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Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till
människor som har eller har haft psykisk ohälsa.
Vi bedriver arbetsinriktad verksamhet där
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och delaktighet och man är alltid välkommen och
behövd.
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Ledaren

Därför

fungerar

Fontänhuset

för mig

För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen
visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen
över. I en stor studie från National Institute for Mental
Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar
upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större
förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.

dellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet,
men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten.
Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram
kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta
vägen tillbaka.

För mig personligen är det naturligtvis ett flertal faktorer
som bidragit till att min psykiska hälsa är betydligt bättre
nu än då jag kom till Fontänhuset för tre år sedan.

Ytterligare en viktig faktor är den frivillighet och platta
organisation vi tillämpar. Att medlemmar väljer med vilka
och med vad de vill arbeta med. Personal och medlemmar
jobbar sida vid sida och har gemensamt ansvar för att arbetet blir utfört.

Efterhand har jag dock förstått vad som är en av de huvudsakliga mekanismer som fungerat för mig och som jag
insett är ett av de bärande fundamenten i hela vår filosofi.

Här kommer mina funderingar kring varför denna modell
är funktionell.

Det är det vi benämner den ”Arbetsinriktade dagen”.

• Att välja innebär frihet, men även ansvar.

Här ska jag kort förklara vad detta begrepp innebär och på
vilket sätt detta verkar som rehabiliterande verktyg.

• Att välja en uppgift och ta ansvar ökar motivation.

• Vi arbetar bara med uppgifter som uppkommer i huset
för att driva vår gemensamma verksamhet, ingen ”dagverksamhet” eller legotillverkning.

• Många har erfarenhet att andra valt åt dem.
• Att få välja skapar en känsla av att äga sin situation och
kunna styra sina liv.

• Arbetet är en stor del av det, (när det funkar bra), som
bygger upp självkänsla, självförtroende och sammanhang.

Med dessa tankar hälsar jag och redaktionen er välkomna till ett nytt nummer av Knäppgöken. Här kan ni bland
annat läsa om min och Christoffers USA-resa, samt om
studiebesök och föreläsningar vi på Fontänhuset haft.

• Vi har en arbetsinriktad dag – bland annat eftersom det är
det de flesta ”friska” människor ägnar sina dagar åt. Våra
medlemmar ser deltagandet på Fontänhuset Båstad som
sin arbetsplats vilket undanröjer föreställningar om utanförskap och stigmatisering.

Jag passar på å Fontänhusets vägnar att önska er alla en
riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.

• Vi jobbar för att hjälpa medlemmar till anställning, då är
det naturligt att arbeta på fontänhus som förberedelse inför
detta steg.

Mats Cullin

• För personer med psykisk ohälsa är meningsfullt arbete
tillsammans med andra, främjande för det psykiska måendet.
• När man arbetar och kommunicerar med andra har man
inte tid att grubbla – man skiftar fokus.
• Arbetet är ett verktyg för att skapa meningsfulla relationer och tillit till andra.
• Vi har ej deadlines och produktionsmål, utan jobbar med
det man vill utan stress, flera medlemmar har tidigare haft
problem med just stress.
• Arbetskamrater säger tack – det gör inte tabletter.
Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa
råder konsensus inom forskningsvärlden: fontänhusmo3

Tema

USA - Resan
Text: Mats Cullin
Foto: Christoffer Rist & Mats Cullin
Så var äntligen dagen inne för resan ”Over There” och
det var med tillförsikt jag klev på tåget som skulle ta oss
den första sträckan mot målet. Vid nästa stopp anslöt min
kollega Christoffer och nu hade vi en dryg timmes resa till
nästa stopp, Kastrups flygplats.
Efter ett antal incheckningar och kontroller blev vi godkända som resenärer och tog plats i väntsalen. Nu väntade
en flygresa på cirka åtta timmar under förhoppningsvis
säkra och bekväma former. Mina tankar leddes osökt in
på de i min släkt som för 100 år sedan stod inför samma
resa, men under väsentligt villkor. Vilken ovisshet de måste känt över att kliva ombord på en båt där de under rätt
usla förhållanden skulle tillbringa ett par veckor, och om
det klarade resan sedan bedömas av myndigheterna om de
fick stanna eller inte. Nåväl, jag och Christoffer klarade
både resa och säkerhetskontroller utan incidenter, trots att
CR svarade att han arbetade med husdjur till passkontrollanten. På samma fråga svarade jag utan att tänka att jag
var journalist eller något liknande, men bedyrade att jag
var på semester.
”Våra

