoholfri välkomstdrink. För de hungriga fanns det en buffé med
kallskuret och kaffe med pannancotta till efterrätt. Pannacottan stod i gamla ingången för att locka
folk till att se sig runt i huset.
Mycket trevlig stämning och glada miner, och många härliga nya människor fick man möta. Alla
var på hugget för att se hur dessa dagar skulle avlöpa.
Dagen efter kom det några som ville se på huset, som inte hunnit hit till minglet denna roliga kväll.

Konstutställning
Skribent: The Dude

Under Sverigekonferensen passade
kulturgruppen på att ställa ut
Vandringsutställningen. Det kändes lite extra
roligt att kunna visa upp vad kulturgruppen gör
för de andra husen.
Kulturgruppen är ett projekt som de skånska
husen har samarbete med Skådebanan för att
främja det kulturella intresset.
I år hette utställningen ”Tillsammans är vi
starka”!

Invigningstal hålls av Peter Fryksäter
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Föreläsarna

Skribent: The Dude
Under Sverigekonferensen skulle vi självklart ha några föreläsningar. Arbetet med att hitta
föreläsare började fem månader innan själva konferensen. Jenny Hultqvist var given.
Jenny är en doktorand i forskningsgruppen sedan 2014.
Hon är en legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från öppen och sluten psykiatrivård.
Hon har också erfarenheter från daglig verksamhet och sysselsättning för personer med
psykisk ohälsa. Föreläsningen handlade om Fontänhusens funktion gentemot kommunal daglig
verksamhet.
Sen fick vi till vår glädje även ett positivt svar av ”Aldrig Ensam” Charlie Eriksson som dessvärre
avbokade några månader innan konferensen. Nu fick vi ta nya tag, en ny föreläsare måste fixas
snabbt! Amanda Ooms kom på tal och vårt sökande var över, en välkänd skådespelerska och
föreläsare. -Yes!
Trodde vi, dagen innan föreläsningen ringde hon med det tråkiga beskedet att hon var sjuk.
Panik!!
Ännu en gång, fick vi dra i våra kontakter för att lyckas få tag på en föreläsare till dagen efter.
Dennis Westerberg var det någon som kände och vi hade tur, han var ledig och kunde komma.
Dennis är en föreläsare, författare, mental coach och podcast-profil.
Har blivit utsedd till Årets föreläsare av Förmedlingsbyrån SAJ
Och hans senaste bok ”Bara en tanke – Din guide till villkorslöst välmående” har toppat
försäljningslistorna.
Dennis var otroligt engagerad och de flesta av oss uppskattade hans tankar om ”fluff”. För er som
inte förstår vad ”fluff” är så tycker jag att ni får lyssna på Dennis podcast.

Dennis Westerberg - tomasochdennis.se

Jenny Hultqvist
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Workshop Sverigekonferensen
Skribent: Rebecka & Lars

Planeringen av Sverigekonferensen började
redan i november och då bestämdes att ett
antal workshops skulle hållas en av dagarna.
De skulle handla om aktuella ämnen som
berörde Fontänhusen. För att alla Fontänhus
skulle få vara med och bestämma ämnena så
skickade vi ut en förfrågan om vilka ämnen de
ville ha med. Resultatet blev väldigt positivt. Vi
gick igenom alla förslag och tog ut tolv stycken
som skulle hållas under konferensen. De som
skickat in respektive förslag skulle ta hand
om ordförandeskapet för workshopen. De tolv
workshopen blev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istället för övergångsarbete.
Aktiv medlem – ett begrepp som väcker
frågor.
Paradoxala riktlinjer.
Träningens effekter på hälsan.
Unga vuxna ”Ung aktiv kraft”.
Hur värmer man sitt hus med omtanke och
glädje?
Ackrediteringsprocessen.
Hur ser Fontänhusen ut om några år?
Varför finns det så många möten på
Fontänhusen?
Folkhögskolan.
Trädgårdsprojektet ”Gröna fingrar”.
Information och marknadsföring.

