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Redaktion:

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 och medlemskapet är inte tidsbegränsat och är gratis.

E-post: nyaredax@gmail.com
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Fontänhusets ideologi bygger på att varje människa
är en resurs som vill och kan påverka sin situation
och omgivning. Grundtanken är gemenskap och delaktighet och man är alltid välkommen och behövd.

Kontakta oss:
Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel. 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida. http://bastadsfontanen.se
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Ledaren

Ledaren
För att använda den gamla klyschan ”vart tar tiden vägen?” ja, man kan ju undra – det har gått 20 år sedan Fontänhuset startade och det har flutit mycket vatten under
broarna sedan dess.
När jag tittar tillbaka i backspegeln på hur det var när
jag började på Fontänhuset i maj 1995, så minns jag speciellt när Calle bad mig komma ut och presentera mig som
en tänkbar handledare och hur jag då fick sätta mig vid
bordet i den gamla matsalen och blev utfrågad av medlemmar om vem jag var, var jag kom ifrån osv. Jag minns också speciellt en person som verkligen tog hand om mig och
lärde mig vad fontänhuset var och vad det stod för och det
var Kerstin Högdahl, en medlem som tyvärr är bortgången
nu. Hon hade varit medlem i fontänhuset i Malmö men
när vi öppnade i Båstad flyttade hon hit till oss.
När jag började fick jag starta med praktik under 2 veckor på Fontänhuset i Helsingborg. Det var ett bra sätt att
lära sig mer om fontänhus ideologin. Detta tror jag fortfarande mycket på – att åka ut och besöka och jobba i andra
Fontänhus.
Jag minns mitt första styrelsemöte, det var laddat, det
fanns ”tankar” från styrelseledamöter om att vi skulle gå
under samma telefonväxel som kommunen, posten skulel skickas med internpost mm. Men för att bli en trovärdig och stark brukarverksamhet som står på barrikaderna
för medlemmars rättigheter krävs det att vi är helt fristående från kommun, landsting mm.
Något som har ändrats mycket under åren är medlemmarnas närvaro. Första tiden var man inne hela dagar, i
princip alla dagar i veckan. Jag har en känsla av att man
inte hade lika mycket åtaganden, besök hos myndigheter
mm, som idag. Trycket på medlemmarna och verksamheten har ökat, vi är mer involverade i olika externa samverkansgrupper ex-vis Region Skåne, Laholms kommun
m fl. Det har förändrat arbetsstrukturen i verksamheten.
Men tillsammans löser vi även detta.
Första åren fanns det mycket fördomar mot psykisk
ohälsa i hela samhället och det jobbade vi mycket med
genom föreläsningar, konferenser mm. Jag vill nog påstå
att det har förändrats till det bättre men det är fortfarande
lång väg att gå. Ett sätt är att fortsätta med information
via föreläsningar, ta emot elever, delta i samverkansgrupper med kommuner, psykiatrin etc. Jobba tillsammans
med andra brukarorganisationer, ta tillvara och använda
den erfarenhet och kunskap som våra medlemmar har.
Vi hade aldrig funnits kvar idag om vi inte hade och har
haft alla dessa fantastiska medlemmar med olika kompetenser som tillfört och drivit verksamheten framåt. Vi
får heller inte glömma alla jätteduktiga handledare som
uträttat ett fantastiskt arbete under årens lopp och styrelseledamöter som hjälpt, stöttat och arbetat för verksamheten, helt ideellt.
Nu står vi inför en spännande tid. Först skall vi bjuda in
till Öppet Hus och ha ett 20-årsfirande. Sedan skall vi börja med att jobba för en certifiering. Och vi får inte glömma
att vi ska stå på barrikaderna för våra medlemmar med
allt vad det innebär.
Tack alla stödmedlemmar och alla samverkanspartners
som stöttat oss under de här 20 åren. Jag hoppas att vårt
fina samarbete kan fortsätta.

Det finns ett utryck från en
medlem som fastnat i mitt minne
och det är, ”att se till att försöka
hjälpa enskilda medlemmar bli
huvudrollsinnehavare i sitt eget
liv”.

Ulf Strömblad på väg upp (1994)

Ulf Strömblad
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Konsten att starta ett Fontänhus
Text: Carl Dandanelle

Jag blev ombedd att skriva några rader om hur det kom
sig att det bildades ett Fontänhus i Båstad. Under de 17 år
jag arbetade som klubbhuschef hörde jag ett flertal gånger
hur någon sa att det var Calle som startade Fontänhuset.
Det är naturligtvis inte sant, om jag hade kunnat starta
Fontänhus hade det funnits ett par hundra i Sverige.

sådant skulle bli trovärdigt krävdes att verksamheten
skull vara fristående från kommun och landsting, och
samtidigt vara en tydlig och stabil organisationsform.
Vi läste psykiatrireformen och tittade på olika verksamheter. Till slut fastnade vi för Fontänhusmodellen, som
under många år visat fantastiska resultat med en arbetsorienterad dag där alla är med och fattar beslut. Så den 8
mars 1995 bildades Fontänhuset i Båstad.