Efter en spännande taxiresa från Newark till Manhattan
anlände vi så till boendet, som ligger i direkt anslutning
till Fontänhuset. Vi kom till ”The Big Apple” onsdagen
den 23 september och möttes av strålande sol och högsommarvärme. Utbildningen började måndagen därefter
vilket innebar några lediga dagar i stan. Det finns flera sätt
att ta sig runt och transportera sig i New York, vi valde det
billigaste men inte nödvändigtvis mest prisvärda alternativet, apostlahästarna. Det krävs nämligen ett jäkla traskande för att hinna med allt man vill besöka och se. Dessutom
fick jag investera både i nya skor samt fotvårdsprodukter,
vilket säkert motsvarade ett par taxiresor. Eftersom Fontänhuset och boendet ligger i ”Hells Kitchen” innebär det
bara en kort promenad till turismens epicentrum, Times
Square. Vad som är så fantastiskt just med denna plats har
jag svårt att förstå, såvida man inte gillar gigantiska neonskyltar och ett myller av människor av alla de slag. Men
visst, att sitta där mitt i natten i nästintill dagsljus och massor av folk är ju en kontrast till min lilla hemstad.

kvarter”

Att kliva in genom porten till Fountain House New York är
naturligtvis annorlunda än att gå in på Fontänhuset Båstad,
inte minst genom den stora skillnaden på husens storlek.
Men ändå känns det bekant och det dröjer inte länge innan
man känner sig hemma även här. Man har ett antal hundra
medlemmar inne varje dag och en enhet motsvarar, eller
till och med överstiger hela vårt hus i storlek.
Efter diverse turer hamnade jag i en enhet som heter
”Communication Unit”. Där jobbar man bland annat med
framställandet av husets tidning (vilken kommer ut varje
fredag). Posthantering och telefonväxel ligger även under
denna enhet och man har till och med en bank som hjälper
medlemmar att hålla ordning på deras ekonomi. Jag deltog
i de flesta arbetsuppgifter utom banken, då jag inte ville
riskera att trolla bort någons pengar på grund av språkliga
missförstånd. Vi var 20 – 30 personer inne på enheten per
dag.

Jag tänker inte berätta så mycket mer om stadens sevärdheter och turistfällor, utan nöjer mig med att säga att New
York är kontrasternas stad på alla de sätt, vilket på både
ont och gott gör den oerhört intressant och givande att besöka.

Vi hade ett ganska tufft schema med arbete i enheterna
på förmiddagen och utbildning på eftermiddagen. Mer om
själva utbildningens innehåll kan ni läsa om i Christoffers
artikel på sidorna 6-7.
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Tema

En

av mina kolleger:

Paul

på

”communication

Precis som här hemma slutade arbetsveckan med fredag och på programmet stod en avkopplande helg
på Fontänhusets egen farm belägen
i New Jersey´s ”vildmark”. Namnet
på stället är High Point Farm och är
en gård som testamenterats till Fontänhuset av föräldrarna till en tidigare
medlem. Här finns gott om plats för
både människor och djur och medlemmar från New York åker ut i skift
för att driva verksamheten. Själv fick
jag både klappa alpackor och ”jaga”
höns.
Vi hade även trevliga diskussioner
kring våra visioner och planer för
Fontänhuset Båstad. Våra fyra kolleger från Oslo bidrog också med sina
visioner samt synpunkter på våra. Det
bjöds även på mycket god hemlagad
mat. På lördagen åkte vi till Pennsylvania för en shoppingtur och där
besökte vi USA´s motsvarighet till
Ullared: WalMart, denna jätte som
omsätter mer per år än vissa länder
gör. Här fanns det mesta, skrämmande nog även vapen i lösvikt, något

unit”