En förteckning över dessa tolv workshops
skickades ut till samtliga Fontänhus och de som
skulle delta på konferensen uppmanades att
teckna sig för de workshops som de ville delta
i. Det blev en ganska jämn fördelning med 10 –

12 deltagare i varje workshop.
Vi bestämde att varje workshop skulle hållas
under en timme med sex workshops på
förmiddagen och sex på eftermiddagen.
En redovisning av varje workshop skulle
hållas i Kongresshallen den sista dagen av
konferensen.
För att deltagarna i respektive workshop skulle
engageras så mycket som möjligt hade de som
höll i workshopen förberett några frågor som
man kunde diskutera i mindre grupper. Efter en
kort inledning av ordföranden så diskuterade
man dessa frågor under cirka tio minuter. Man
såg till att deltagarna i varje grupp kom från
olika Fontänhus så att man fick en så bred bild
som möjligt av de frågor man diskuterade. Det
var stort engagemang i grupperna och mycket
givande diskussioner.
Efter workshopen samlade ordföranden in det
material som kommit fram under diskussionerna
för att använda det vid redovisningen.
Vidare bad vi ordförande i respektive workshop
att efter konferensen göra en sammanfattning
över vad man kommit fram till. Denna
sammanfattning har sedan skickats ut till
Fontänhusen.
På sista dagen av konferensen gjordes en
utvärdering och vad beträffar workshop så var
övervägande delen nöjda eller mycket nöjda
med de workshops som de deltagit i.
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Sammanställning Sverigekonferensen

Skribent: Oliver & Robin
På sista dagen av konferensen gjorde vi en digital utvärdering, där alla svarade på frågorna via
sin smartphone. Resultatet av varje fråga visades direkt på storbildsskärmen. Denna utvärderingsform uppskattades av majoriteten.
Motsvarar konferensen
50 dina förväntningar ?
46
Blå= Toppen
Grön= Ja
Röd= Nja, kanske
inte helt

Upplever du att ditt Fontänhus
är känt lokalt?
Blå= Mycket väl
28
Grön= Ganska väl
Röd= Ganska dåligt
19

Vad tycker du om denna
typ av utvärdering?
49
Blå= Bra att man ser
resultatet direkt
Grön=Verkar bra
men lite krångligt

7
4

5

Föreläsningarna

Jennys presentation tyckte vi var packad med intressant fakta som hon lyckats få fram då det
skilde så mycket mot daglig verksamhet. Det var mycket bra kunskap att få ta del av och det var
trevligt. Dennis presentation var av den lite mer livliga formen med ett inslag av humor men den
var samtidigt intressant att höra i en lite lättare presentation som faktiskt gav ett vettigt budskap
och en tankeställare för en del.
Angående marknadsföring tyckte majoriteten att man borde ha flera gemensamma profilinslag för
husen och på andra plats att varje hus borde sin egen profilering för att skilja sig åt. Minoriteten
tyckte att alla husen borde ha likadan profil för alla husen för att ”arbeta som en enad front”.

SFR

Mer än hälften av alla deltagarna tyckte att det var bra att insikten och informationen kom ut till
flera medlemmar inom Fontänhusen i samband med Konferensen.Tyvärr så tyckte mer än hälften
att det inte var någon bra komunikation mellan SFR och Fontänhusen under normala förhållanden.
Upplevelsen av SFRs uppdrag var väldigt spridda. De flesta tyckte att de gjorde ett bra arbete
till förhållande till reseruserna de hade. Många tyckte att de behövde vara mer tydliga angående
mandat och uppdraget och resten visste nästan ingenting om det.

Vårt helhetsintryck

Helhetsintryck av konferensen?

Vårt intryck av konferensen var att det gick förvånadsvärt bra trots lite missöden med utvärderingen. Det var mycket roligt att vi fick möjligheten till att hålla i detta och att så många deltog.
Vi lärde oss mycket och hoppas att alla hade
trevligt och att det var lika lärorikt för er som det
var för oss.