Starta Fontänhus kan endast göras av människor med
makt och mandat, så även i Båstad. Jag kan möjligen
sträcka mig så långt som att om psykiatrin skickat någon
annan att förbereda kommunen hade det nog inte blivit
ett Fontänhus.

Men varför resulterade psykiatrireformen endast i ett
enda Fontänhus? Ja kanske är det inte så konstigt. Såväl intresset för och kunskapen om psykisk sjukdom var
mycket liten om inte obefintlig i våra svenska kommuner vid den tiden. Något som ledde till mycket lidande för
många människor och resulterade i att regeringen tillsatte en ny psykiatriutredning i början av 2000- talet under
ledning av Anders Milton. En psykiatriutredning som när
den låg klar hösten 2006 hårt ifrågasatte kommunernas
arbete samtidigt som den lovordade Fontänhusen arbete.

1992 ställde Inger Blennow som var klinikchef för psykiatrin i Ängelholm en fråga till samtliga socialchefer i
sjukvårdsdistriktet: Vill ni vara med och förbereda er inför psykiatrireformen som inom ett par år flyttar ansvaret
för boende och sysselsättning för människor med psykisk
ohälsa från landstinget till kommunen?
Endast en socialchef svarade ja, Elisabeth Olausson
Brink i Båstad. Vid det tillfället arbetade jag som skötare
på psykiatriska kliniken och hade varit engagerad i starten av en patientförening i Båstad. Kanske var det därför
som jag fick frågan om jag ville undersöka möjligheterna
att skapa en verksamhet med meningsfull sysselsättning.

Ändå startades bara ett fåtal nya Fontänhus. Att det
blev som det blev första gången kan man förstå, men när
människor med mandat och makt inte tar till sig evidensbaserad kunskap går det inte att se som något annat än
en form av maktmissbruk.

De följande åren byggde vi upp en dagverksamhet – under namnet Kärnhuset - med psykiatrin och socialförvaltningen som huvudmän. En omöjlig konstellation som av
någon oförklarlig anledning inte havererade utan ledde
fram till bildandet av ett Fontänhus.

Psykiatrireformen var även tänkt som ett integrationsprojekt som skulle lyfta människor ur den eviga patientrollen och erbjuda dem delaktighet i samhället.
Jag vågar påstå att med några få undantag är Fontänhusen de enda verksamheter som lyckats göra Sverige lite
mera jämlikt. Så därför är det ju bara att beklaga att jag
inte kan starta Fontänhus – men glöm inte att det finns
andra som skulle kunna.

I Båstads kommun var såväl Elisabet Olausson- Brink
och kommunalrådet Tord Knutsson förespråkare för en
verksamhet med starkt brukarinflytande. Men för att ett
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Vårt Hus genom åren
1995- Kärnhuset blir stiftelse med Fountainhouse-filosofi
1997- Vårt klubbhus blir certifierat
Världskonferens Göteborg
1998- Europakonferens Finland
2002- Vi bygger ut med ny entré, reception, matsal och kök
2003- Certifiering igen J
2005- 10-årsjubileum
2004- Kronprinsessan Victoria inviger Europakonferensen i Malmö
2007- Temadag Hotell Skansen ”Komplement eller Alternativ?”
2012- Klubbhuschefen Carl Dandenelle går i pension och efterträds av Nina
Bursell
2014- Vår tidning byter namn till Knäppgöken

I dessa jubileumstider:

Äras den som äras bör!
Text: Barbro Werner

tället en enskild stadga i radiolagen om rätten att göra
samhällskritiska program. Som framgår av detta var Asklund en orädd, stridbar kvinna med hjärta för de svaga.
Kanske berodde hennes engagemang på att både hennes
syster och mor led av psykisk sjukdom, på den tiden klassade som tokiga. Här talar vi verkligen om fördomar.
Lis menade att alla har en frisk sida, något som ju Fontänrörelsen tagit fasta på. Efter ett besök i New York där verksamheten drog igång redan 1948, kom hon hem med en
bestämd vilja att starta Fontänhus i Sverige. Som nämnts
var Lis en stridbar kvinna, vilket skulle visa sig lönande
då hon genom en kupp i direktsänd tv lyckades få med,
de som vanligt motsträviga politikerna, på det geniala att
starta FH även på hemmaplan. Därmed kunde 1980 Sveriges första Fontänhus invigas på den centrala adressen
Götgatan 38 i Stockholm.
I dag finns tolv Fontänhus i Sverige och det jobbas på
att starta fler, vilket ju- tyvärr- behövs då den psykiska
ohälsan ökar.
Många människor har stor nytta och glädje av att kunna
gå till Fontänhuset, känna sig behövd, bryta sin isolering
och få jobba i sin egen takt. Därför skänker jag en tanke
till Lis Asklund som gjorde detta möjligt!