Nej, jag köpte inget raketgevär men
väl en bra och billig jacka. En sak till
som var skrämmande och sorligt att
se var hela den vägg med foton på
saknade barn och ungdomar som polisen och FBI satt upp. Efter en skön
och avkopplande helg styrde vi så
åter kosan mot ”The Big Apple” redo
för vecka två av utbildningen.

at the farm.
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Söndag eftermiddag i Central Park
och allt stämmer med bilden jag
hade i huvudet. Fullt med joggande
och cyklande människor, men även
många som bredde ut filtar för picnic
eller bara strosade runt och njöt av det
fina sensommarvädret, så även jag.
Ja, resan var verkligen en upplevelse
att minnas.

Tema

Utbi ldning i
Font än hus ets g r under
Text: Christoffer Rist
Foto: Christoffer Rist

Jag Christoffer och Mats började redan vår resa och utbildning veckorna
innan kursen i NYC startade, med
planering av resa, pass och så vidare.
Dessutom hade vi ett digert material
att läsa innan vi var rustade för utbildning. Efter en lång flygning och
en galen taxiresa var vi framme vid
Fountain house NYC. Med nycklarna i handen till guesthouse (vårt boende) och taggade att sätta tänderna i
två-veckorsutbildningen tänkte vi vila
och känna av storstadspulsen och vara
redo på måndag. Men efter ett mail då
det framkom att vi skulle presentera
vårt hus på måndag morgon, blev det
en
del
planering och
upplägg
inför den
presentationen.
På fredag
kom fyra
härliga
kollegor från
Fontänhuset Oslo öst som skulle gå
samma kurs. Vi hann med att bekanta oss med både dem och New Yorks
matutbud.
Första dagen kom
Måndagen kom och förväntningarna
och lite nervositet fanns i kroppen. Vi
blev härligt bemötta av hela teamet
som skulle jobba med oss under utbildningen, gick igenom schemaupplägg och presenterade våra hus, vi diskuterade även vår stora uppgift som
var en vision för vårt hus om tre år
och en action plan som skulle sjösättas när vi kom hem. Sedan tilldelades
alla varsin enhet som vi skulle tillhöra
under utbildningen, jag hamnade i utbildningsenheten och Mats på kontorsenheten.

Education Unit
Efter problem med hissen och våningarna hamnade jag rätt, och blev återigen härligt välkomnad på min enhet.
Enhetsmötet följde och jag satt upptagen med att förstå alla uppgifter som
sattes upp. Efter en kort presentation
av mig och var jag kom ifrån följde även förvirring om jag kom från
Schweiz eller Sverige denna förvirring fortsatte båda veckorna :-)
Nathan från min enhet gav mig en fin
rundtur i hela huset, och jag såg redan
fram emot nästa dag i min enhet.

”Den arbetsinriktade dagen”
Första diskussionen kom om vad ett
Fontänhus är? Vi diskuterade om hur
vi jobbar, varför arbete är en bra rehabilitering, belöningssystem, jobba
sida vid sida, hur uppkommer arbete
i huset och så vidare. Några timmar,
och ett antal aha upplevelser senare
kändes det som man ville tillbaka till
vårt Fontänhus nu och berätta om vad
vi diskuterat!
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Raggardusch
Efter en lång dag var det välkomst
middag och ingen tid till att fixa till
sig. Trevligt men något trötta åt vi
gott och kände oss uppassade.
Engelska ord, riktlinjer, namn och
vart jag var snurrade i huvudet. Däckade tidigt och drömde nog om vägglöss....
Dagarna som följde
Under dagarna som följde, arbetade vi på enheterna på förmiddagarna
och hade diskussioner på eftermiddagarna. Nervöst höll jag enhetsmötet
med uppgifter jag inte riktigt visste
vad det var för något, dock svårt att
lämna
enheten
på eftermiddagen
och alla underbara
människor.
Men härliga diskussioner följde
om varför det är
viktigt att ha ”val”
i Fontänhus och att
kunna ta egna beslut för att kunna
växa, vi hann även
med att prata om ansvar och roller i
ett Fontänhus. Vi hann även med en
historia lektion om Fontänhuset och
om John Beard. Vi medverkade på
husmötet, hade lunch möte med Alan
och Lisa där vi pratade om vår vision
innan vi åkte till Fontänhusets farm
över helgen. Mats berättar mer i sin
artikel.