34
Blå = Bästa betyg
Grön = Bra
Röd = Inte helt nöjd
16
5
11

Sponsorarbete
Skribent: Lars

Redan i november påbörjades planeringen av Sverigekonferensen. För att klara budgeten
var vi tidigt medvetna om att vi behövde ett antal sponsorer. Vi skickade ut ett brev där vi kort
beskrev vad ett Fontänhus är, varför det behövs en Sverigekonferens och hur man blir sponsor
till Sverigekonferensen. Normalt stödmedlemskap kostar 1000 kronor per år. Det fanns också
möjlighet att bidra med ett s.k. sponsorpaket. Dessa var silversponsor 2500 kronor, guldsponsor
5000 kronor och hjärtsponsor 10000 kronor.
Som silversponsor fick man bl.a. goodwill, årsprenumeration på Knäppgöken, företagsnamnet i
tidningen och på hemsidan, diplom som stödföretag, klistermärke ”Vårt hjärta slår för Fontänhuset
Båstad”, notis på Facebook och inbjudan till öppet hus med middag på Fontänhuset Båstad i
samband med konferensen den 11 april.
Om man gick med som guld- respektive hjärtsponsor fick man förutom silverpaketet ett
studiebesök på Fontänhuset, företagslogotypen på sponsorväggen, två respektive fyra platser på
föreläsningar under konferensen samt reportage i Knäppgöken.
Vi bestämde att detta arbete skulle utföras av några medlemmar i Fontänhuset och några
styrelsemedlemmar. Totalt skickade vi ut sponsorinformation till drygt 100 företag. Det var framför
allt företag i Båstad och dess omgivningar. Vi besökte dem sedan efter cirka två veckor.
Slutsatsen av detta sponsorarbete var att det var ett bra utfall då cirka en fjärdedel av de vi
kontaktade ställde upp som sponsor. Det var också ett bra sätt att marknadsföra Fontänhuset.
Många kände inte till Fontänhuset så bara att de fick information var ett bra sätt att bli mer kända.
Dessa är de företagen som vi blev sponsrade av till Sverigekonferensen.
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Sponsorer till Sverigekonferensen
2017 Båstad
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Skåneveckan för psykisk helsa 9 - 15 oktober 2017.
Skribent: Nils Ola

Fontänehuset Båstad kommer til å holde öppet hus én dag den
aktuelle veckan. Det vil bli föredrag från medlemmar på huset. I
tillegg vil det bli debatt der individen innom vården står i fokus.
Vi inviterer inn blant annet Anders Åkesson, regionråd och viceordförande i hälso och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Relevante chefer, vårdpersonal och politikere från Helsingborg,
Ängelholm, Båstad och Laholm. Vi kommer tilbake med eksakt dag
og tidspunkt gjennom media.
Skåneveckan er til för att öke bevisstheten om psykisk helsa.
Det handlar om forebygging. Om hvordan livsstil påvirker den
psykiska helsan. Videre handler det blant annet om veien fra
sjukdom til bettre helsa gjennom rehabiliering. Skåneveckan holdes i regi av Region Skåne,
Studieforbundet Vuxenskolan og Föreningen Hjärnkoll Skåne. Detta året blir det åttonde gong
veckan arrangeras og det vil bli annonserade events över hela länet.