Många, åtminstone vi fyrtiotalister, minns säkert hennes
trygga röst i radions sociala brevlåda ” Människor emellan”
där hon gav tröst åt så många människor med personliga
problem. Lis Asklund var en av landets första sjukhuskuratorer. Hon gjorde
flera uppmärksammade ra dio och tv-program. Bland annat ett
reportage om missför
hållanden på Eugeniahemmet för svårt handikappade barn som
orsakade en censurdebatt.Hon visade hemska interiörer där barnen utsattes för stryk
och andra förnedrande
straffåtgärder. En statlig kommission försökte stoppa programmet,
men resultatet blev is-

Lis Asklund 1913-2006
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Tidningsklipp

JP 2007-11-09

NST 2002

Eksjö Kommunala
2007-06-02
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Svenska Dagbladet 1998-05-08
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Yvonne
Text: Barbro Werner
Intervju med en ny medlem.
Namn: Yvonne
Ålder: 49
Yrke: Barnpsykolog
Uppvuxen: I norra skåne med fyra bröder.
Det har naturligtvis präglat mig som vuxen.
Men det som inte dödar gör en stark heter
det ju.
Familj: Sambo och två hundar av rasen
Petit Brabancon (Griffon)
Barn: En dotter och en son boende i Lund
som jag har nära kontakt med.
Intressen: Teckna och måla, laga mat, silversmide, tillverka sockerblommor som dekoration till tårtor etc. Mina hundar är förstås också ett intresse jag har.
Hur kom du i kontakt med Fontänhuset?
Jag fick faktiskt veta av en slump att det
finns en träffpunkt för människor i min situation. För femton år sedan fick jag en stroke
och på det följde en djup depression. Jag har
sedan dess på olika sätt försökt ta mig tillbaka till samhället och få struktur på tillvaron.
Hur är det att vara på Fontänhuset?
Jag bestämde mig för att göra ett studiebesök på Fontänhuset och tyckte att jag fick
ett varmt välkomnande där. Det blev fler besök efter det och nu har jag blivit medlem.
Jag känner att jag fått rutiner och struktur
och att min isolering brutits. På Fontänhuset har jag hittat en känsla av samhörighet
och sammanhang i tillvaron. Man arbetar
i sin egen takt och behöver inte känna sig
stressad. Känner jag inte för att göra något
är det ingen som har synpunkter på det. Jag
känner mig behövd och tycker att det finns
en trygghet i att någon märker om jag inte
kommer. Om jag inte finns där är det någon
som ringer och undrar hur jag har det.
Hur ser du på framtiden?
Jag tar en dag i taget och känner att jag
sakta men säkert börjar fungera igen.
Just nu arbetar jag både i köket och på
kontoret. Jag vill gärna lära mig så mycket som möjligt samtidigt som jag vet att jag
måste skynda långsamt. På sikt vill jag gärna börja jobba igen men vet inte riktigt med
vad. Det får framtiden utvisa!
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Boris
Intervju: Lotta Forsmark

Boris Fontänhusets äldsta
medlem som varit med sen vi
startade 1995

Namn: Boris Knut Folke Jansson
Ålder: 77
Yrke: Fabriker, järnvägen, tegelbruk
Uppvuxen: Halmstad där familjen hade lantbruk
Intressen: Red på hästen Brunte när jag var
liten och sköt fasaner, det är ett härligt minne.
Jag kom tidigt in i missbruk och flyttade runt,
hamnade på behandlingshem, mentalsjukhus,
och boende för missbrukare, men det hjälpte
mig inte utan jag fortsatte samma bana under
många år, min hälsa blev sämre och sämre till
slut var jag tvungen att flytta från Halmstad för
att komma ifrån, då hamnade jag i Båstad.
Hur kom du i kontakt med Fontänhuset?
Jag fick höra talas om Fontänhuset och åkte
dit, det har räddat mitt liv.
Hur är det att vara på Fontänhuset?
Helt plötsligt fick jag struktur, jag cyklade hit
varje dag och skalade potatis och hjälpte till att
städa. Det förändrade min vardag. Jag fick en
meningsfull sysselsättning, istället för att ta till
alkohol och droger. Jag skaffade mig en katt,
jag älskar djur så plötsligt fick jag någon att
ta ansvar för . Jag går fortfarande hit varje dag
trots min ålder och sköter bl a disken.