Tema

Sista veckan
Andra veckan fortsatte i samma rasande tempo. Fokus var
nu på vår actionplan och vision som skulle vara klar på
fredag. Måndagens diskussioner handlade om medlemmars roll i Fontänhuset, vilket ansvar man har som medlem, vad man kan tillföra huset och vilka relationer som
finns i ett klubbhus. Sen följde något som fångade oss, fördelar med att jobba som team. Genomgång hur det fungerar, hur upplägget är. Jag var såld!! Nästa dag kom, nu
var förvirringen stor vilken dag det egentligen är....... Jag
byte iallafall enhet för dagen för att lära mig mer hur team
arbetet i enheterna fungerade. Researchenheten hade tagit
till sig teaminriktningen så där hamnade jag. Vilket härligt
ställe att vara på, gruppkänslan, ansvaret, att jobba sida
vid sida, få saker gjorda och glädjen. Jag var ännu mera
såld på att jobba som team i vårt egna hus. Eftermiddagen
bjöd på en föreläsning om hur övergångsarbete fungerade
i deras hus. Vi pratade även om hur viktigt det är med motivation och att engagera varandra. Sista ämnet för dagen
var relationer och oskrivna regler, där många tankar väcktes när jag tänkte på vårt egna Fontänhus i Båstad

vänner. Samtalen ville inte ta slut och vi saknade alla våra
egna hus och längtade efter att dela med av oss det vi upplevt.
Diplom och sånt
Ett svårt farväl av våra enheter många kramar blev det.
Det jag tar med mig från min enhet är att jobba sida vid
sida, och hur viktigt det är att bygga relationer.
Med tunga steg lämnade jag enheten och begav mig till
konferensrummet där vi lärt oss så mycket. Nu var det dax
att presentera vår vision tre år fram i tiden.
Vision 2018
När du kommer in till Fontänhuset Båstad ska det inte
kännas som en slutstation, utan början på en resa, en resa
inom huset eller en resa från huset till studier, jobb, praktik eller någon annan verksamhet.
”Vägar ut”
”Vägar ut” hjälper medlemmar som känner sig redo att
gå vidare ut i studier, praktik och jobb. Vi har ”prova på
jobb” hos olika företag och inriktning. Dessutom jobbar vi
med täta uppföljningssamtal för att se utveckling och om
vi kan hjälpa till med något.
Vi är duktiga att hitta nya medlemmar som behöver Fontänhuset. Vi når skolor och företag, erbjuder föreläsningar
och företagsluncher
”Vägar in”
Vi är ett hus som Båstad, Laholm och Ängelholms Kommun är stolta att samarbeta med.
Vårt klubbhus syns i alla kommuner och på skolor och
företag. Självklart är vi ett certifierat hus och jobbar efter
riktlinjerna. Vi samarbetar med andra klubbhus för nya
Fontänhus och att öka medvetandet om psykisk ohälsa.
Pr är en viktig del i vårt arbete
Fontänhuset Båstad jobbar som en enhet för att öka gruppkänslan och få mycket gjort tillsammans, både i den arbetsinriktade dagen och i projekt.
Vi jobbar i ”TEAM”
Mer sociala aktiviteter efter jobbet för att ök teamkänslan
och att öka bra relationer.
Unga vuxna finns i huset igen