Dagbok Kulturläger Ottarp 2017

Skribent: Andreas
Tisdag 13/6
Jag blev hämtad av Eva-Li från Lunds Fontänhus i Hässleholm. På eftermiddagen tog jag det bara
lugnt och vilade mig lite. På kvällen hade Tony från Lund en musikquiz. Resten av kvällen tog alla
det bara lugnt och softade eller pratade med varandra.
Onsdag 14/6
Jag åkte med ett gäng och handlade på ICA Stormarknad i Hässleholm. På eftermiddagen hade
vi tillitövningar som Bo visade oss. Sedan läste vi igenom en pjäs som vi skulle spela upp på
kvällen. Jag gick ner till en badflotte och solade lite.
På kvällen spelade vi upp pjäsen. Efteråt gick vi ett gäng på tipspromenad där jag trillade och
skrapade upp ett sår. Sedan på kvällen paddlade jag och Fredrik kanot från Malmö Fontänhus
och det var fint och vattnet var spegelblankt. Vi såg kor som betade nära stranden och vi blev lite
rädda att de skulle simma ut till oss, men det gjorde de inte. Vi såg även godståget som svizzade
förbi i hög hastighet. Resten av kvällen tog jag det bara lugnt.
Torsdag 15/6
Vaknade kl. 06.30 och var med i Lunds Fontänhus som hade hand om frukosten och all mat under
dagen.
Förmiddagen kom en tjej som heter Linda som jobbar som bildlärare och visade oss olika
målningstekniker.
Eftermiddagen fortsatte vi att måla och jag gjorde textning av mitt namn på en tallrik och en
mugg. Sedan kom Herbert från Malmö Fontänhus och hade allsång med oss. Vi spelade Milkky
turnering, en annan form av kubb, det var män mot kvinnor.
På kvällen hade vi en introtävling av Tony och vi delade in oss i två grupper. Senare på kvällen
bastade jag med ett gäng och vi hade badkläder på oss, det var en tjej i sällskapet så därför hade
vi badkläder. Tog det bara lugnt resten av kvällen.
Fredag 16/6
Vi åt en sista frukost med gänget, förmiddagen städade vi våra rum och alla ställen som vi var på.
När vi var klara hade vi en utvärdering och alla fick säga sin mening och ge både ris och ros om
lägret. Eftermiddagen åkte jag med ett gäng som skulle med tåget i Hässleholm och jag tog tåget
till Helsingborg, och sedan ersättningsbuss till Ängelholm och sedan tåg igen till Båstad och buss
till centrum.
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Sociala aktiviteter
Filmkväll

Skribent: Robin
Min kväll med trevligt sällskap och god mat. Vi bestämde oss för att det fick bli klassikern –tacos
till mat samt filmen The Accountant, plus lite tilltugg.
Filmen som vi såg handlar om en matematisk savant vid namn Christian Wolff som arbetar som
bokförare åt bland annat maffian, lönnmördare och drogkarteller. Skatteverket försöker lösa ett fall
där Wolff är inblandad och ju närmare de kommer honom ju mer kaotisk blir situationen då han
även är jagad av ett gäng legosoldater som försöker stoppa Wolff från att komma åt sanningen.
Filmen får av mig fyra fontäner

Bowling

Skribent: The Dude
Det är den 28:de februari, klockan börjar närma sig fyra på eftermiddagen. Spänningen på huset
är påtaglig och man kan nästan ta på den. Vem ska strika (nej inte streaka) vem ska hamna i
rännan vem kommer att bli husets Raymond Jansson (Han tog sjutton medaljer i internationella
bowlingmästerskap).
Vi behövde få i oss lite riktig idrottskost så vi åkte till pizzerian och bulka. När vi var färdiga rullade
vi bort till bowlighallen. Vi möttes av den klassiska bowlighalldoften, en blandning av fotsvett och
förtvivlan. Game is on!!
Efter en timmes spelande med ett hårt regelverk som satte käppar i hjulet för vissa så blev
Rebecka vår alldeles egen Raymond, efter att ha fällt så många käglor att dessa inte gick att
räkna…Trots att Rebecka vann så hade vi alla en fantastiskt rolig eftermiddag tillsammans..

Påskafton

Skribent: Robin

Intervju med Oliver
- Var ni många som deltog?
Ja, vi var fem vuxna samt tre barn som deltog under dagen.
- Vad hittade ni på under dagen?
Vi åkte till Norrvikens trädgårdar, några av oss gick runt och tittade på de vackra trädgårdarna
medans andra spenderade tiden inomhus i pysselrummet med barnen bland annat.
- Åt ni middag där då?
Ja vi åt middag och efterrätt tillsammans med trevligt sällskap. Det var väldigt gott.
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Ullared