En eftermiddag med Boris och Maud Olofsson(c). Hon
glömmer den aldrig och det gör inte säkerhetsvakterna
heller.
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Psyksverige under 20 år
Text: Gunnar Jäwer
1995 genomfördes psykiatrireformen i Sverige. Alla mentalsjukhus skulle läggas ned och alla patienter skulle flyttas ut i samhället.
Bakgrunden är följande. Fram till mitten av 1900-talet
var inspärrning den huvudsakliga lösningen på psykiska
problem. Under 60-talet och 70-talet började avhospitaliseringen och människor inhysta i sluten psykiatrisk vård
har sedan dess sjunkit stadigt. Det var under denna tid
som ansvaret för mentalsjukhusen överfördes från stat till
landsting.
Under samma period ökade också tilltron på de nya
mediciner som lanserades. Patienter började skrivas ut,
de var ju botade av medicineringen!
Men det visade det sig ofta att medicineringen inte räckte och patienterna behövde bli återintagna. Patienter som
tidigare varit permanent inskrivna skrevs istället in vid
enstaka vårdtillfällen, skickades ut och togs in igen. En
ond cirkel uppstod och detta på grund av att antalet vårdplatser minskades.
Nu genomfördes en psykodynamisk sektorisering av
vården.
Förebyggande arbete, öppenvård för personer som tidigare inte kunnat få hjälp för sina problem och behandling
i hemmiljö av utskrivna patienter blev nyckelord.
Man trodde sig nu ha en lösning. Genom förebyggande
vård skulle färre människor överhuvudtaget behöva placeras i den slutenvård som fortfarande använde inlåsning,
stark medicinering, bältning och elchocker.
Dessutom fanns nu öppenvårdmottagningar där utskrivna patienter kunde få fortsatt vård. Problemen var
bland annat att öppenvården inte byggdes ut i samma takt
som slutenvården lades ned och att pengar saknades för
att finansiera öppenvårdens visioner. Ytterligare problem
var de krav som den öppna vården ställde på sina patienter. De behövde kunna uttrycka sina problem verbalt och
dessutom klara sig ensamma mellan pratstunderna.

i att pengarna stoppades i andra kommunala minushål
istället för att användas för att konstruera möjligheter för
att ta emot tusentals fd. patienter från nedlagda mentalsjukhus.
Okej, flera kommuner förstod det ansvar som följde med
reformen och ibland blev det riktigt bra, men ibland blev
det dåligt, riktigt dåligt. 1998 upphörde det statliga penningflödet och då visade sig uppläggets svagaste punkt
med skrämmande tydlighet: Det var fortfarande oklart
vem som skulle betala det som ändå behövdes betalas.
Trots reformen så hade ju inte utgifter och kostnader
upphört. Det kostade fortfarande att vårda psykiskt funktionsnedsatta människor, även om de inte längre bodde
på mentalsjukhus.
Detta hade man tydligen inte riktigt räknat med och följden blev den att många sjuka lämnades vind för våg i ett
samhälle som hen inte alltid var van vid. Hen var också
oförberedd att möta verkligheten utan stöd. Kommuner
och landsting drog ned kostnader där det inte synts. Det
var ganska tyst om psykvården till år 2003.

Den svages advokat

Harald Vilhemsson
En av reformens konstruktörer
och PO-innovatör

Vid millenniumskiftet spikade man PO-reformen.
I samband med psykiatrireformens införande beslutade
regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år. Personligt Ombud var en helt ny
profession till hjälp och stöd för de människor som hade
de svåra psykiska funktionsnedsättningar. De skulle få ett
ansvar för att individens behov och rättigheter uppmärksammades och för att samordna samhällets insatser.
Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av
psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt LSS beviljades. I maj
2000 beslutade regeringen att via statsbidrag permanenta
och stödja landets kommuner att bygga upp verksamheter
med personliga ombud. Flertalet kommuner i Sverige har
idag personliga ombud som är anställda av kommunen eller annan organisation, men alltid finansierade av staten.