Bronx och skypemöte med Svedala
Morgonen nästa dag inleddes med ett skypemöte med vår
underbara chef Nina, vi presenterade vår vision och vår
tilltänkta actionplan. Detta föll väl ut och Nina var nöjd
:-) Nu stod ett besök på Fontänhuset i Bronx på schemat,
ett hus som liknade Båstads Fontänhus i antal medlemmar. Även här hade de börjat med att använda team som
arbetssätt. Så här ska vi jobba i Båstad med blev intrycket.
Rundvandring i huset följdes av kvällsmat i form Mac and
cheese (makaroner, ost, smör, ost & riven ost).
Näst sista dagen :-(
Mats och jag filade det sista på visionen och actionplanen,
och lite enhetsjobb hanns med under förmiddagen samt
ett lunchmöte med Megan som är väl insatt i hur team
fungerar och om ett möjligt besök i december om vårt hus
anammar teamarbete. Dagen avslutades med att prata om
nybesök och att hitta rätt när man är ny medlem. Vi diskuterade även hur viktig den första tiden är på ett Fontänhus
för en ny medlem, vikten av att bjuda in och känna sig
behövd. Vi fick även reda på hur antagningen för att bli
medlem gick till på Fontänhuset i New York. På kvällen
avlöpte en middag med våra norska vänner. Vi kände oss
alla trötta efter dessa intensiva veckor men vi bubblade på
bakgården om nya erfarenheter, kunskaper och nyvunna

Därefter följde vår actionplan:
1. Prata om vår vision 2018 detta görs 23/10 2. Strukturera team/arbetsuppgifter (nov/dec) 3. Ett team från New
York kommer och hjälper oss med struktur och tips (dec)
Efter att även Norgevännerna redovisat sin vision och
actionplan, väntade diplom och överräckande av Hiltonpriset. Dessa veckor fyllda av upplevelser, nya relationer
och känslan av att tillhöra en underbar organisation var nu
slut. Nu väntade en nervös hemresa då vi inte visste hur
huset skulle reagera på vår vision och önskan att jobba i
team (men det gick bra). Vi hade varit med om så mycket
och så mycket att berätta, men också insett vilket bra jobb
vi redan gör.
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Vårt certifieringsarbete
Text: Yvonne Johansson
Foto: Lotta Forsmark
Det är december och ännu ett år har
snart tagit sitt slut. Det har varit ett
händelserikt år både för mig och huset. Vi har varit på turné och besökt
andra hus, vi har varit på semester
med badtunnor och kräftskivor mm
och inte minst har vi påbörjat självcertifieringen till nästa år.
I vårt arbete med certifieringen använder vi ett självstudieunderlag som
vi fått från USA och som bygger på de
36 riktlinjer som skapats för att försäkra oss om att vi jobbar på ett sätt
som får människor att växa. Riktlinjerna har från början kommit till som
ett sätt att beskriva en arbetsmetod, en
kvalitetssäkringsprocess. Dessa riktlinjer används i alla Fontänhus världen över som ett styrdokument för
verksamheten.
Tanken nu är att vi ska visa att vi är

ett fullgott Fontänhus. Det kommer
att innebära mycket intensivt arbete
men förhoppningsvis blir resultatet
bra. Varje tisdag träffas vi i grupper,
medlemmar, personal och styrelse, och går igenom riktlinjerna som
är, som tidigare nämnts, 36 stycken.
Rubriker som diskuteras är Medlemskap, Relationer, Den arbetsinriktade
dagen, Anställningar, Övergångsarbete, Arbete med stöd och Eget arbete, Utbildning, Husets verksamhet
samt Finansiering, Ledning och Administration.
Under var och en av dessa finns ett
antal riktlinjer som gås igenom och
diskuteras. Följer vi dem? Kan vi
göra förbättringar osv Det blir mycket diskussioner som är både givande
och roliga. Vi räknar med att skicka in
våra synpunkter till hösten. Därefter