Skribent: Christoffer
Ännu en gång gick ett busslast från Fontänhuset till Ullared, detta varuhus med bullig logga och
förväntat låga priser på saker man inte behöver. Under frukost innan avfärd låg förväntan hög
över dagens inköp såväl onödiga som nödvändiga. Resan upp till detta mammons fäste tog tid
tyckte jag, varav jag frågade om vi var framme säkert 8ggr. Väl framme så regnade det så till och
med jag längtade in genom dessa majestätiska skjutdörrar av stål. När vi kommit innanför bredde
sig ett landskap ut av oändliga produkter, vi bestämde att här kommer vi komma ifrån varandra
så en tid och datum resonerades fram för återträff. Sen börjades det att plockas saker som jag
”behövde” plast, plastpåsar och gigantiska duschtvålar hade jag fått tips om, dock inget jag
behövde……
Detta virrvarr pågick i timtal fiskedrag, ryggsäck, Star Wars doftgranar, kattgodis (har dock ingen
katt) osv. Jag var helt slut, jag bönade och bad om att få äta, ”bara denna raden med” jag suckade
och stoppade i ett mobilskal i vagnen. Väl uppe i restaurangen parkerades kundvagnen med
varma gummidäck, tid för föda och eftertanke. Tankar som snurrade var: kommer jag någonsin
härifrån? Finns det någon utgång? Borde jag lämna vagnen här uppe? Med ny energi gick benen
mellan avdelningarna G6,C7,K9,I5 osv vagnen fylldes i ett oerhört högt tempo, ännu en gång
drabbades jag av en energidipp kändes som de sista 10 milen på Vätternrundan. Nu längtade jag
till kassorna, att få vila på kundvagnens handtag och vänta på domen av kassörskan. Nu var det
dags, jag hälsade hövligt på kassörskan hon nickade förstående, det plingade i en rasande takt,
sicken yrkeskvinna. Jag packade så snabbt jag kunde, jag bar och jag lyfte kassar och varor om
vartannat.
Resan hem snoozade jag mig igenom, jag dagdrömde om vad som fanns i mina kassar. Väl
hemma var jag nöjd och stolt över att ha överlevt. Men på det hela taget var det en trevlig tur och
kanske kommer jag tillbaka, resten av gänget var mycket nöjda.
Länge leva Ullared som butik och by!

Grillkväll

Skribent: Martin - Ny medlem på Fontänhuset i Båstad
Månadens sociala aktivitet var en grillkväll den näst sista dagen i maj. Vi hoppades på sol och
klarblå himmel.
I sann Fontänhusanda bestämde vi oss för att göra grillspett. Vi dukade fram alla sorters
godsaker, såsom till exempel lövbiff, färsk kyckling, bacon och grönsaker. Var och en gjorde sedan
sitt eget grillspett. Snabbt samlades alla kring grillen för att umgås samt prata samtidigt som man
passade sin mat.
Tur att vi hade dukat inomhus för ganska snart efter all mat låg på grillen började det duggregna.
Det var mörka moln på himlen. Både solen och den klarblåa himlen var som bortblåsta, men vad
gör det när man umgås och har trevligt.
Väl inomhus njöt vi av den egenkomponerade maten och trevligt umgänge. Vi var 14 st som
startade sommarens grillning den här kvällen.

Skaparkväll

Skribent: The Dude
En kväll i april träffades ett gäng för att ha skaparkväll. Vi började kvällen med att få i oss lite
mat i form av varma mackor. Detta låter kanske inte så glamoröst men gör man varma mackor
på Fontänhuset så innehåller dem den bästa kryddan, kärlek! Det var både god mat och god
stämning!
Mätta och belåtna var det dags att börja skapa, vi klurade och funderade på vad vi skulle kunna
göra och kom till slut på att vi skulle göra en klocka.
Väl färdiga måste jag säga att jag i alla fall blev väldigt nöjd med resultatet och det tror jag även
att de andra blev.
16