Margret Thatcher
Ronald Reagan
Samhällsförändrare

Psykreformen

För 20 år sen verkställdes alltså psykiatrireformen. När
institutionerna skrotades skulle allt bli så mycket bättre.
En god tanke, då det visat sig att rehabilitering fungerar bättre i en frisk miljö än i en sjuk. Dessutom var det
billigare att ha människor i egna lägenheter än på personaltäta anstalter. Kostnaden sköts över från landstingen
till hemkommunerna genom skatteväxling och staten gav
kommunerna ett treårigt stimulansbidrag.
Det kom alltså en massa statliga skattepengar till kommunen, men pengarna var inte öronmärkta för de psykiskt
funktionshindrade. Vilket i många kommuner resulterade

Järnladyn och cowboyen

Det var 1982 då järnladyn Margret Thatcher övertygade
den amerikanska presidenten Ronald Reagan om att ett
land kunde styras som en handelsbod. New Public Management blev ett begrepp och Sverige tog snabbt modellen
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”Jag vill gärna skriva något om psykiatrin i Sverige”, sa jag.
”Hur mycket då”, sa Lotta.
”En sida”, sa jag.
Det blev fyra sidor.

En sammanställning som från början naturligtvis hade en ambition att vara objektiv, men som blev en subjektiv berättelse. Jag
gör inte anspråk på att detta är sanningen. Det är en betraktelse
över 20 år av politiska ambitioner, framsteg och nederlag inom
psykiatrin.

Milton

till sig och är idag ett av de få länder som fortfarande hyllar och genomför NPM. Alla politiska partier med två små
undantag står bakom och NPM syftar till ökad effektivitet i offentlig sektor och det genom att marknadsanpassa
verksamheterna. Flera olika managementidéer lånas från
den privata sektorn t.ex. decentralisering av beslutanderätt, interndebiteringssystem, outsourcing, målstyrning,
ansvarsutkrävande och upphandling. Brukare, patienter
och medborgare beskrivs som kunder som konsumerar
tjänster. Kvartalsrapporten hade blivit mätstocken.

I oktober tillsattes psykiatrisamordnaren Anders Milton
som snabbt samlar ett kompetent team omkring sig och
börjar en mycket stor kartläggning - Nationell psykiatrisamordning, vardagligt kallad Miltonutredningen.
De så kallade Miltonpengarna, totalt 700 miljoner kronor till psykvården, delades ut under 2005 och 2006 men
kunde bara sökas av de som tidigare misskött sitt uppdrag
– landsting och kommun. Sveriges nätverk av patient-,
brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska
området - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,
hade inte möjlighet att ta del av dessa pengar.
Miltonutredningen färdigställde under 2006 med sitt

Anders Milton
Samordnare

De offentliga verksamheterna underkänner sig själva
som utförare och tar på sig rollen som beställare och granskare då man tror att den privata sektorn kan utföra samma tjänster med högre kvalitet och lägre kostnader. Det
innebär att rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet kommit i förgrunden i den offentliga verksamheten
istället för som tidigare demokrativärdena. Samhället har
blivit kärvare och servicen sämre. Medborgare med kapital kan emellertid köpa sig kundanpassade genvägar. Narcissismen är på väg att bli ett mål istället för en diagnos.
Maciej Zaremba skrev under våren 2013, en uppmärksammad artikelserie i DN om hur NPM påverkat vården
med prissättning, utbändhet och nedmontering. Artiklarna finns samlade i boken Patientens pris.

slutbetänkande: Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med
psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Anna Lindh (S)
Göran Persson (S)

Nya politiska vindar

Vid valet i september sker ett regeringsskifte och Anders
Milton föreslår i november en omfattande satsning på
psykiatrin med totalt 1,7 miljarder per år mellan 2009
och 2015. Han föreslår en nollvision för självmord eller
våldsdåd av de som avvisats av psykvården, en nationell
handlingsplan, skärpt vårdgaranti för barn och unga, 800
miljoner kronor årligen till psykiatri att fördelas mellan
kommuner och landsting, 100 miljoner årligen till forskning och 300 miljoner till förbättringar av rättspsykiatrin.
Så blev det inte riktigt.
I sin första statsbudget 2007 planerar socialministern
Göran Hägglund (KD) och alliansregeringen 500 miljoner extra på förbättrad psykiatrisk tillgänglighet, utbildning och förbättrad kvalitet. Hälften av pengarna går till
barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt minskar antalet
vårdtillfällen.
Senare samma år presenterar Socialstyrelsen sin slutrapport angående Miltonsatsningen:
De satsade Miltonpengarna har inte bidragit till att förbättra psykiatrin i stort. Däremot har samverkan mellan
kommuner och landsting på vissa håll blivit bättre och
över 20 000 anställda har deltagit i utbildningsinsatser.
Men fortfarande lider psykvården av systemfel och kompetensbrist.