certifiering pågår
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kommer två utbildade certifierare hit
och arbetar med oss under två dagar.
De ger sin syn på hur verksamheten
bedrivs och ger ev råd och tips till förbättringar. Slutligen bestäms om vi får
certifikat eller om vi måste komplettera vårt arbete inom något område.
Certifiering får man på 0 – 1 år – 3 år
0 = icke godkänd
1 år = fullvärdigt men någon detalj
brister som man ska rätta till.
3 år = fullvärdigt
Om man struntar i riktlinjerna struntar
man i grunden för Fontänhuset.
1 år är lika viktigt som 3 år.
Vi hoppas förstås att allt vårt arbete
kommer att bära frukt och att vi ska få
ett certifikat på tre år. I annat fall får vi
arbeta vidare för att få ett ännu bättre
Fontänhus.

Studiebesök och föreläsningar
Text: Marianne Jensen
Foto: Libbe Lindqvist

Här

står

Mats ,Rebecka

och

Marianne

på

RSMH

Vi på Fontänhuset hade den nionde
november ett studiebesök från Akademi Båstad. Då gjorde vi en rundvandring i huset och berättade om hur
fontänhuset fungerar. Efteråt fikade vi
och Yvonne berättade hur hon kom till
Fontänhuset. Sedan var det dags för
Marianne att berätta sin personliga
berättelse om vad hon varit utsatt för.
Efter det var det dags för oss att säga
hejdå för denna gång till Akademi Båstad.
Fontänhuset hade ytterligare ett studiebesök den 17:e november av socialnämnden från Laholm. Då gjorde
vi också en rundvandring i huset och
vi berättade vad vi gör här på fontänhuset. Vi berättade även historien om
hur det första Nontänhuset uppkom
i New York. Sedan var det dags för
lunch och socialnämnden åt tillsammans med oss. Då vi ätit var det dags
för en frågestund, de hade väldigt
många frågor och var väldigt intres-

och föreläser när det var psykiatrins dag i laholm

serade av Fontänhuset. De åkte sedan
till deras nästa studiebesök och vi tog
adjö av dem.
På psykiatrins dag i Laholm den 18:e
november var vi och föreläste på
RSMH. Där var även fler som föreläste och det blev sång, musik och det
fanns även fika att köpa till en billig
peng. Då det var vår tur att föreläsa
började Mats att berätta sin historia
om hans mående, hur han kom till
Fontänhuset och att vi jobbar med det
friska. Han berättade även vad vi gör
på Fontänhuset. Efter Mats hade pratat färdigt var det Rebeckas tur hon
berättade om hur en dag på Fontänhuset ser ut.
Hon berättade att vi äter frukost tillsammans på morgonen. Det är dags
för enhetsmöte kl. 9.00 där vi strukturerar upp vad alla vill göra under förmiddagen. Rebecka betonade att alla
själva bestämmer hur mycket eller
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lite man vill göra. Det beror mycket
på dagsformen. Hon talade om att vi
även har ett enhetsmöte kl. 13.00 där
vi kollar vad som blivit gjort under
förmiddagen. De som bor i Laholm
åker med bussen kl.15.00 och 16.00
är det slut för dagen, sa hon. Sedan
tackade Rebecka för sig och det var
dags för Marianne.
Hon berättade sin personliga berättelse om allt hemskt som hon varit med
om. Marianne berättade även att hon
utbildade sig till undersköterska där
hon praktiserade på just Fontänhuset.
Så hon visste vad Fontänhuset var
redan då hon började där. Marianne
berättade även att hon jobbar med tidningen som heter knäppgöken.
Efter det kom RSMH fram och gav
oss blommor och sedan var det dags
för oss att åka hem igen men det hade
varit en mycket spännande och rolig
kväll tyckte vi.