Portugals första vinst på 49 försök
Skribent: Anders

Då var årets Eurovision Song Contest avgjort och här kommer en sammanfattning av veckan som
gick.
Semifinal 1
I den första semifinalen tävlade 18 länder varav 10 kvalificerade sig för finalen. De 18 artisterna
och grupperna gjorde sitt bästa för att övertyga röstarna om att just deras land skulle få din röst.
Sverige var först ut i semifinalen och Robin Bengtsson gjorde ett felfritt framträdande. Jag gillade
Australien bäst och blev glad då de gick till final. Dessa tio länder gick till final: Australien, Belgien,
Sverige, Azerbajdzjan, Portugal, Grekland, Polen, Moldavien, Cypern och Armenien.
Semifinal 2
I den andra semifinalen tävlade 18 länder varav 10 kvalificerade sig för finalen. De 18 artisterna
och grupperna gjorde sitt bästa för att övertyga röstarna om att just deras land skulle få din
röst. Jag gillade Makedonien bäst och blev förvånad över att landet inte gick till final. Dessa tio
länder gick till final: Österrike, Ungern, Rumänien, Nederländerna, Danmark, Kroatien, Norge,
Vitryssland, Bulgarien och Israel.
Final
Lördagens final bestod av 26 länder och det är ofta i finalen som det visar sig vilka länder som
har de bra respektive lite sämre låtarna. Bland favoriterna till att vinna nämndes Italien, Bulgarien,
Portugal, Sverige och Belgien. Då alla låtarna framförts så kunde man börja rösta på sin favorit,
bland de 26 tävlande länderna var det Kroatien som jag gillade mycket. Det var andra året med
det nya röstningssättet då först jurygruppernas poäng avlämnades först. Efter det kom tittarnas
röster från telefonröstning och SMS då delades poängen ut procentuellt, att om ett land fick 10
procent av rösterna så fick de tio procent av den totala poängsumman. Förra året blev det mycket
spännande då det stod mellan Ukraina och Ryssland. När jurygrupperna hade avlämnat sina
röster fick Portugal en klar ledning då de fick 18 tolvpoängare av 42 möjliga. När poängen från
jurygrupperna lades ihop med telefonröstningens
så var det en klar vinnare som hade fått den högsta
poängsumman. Här är topp fem:
1.
2.
3.
4.
5.

Land		
Portugal
Bulgarien
Moldavien
Belgien
Sverige

Jury
382
278
110
108
218

Telefon
376
337
264
255
126

Totalt
758
615
374
363
344
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V

ad innebär det att vara stödföretag för Fontänhuset Båstad?
Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning,
vilken ni kommer att få skickad till er med fyra nummer per år. Stöd vår verksamhet med 1000:- för
företag per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. Vi mottager så klart tacksamt även andra
belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

Stödföretag
2M2 Trading i Båstad AB

Jänsmässholmens Fjällhotell

Apelrydsskolan

Laholms Kommun

Beslag och Design

Lindqvist Herrekipering

Bjäre Bokhandel

Linqans Nöje

Bjäre Bygg Konsult AB

Lions Club Båstad

Bjäre Chips

Lions Club Laholm

Bjäre Centerkvinnor

Malens Krog

Boarp´s Grönsakshall

Memil

Båstad Arbetarekommun

MMB

Båstad-Östra Karup Församling

Nadjafi-Kristenson Mäklare

Båstads Hamnresturanger

Nolato

Carl Johan Bernadotte Rotaryklubb

NP Nilssons Trävaru AB

Centerpartiets Kommunkrets i Båstad

Psykiatri Skånehuset

Design house Stockholm

Kliniken Ängelholm

Diskservice

Mariakyrkan i Båstad

Exset Revision Båstad AB

Nolato

Flaggfabriken Kronan

Region Skåne

Förslöv-Grevie Församling

Rotary Båstad

Goverde & Co

Sotarna Laholm AB

Grevie Kyrkliga Arbetskrets

Sportshopen Båstad

GRL-Data

Staples Connect

Haga Göstorp Psykiatri AB

Stig-Bertil Mäklare

Hotell Skansen

Torekovs Hotell Resort AB

Hälsostudion i Båstad

Torekovs Röda Kors Krets

Ica Gamlegården

Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet

Ica Supermarket Båstad

Vävaren i Båstad

Ett stort tack till de företag som stöder vår verksamhet!
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V

ad innebär det att vara stödmedlem för Fontänhuset Båstad?
Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning,
vilken ni kommer att få skickad till er med fyra nummer per år. Stöd vår verksamhet med 300:- för
privatperson per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. Vi mottager så klart tacksamt även
andra belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