Skammens år

År 2003 var vårdbehovet stort, behandlingsplatserna få
och ekonomin skral. Psykiatrireformen hade planerats
under en högkonjunktur men genomfördes under en lågkonjunktur.
Den 19 maj gick den så kallade Åkeshovsmannen amok
med ett järnspett på en tunnelbanestation i Stockholm.
En äldre man dödas, flera skadas. Åkeshovsmannen hade
sökt psykiatrisk hjälp flera gånger, senast samma dag
som dådet begås.
Han var den första av fem personer med akuta psykiska
problem som under året blivit avvisade av vården och som
i anslutning till detta dödat oskyldiga medmänniskor.
I september månad dödas ytterligare två personer, en av
dem en 5-årig flicka, den andra Sveriges utrikesminister
Anna Lindh.
Vid riksdagens öppnande den 16 september meddelade statsminister Göran Persson att människor som är i
behov av psykiatrisk vård ska få vård.
Regeringen skulle omedelbart tillsätta en psykiatrisamordnare som löpande skulle lämna förslag om psykiatrins
former och samverkan mellan kommuner, landsting och
myndigheter.

Mellanvård

Statens psykiatrisatsning 2007–2011 startar och den utlovade halva miljarden i statliga pengar satsas året efter
på psykiatrin. Bland annat för att kartlägga antalet heldygnsplatser – och om det finns behov av ännu fler.
En ny vårdform, mellanvård, införs och är ett mellanting
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mellan sluten- och öppenvård. Patienter kan skrivas ut
men ska följa en uppgjord vårdplan.
En mängd olika projekt för att öka samverkan mellan
kommuner, psykiatrin och en del brukarorganisationer finansieras med de sk. Efter-Milton-pengarna.

na att få igång verksamheter. Många projekt blev försenade och förseningarna berodde bl.a. på att det saknats
sysselsättningsplatser och att olika utbildningar konkurrerade . Uppemot 1,3 miljarder kronor av anvisade medel
i psykiatrisatsningen hade antingen inte återrapporterats
eller var fortfarande oförbrukade vid utgången av 2011.

Sverige skriver som näst sista nation på FN:s konvention
om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vad som fick Sverige att tveka så länge var Artikel
12, Likhet inför lagen. Artikeln innefattar alla människor,
även de som har god man eller förvaltare, även de som
ligger i koma. Konventionen började gälla 2009.

Brukarinflytandet har ökat

Efter alla utredningar har myndigheterna förstått vilken
kunskap och erfarenhet det finns hos patient-, anhörigoch brukarorganisationerna. Många av de projekt som
skapas kräver brukarrepresentation och de ”professionella aktörerna” tar till sig tankar och synpunkter från de
som vet hur det är på den andra sidan. Kunskapen ökar
och glädjande är också att media under åren sedan Anna
Lindhs död tonat ner de generalistiska löpsedelsrubrikerna med ”psykmord”, ”psykfall” osv. Detta beror förhoppningsvis på att kännedomen om psykiska funktionshinder
har ökat bland journalisterna.

Nu är det KBT som gäller

KBT är en terapiform som syftar till att blicka framåt och
ta itu med problemen genom att man lär sig att hantera
tankarna och känslorna istället för att hitta källan till problemet i exempelvis barndomen. KBT inriktar sig på att
förändra de tankar och beteenden som gör att problemen
håller sig kvar eller blir värre. KBT blir under början av
2000-talet den mest rekommenderade behandlingsformen
i Sverige och passar till det mesta.
Man kan nu också få KBT-behandling via internet. Man
skaffar ett konto på ”Mina vårdkontakter”. Det behövs
ingen remiss för att påbörja internetterapin och kostnaden ligger på hundra kronor i veckan. Utöver detta finns
en startavgift för läkarbesök på 350 kronor för att kunna
ställa en diagnos. En KBT behandling via internet brukar
ta mellan 10 till 14 veckor. Resultaten är goda och (H)järnkoll har tagit internetbehandlingen under sina vingar men
observera att de flesta behandlingar endast är tillgängliga
för dig folkbokförd i Stockholms län.

Arbete åt alla

Nu är det fastslaget att arbetsförmedlingen har det stora
nationella rehabiliteringsansvaret. Den borgerliga Arbetslinjen anser att alla typer av arbete är rehabiliterande. Fas
1, fas2 och fas3 blir stora utmaningar för Arbetsförmedlingen som med ljus och lykta försöker att hitta verkliga,
vettiga och värdiga arbeten till alla som är inskrivna som
arbetssökande på af.