IDÉHOTELLET
PÅ EGNA BEN
Idéhotellet bildades 2010 av tre styrelsemedlemmar från Fontänhuset: Gunnar Jäwer, Stefan Ottosson och Mads
Gjerdrum i samarbete med dåvarande klubbhuschef Carl Dandanelle. De ville hjälpa medlemmar som stod inför utförsäkring från Försäkringskassan. Man blev anställd med lönebidrag och tanken var att man skulle ha en idé om vad man
ville göra. Tillsammans med hjälp och stöd från en handledare skulle man sedan försöka förverkliga idéen.
Idéhotellet kunde startas upp tack vare att vi kunde låna lokaler, personal och utrustning från Fontänhuset. Ett av våra
första gemensamma projekt var att starta upp en fotbollsgolfbana, som fick namnet ”Bolliwood”. Det var mycket planering och många timmars arbete innan banan var färdig. Under resans gång bjöds det på många goda skratt men det uppstod även problem, men tillsammans löste vi dem alla. Att jobba såhär i ett projekt sida vid sida skapar varm gemenskap
och skapar en tillit till andra människor Tillsammans med Fontänhuset förverkligade vi vår första gemensamma idé.
För att Idéhotellet skulle kunna utvecklas i den takt och på det sätt som vi ville, insåg vi att vi inte längre kunde arbeta
innanför Fontänhusets riktlinjer. Så i juni i år flyttade Idéhotellet ut från Fontänhuset. Vi fick låna en källarlokal av Katarina Skogh Gjerdrum på Hallandsvägen och här försöker vi landa i vår nya situation.
Efter ett tag blev det nödvändigt med att få in en ny styrelse till Idéhotellet och tiden var inne för oss att själva ta över
och styra upp verksamheten. Idag består vår nya styrelse av tre anställda, men det är vi alla tillsammans som nu leder
och driver Idéhotellet in i framtiden.
Vi har en del nya projekt på gång. Ett av de större är att vi har hyrt en lokal i Boarp. Dit håller vi just nu på att flytta hela
Idéhotellets verksamhet. ”Ateljé Värdefull” får lokal där både tillverkning och försäljning ryms.
Vi har också planer på att leda olika kvällskurser om intresse finns.
Vidare kommer vi att driva en ”loppis” som skall heta ”Återbruket”. Just nu saknar vi möbler och inredning till lokalen
i Boarp. Om någon av er som läser detta har något som ni inte använder och som vi kan återbruka, så ring oss gärna
så hämtar vi!
Vi har en tuff men rolig tid framför oss tills allt är iordningställt, och vi kan slå upp portarna för fullt.
Vi vill tacka Fontänhuset, dess styrelse, personal och medlemmar för all hjälp vi fått!
Det är ju faktiskt så att utan Fontänhuset hade inte Idéhotellet funnits!
Framöver hoppas vi att vi tillsammans kan arbeta med ”Vägar ut”, så att fler människor med psykisk ohälsa kan få
samma chans som vi fått.
Vid pennan för Idéhotellet, - Pia

TELEFON TILL IDÉHOTELLET: 0431 364 855 ELLER 0731 425 431
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Julmusik genom åren

text:

Anders Nilsson

Julmusik har funnits längre än man tror och de mest kända och spelade jullåtarna har sitt
ursprung från sent 1930-tal och tidigt 1940-tal. Sedan har det blivit vanligare på senare år från
1980-talets mitt och framåt att spela in en jullåt eller ett helt julalbum.
Jag kommer att lista några jullåtar som jag gillar och tycker fångar julen på ett bra sätt. Det
kommer att skrivas en kort kommentar till varje jullåt. Det blir ett urval av jullåtar som jag
hoppas ni känner till. Låtarna kommer att numreras men det behöver inte innebära att låt 1 är
den jag gillar bäst.
Jullåt nr 1. Feliz Navidad / José Feliciano 1970 är en mycket populär jullåt främst i USA och
spansk talande länder. Feliz Navidad är den spanska frasen för God Jul, något som upprepas
väldigt mycket i låten. Låten är en av de mest inspelade jullåtarna och radio spelar även låten
mycket.
Jullåt nr 2. Lonely This Christmas / Mud 1974 är en popular jullåt som låg etta på den
brittiska topplistan över årskiftet 1974/5. Låten sålde mycket bra 750 000 exemplar och finns
även inspelad på svenska av flera artister/grupper.
Jullåt nr 3. Do They Know It´s Christmas / Band Aid 1984 låten skrevs av Bob Geldof och
Midge Ure. Bakgrunden var ett nyhetsinslag som Bob såg om svälten I Afrika och blev
upprörd. Det är en mycket populär jullåt, den låg etta i 13 länder utanför UK och är en av den
näst mest sålda singeln i UK genom tiderna. Låten har spelats in i flera olika versioner men
den gemmensamma nämnaren har varit namnet Band Aid II, Band Aid 20 och Band Aid 30.
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V