Stödmedlemmar
Ahremark Familjen

Lagerstedt Familjen

Andersson Christina

Larsson Kenneth

Aldoson Karin

Lindén Göran & Elisabeth

Andersson Thomas

Lindström Ylva

Bengtsson Per & Margareta

Linell Margareta

Bjartmar Ulla

Lundqvist Bo & Lena

Blennow Inger

Malmberg Essan

Brenton Gunilla & Torgny

Mörnstad Håkan

Brink Elisabeth & Christer

Nilsson Berit

Dahlgren Carmen

Nilsson Henrik

Dandanelle Eva & Calle

Nilsson Irma & Tore

De Rooij Aleida

Noråker Nilsson Anna-Karin

De la Motte Christer & Agneta

Persson Angelica

Ekelund Mona & Bruno

Persson Marianne

Ekelund Jan

Spetz Ulla & Lennart

Ekström Carl

Spångberg Christer & Karin

Gillisson Pigge

Ström André

Gjerdrum Mads

Sutinen Marianne & Kyösti

Gramler Marianne

Svedenfors Jan

Henningsson Uno & Åsa

Wallin Gunnel

Hervén Monica

Walther Christer

Holmslätt Ingvar

Wennerlund Bengt

Håkansson P-A

Wichmann Agnetha

Jansson Marie & Håkan

Wulff Familjen

Johansson Barbro

Ymse Margit

Mjöberg M.E

Östin Maria & Johan

Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Kyhlensten Anna
Ett stort tack till de privatpersoner som stöder vår verksamhet!
19

Digistivebotten

Fyllning

200 g digestivekex
75 g smör
0,5dl muscovadosocker (kan
uteslutas)

300g färskost (typ philadelphia)
3dl vispgrädde
2st ägg
2msk vaniljsocker
1,5 dl socker
100g vit choklad
2dl rabarberkompott

Rabarberkompott

600 g rabarber
2tsk vaniljsocker
0,5 tsk kanel
1,5 dl socker
1dl vatten
(Jag gjorde en lite större sats
rabarberkompott, bara för att jag
ville ha en liten extra burk i kylen.)

Hallonspegel
3st gelatinblad
250g Frysta hallon
1dl Strösocker
0,5dl Vatten

Gör såhär
1. Sätt ugnen på 175grader.
Krossa kexen i en matberedare till
smulor. Tillsätt muscovadosocker.
Smält smöret.
Blanda smöret tillsammans med
kexsmulorna.
Tryck ut kexblandningen i en ca 24cm
form.
2. Ställ in i ugnen ca 10min. Ställ åt
sidan och låt svalna.
3. Vispa upp grädden.
Dela äggen och vispa upp äggvitorna i
en bunke.
4. Vispa sedan upp äggulorna med
socker och vaniljsocker.
Smält den vita chokladen och blanda i.
5. Vänd ner alla blandningar i varandra
och rör sedan i philadelphiaosten.
6. Skär rabarbern i små bitar och koka
upp och låt sjuda tillsammans med
resten av ingredienserna. Låt sjuda tills
rabarberna mjuknat och mixa till en slät
smet. Låt svalna något.

7. Lägg i 2dl rabarberkompott i fyllningen
och rör om.
8. Häll alltsammans i formen.
Låt cheesecaken stå i frys minst 4
timmar innan du häller på hallonspegeln.
9. Lägg gelatinbladen i kallt vatten fem
minuter.
Koka upp hallon, socker och vatten i en
kastrull.
10. Sila hallonsåsen så du får bort alla
kärnor och får en slät saftsås.
11. Krama ur gelatinbladen och rör ner i
den varma saftsåsen och rör tills de har
smält.
12. Låt svalna till rumstemperatur.
Häll blandningen på den frysta
cheesecaken. Ställ i kyl/frys för att
stelna.
Dekorera med bär.
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