Ett friskare folk

Det betalas ut ca 0,6 miljarder kronor i ersättningar per
dag. Från 2002 sjönk sjukfrånvaron till en mycket låg nivå
och var 2010 på den lägsta nivå som registrerats sedan
1955. Varför då? Beror det på att svenska folket blivit friskare eller har det blivit svårare att bli sjukskriven av sin
husläkare eller anser försäkringskassan att arbetsförmågan finns kvar även om kroppen och själen säger stopp?
Försäkringskassan är ett pragmatiskt verk som genomför sina sparbeting och en period under slutet av 90-talet
förtidspensionerade man unga personer för att få ned antalet sjukskrivna. Att komma tillbaka på banan var svårt
när man tillfrisknat.

Nya fräscha pengar

2009. Ett treårsprogram på totalt 2,8 nya miljarder till
landstingens psykvård finns med i regeringens budgetsatsning.
Efter många påtryckningar på regeringen utlovar socialminister Hägglund att bl.a. ideella organisationer i den
psykiatriska sfären ska få möjlighet att expandera sin
verksamhet med statliga pengar. 240 miljoner kronor avsätts under tre år för att stimulera sysselsättningsverksamhet som är särskilt anpassad till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Naturligtvis kan organisationerna
inte ansöka om pengarna direkt utan pengarna får användas av kommunerna för att upphandla sysselsättningsplatser från företag, kooperativ eller ideella organisationer
eller inom ramen för ett valfrihetssystem. Det visar sig att
knappt hälften av Sveriges kommuner biståndsbedömer
personer med psykiska funktionsnedsättningar till daglig
sysselsättning och därför inte vill upphandla sysselsättningsplatser där man själv får betala hälften ur den egna
socialbudgeten. Ett annat krav var att den upphandlade
verksamheten skulle varit igång under tre år, ett moment
22 ur nyetableringssynpunkt. Det blir en flopp.

SOS och driften

För 20 år sedan var finansieringen av idéburna organisationer, brukar-, anhörig- och patientföreningar till största
delen en kommunal angelägenhet. Man var ofta hänvisade till att söka föreningsbidrag eller verksamhetsbidrag
med projektinriktning av hemmakommunen. Det var ju
psykiatrireformens modell; kommunen tar kostnader för
den psykiskt funktionsnedsatte när hen inte är inlagd på
sjukhus.
Under en period bidrog även försäkringskassan till finansieringen men tog efter ett verksamhetsbeslut bort
bidragen vilket försvårade tillvaron för många brukarorganisationer. Idag är situationen annorlunda och Socialstyrelsen beviljar bidrag till driften för många organisationer inom psykisk rehabilitering.

Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport

Statskontorets utvärdering visade att: Förutsättningarna
för en mer kompetent vård och omsorg hade förbättrats,
bl.a. genom att 100 000 utbildningsplatser för personal.
Men regeringen överdimensionerade psykiatrisatsningens
första fas och hade i många fall underskattat svårigheter-

Ett registrerat partnerskap

Under senare tid har staten, SKL och landsting haft som
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ambition att knyta partners utanför den offentliga sektorn till sig. Det finns dels (OPP), Offentligt–Privat Partnerskap och (IOP) Idéburet Offentligt Partnerskap. 2010
tog regionfullmäktige i Skåne ett beslut som innebar att
utveckla formerna för samverkan mellan regionen och den
idéburna sektorn. Sen 2012 finns en överenskommelser
om (IOP) med fyra utvalda idéburna organisationer som
partners: Fontänhusen i Skåne, Skåne Stadsmission,
Svenska Röda Korset och Sexualterapeutiska mottagningen i Skåne.

2016 avsätter regeringen årligen 870 miljoner kronor för
satsningen och satsning ska förbättra livssituationen och
vården för personer med psykisk ohälsa. Insatsen har tre
övergripande mål: 1 God vård och omsorg – kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv, jämlik, i rimlig
tid och samordnad. 2 Tillgång till arbete och anpassad
sysselsättning. 3 Möjlighet till delaktighet och inflytande.
Myndigheten för vårdanalys har gjort en utvärdering av
handlingsplanen för PRIO och anser att ”Regeringen bör
utarbeta en ny långsiktig strategi för en förbättrad psykisk hälsa”. En formulering som kanske inte är helt ny
för de projektansvariga som redan var med i Miltons gäng
och sen 2006 försökt att fördela och använda de statliga
psykpengarna på bästa sätt. Men det kanske är en omöjlig
uppgift att ena 290 olika kommuner som tolkar Socialttjänstlagen på sitt sätt, med de 20 landstingen/regionerna som har sin uppfattning om hur slipstenen ska dras,
speciellt om projektplanen kommer från departementet.
Man får högakta Printz och Wiselgren som orkar leda de
statliga Psykiatrisatsningarna. Varje gång får de på tafsen
av granskarna. Att problemen ligger i bristande samverkan med suveräna kommuner och landsting fattar vi alla.