i stöder Fontänhuset Båstad

Tack, det betyder mycket för oss medlemmar, personal, styrelse

Apelrydsskolan
Barkåkra Församling
Beslag och Design
Bjäre Bygg Konsult AB
Bjäre Bilservice AB
Bjäre Chips
Bygg i syd AB
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i Båstad
El-Teamet Båstad
Exset Revision Båstad AB
Förslöv-Grevie Församling

Grevie Kyrkliga Arbetskrets
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Ica gamlegården
Jänsmässholmens Fjällhotell
Kvinnojouren Ängelholm
Laholms Kommun
Linqans Nöje
Mazars Set Revisionsbyrå KB Malmö
Modern Generic Management
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset
Karikan Förskola AB

Kliniken Ängelholm
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Sportshopen i Båstad
Stefans Lantbruk
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet
Westfield Safari
Ängelholms Flygmuseum
Äpplegården
2M2 Trading i Båstad AB

Ett stort tack till de politiska partier som delar våra värderingar och som stöder vår verksamhet
Ahlbin Lise
Ahremark Familjen
Andersson Christina
Arnoldsson Jan
Arvidsson Claes
Aldoson Karin
Andersson Christina
Andersson Lars
Andersson Thomas
Arnoldsson Jan
Axelsdotter Margareta
Axelsson Åsa
Barte Jenny
Belfrage Jonas & Monica
Bengtsson Per & Margareta
Bjäre Lena
Bollmann Malin
Brink Elisabeth
Carlqvist Lars
Carlsson Margareta
Carlsson Mårten & Gunborg
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De la Motte Christer & Agneta
De Rooij Aleida
Delin Lena
Ebbesson Irene
Edgarsdotter Ingrid
Ekelund Jan
Ekelund Mona & Bruno
Ekfeldt Ove & Barbro
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Ermyr Jerker
Gillström Bo

Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Hervén Monica
Henningsson Uno & Åsa
Henningsson Lars
Huldtgren Anna-Lena
Håkansson P-A
Johansen Karsten
Johansson Inga-Britt
Johansson Ingvar & Antonella
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Jonsson Helena
Jonsson Klas
Jäwer Gunnar
Karlsson Ingegärd &Torsten
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Landén Berndt & Barbro
Larsson Sonia
Lindén Göran & Elisabeth
Malmberg Essan
Mårtensson Gert
Mårtensson Ankie
Mörnstad Håkan
Nilsson Anders
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Ingrid
Nilsson Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Nordlund Stickan
Nordangård Per
Nordin Christer

V

Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva
Olsson Daniel & Magdalena
Ottoson Stefan & Hanna
Paulsson Barbro
Paulsson Erik
Persson Angelica
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Lindström Ylva
Pigge Gillisson
Reimer Göran
Ringdahl Marta & Nils
Sebelius Allan
Skoog Ulla & Walle
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Stefansson Ingela & Lars
Stenson Barbro
Sutinen Marianne & Kyösti
Sutinen Kasper
Svedenfors Jan
Torstensson Anne-Charlotte
Trolle Jan & Ann-Christin
Wallin Gunnel
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Winell Anders
Winell Marianne
Wulff Familjen
Ymse Gunnar
Yngvesson Ulla
Åkesson Roland

ad innebär det att vara stödmedlem i 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 sex nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 200:- för privatperson, samt 500:för företag vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. I övrigt innebär stödmedlemskap inga förpliktelser, men
betyder mycket för vår verksamhet.
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