Med individen i centrum

Sen 2010 finns lagstiftat både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen att en Samordnad individuell plan
(SIP) ska upprättas när den brukaren/patienten har behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och att insatserna behöver samordnas för att den enskilde ska få det bra. På senare tid har sippen kommit att
tillämpas mer och mer och den är ett bra instrument för
att ge en helhetsbild av individen. Inte bara socialtjänsten
och sjukvården kan bjudas in utan även arbetsförmedlingen, försäkringskassan, god man, arbetsgivare etc. Den
enskilde ska samtycka till att planen upprättas och kan
också kräva att den upprättas.

Utredarna på Myndigheten har identifierat ett antal principer som de anser bör vara vägledande i strategiarbetet:
*Statens insatser bör inriktas i första hand på sådant
som bara staten kan göra eller sådant som staten kan
göra mer effektivt än andra.
*Problemanalys, mål, insatser och resurser måste
hänga ihop.
*Inriktningen bör vara att stärka grundförutsättningarna för en förbättrad vård och omsorg om personer med
psykisk ohälsa.
*Förebyggande insatser mot självmord och självskador
bör prioriteras.
*Ta tillvara kunskap, erfarenheter, processer och strukturer som etablerats inom PRIO.
I analysen konstateras att ”den psykiska ohälsan fortsätter att öka men att psykiatrin inte fått ökad prioritet i
samma takt som problemen växer”.
Utredarna konstaterar än en gång att fler och fler drabbas av psykisk ohälsa, speciellt i yngre åldersgrupper.
Färre och färre väljer yrken för att hjälpa dessa. Vårdplatserna blir färre, osv.

(H)järnkoll

Hjärnkoll var en kampanj som spred information om hur
det var att leva med psykisk ohälsa i Sverige. Kampanjen
drevs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa (NSPH). Satsningen pågick under 2010
och 2011 och var ett regeringsuppdrag.
Idag är Hjärnkoll ett riksförbund som arbetar för förändring av attityder och ökad kunskapen om våra psykiska olikheter. Det finns 350 engagerade och kunniga
ambassadörer i olika åldrar, med olika erfarenheter och
från olika delar av landet. Utifrån sina egna erfarenheter
berättar de om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier,
föreläsningar och utbildningar och i media. NSPH som
startades som brukarnas gemensamma intresseorganisation har idag utvecklats till en utförarorganisation som
bl.a. tagit över Hjärnkoll från Socialdepartementet.
Ing-Marie Wieselgren
Anders Printz
Nationella samordnare

Det här är nog det största problemet. Att samhällsklimatet är så hårt att fler och fler drabbas av psykisk ohälsa
och att det är så få människor som vill jobba i vården.
Enda sen psykreformen infördes 1995 så har trycket på
vården ökat. Inte bara inom psykiatrin utan också inom
äldreomsorgen då befolkningen blir äldre och äldre med
ett ökat vårdbehov till följd. Mot detta står en vårdapparat
där personalen knäar på grund av underbemanning och
där nyutbildad personal byter bransch eller inriktning. Att
jobba inom psykiatrin ger ingen hög status eller höga löner. Vi har ett utvecklat bemanningsstafettsystem och ett
ännu mer utvecklat och enögt pinnsystem för vårddebiteringen. Det här ger ett arbetsklimat som måste förbättras
innan det helt går åt helvete. Vi inom Fontänhusrörelsen
fokuserar på den friska delen av människan, men det kan
vi bara göra om de som kan bota den sjuka delen får en
fair chans att göra det.

Inget nytt…

Dagens aktuella statliga psykprojekt heter PRIO. PRIO
står för ”Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk
ohälsa”. Satsningen finansieras av Socialdepartementet
och de prestationer som kommuner och landsting ska klara för att få del av regeringens bidrag formuleras i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Under perioden 2012–
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Utdrag ur Kärnnytt 1995
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Utdrag ur kärnnytt 2005
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Alltid i Styrelsen
Gunnel Wallin
Fontänhuset Båstad 1995 – 2015
Skatteväxlingen mellan landstinget
och kommunerna beslut 1995 efter
Psykiatriutredningen.
Samarbetsorganet Lokala LAKO,
Ängelholmssjukvårdsdistrikt och fem
kommuner i NV Skåne, däribland Båstad.
Båstad var den enda av kommunerna som var beredda att starta ett
Fontänhus. Det var många aktiva
personer som deltog i arbetet, inte
minst eldsjälen, Calle Dardanelle.
Det var valår och det blev majoritetsskifte i Landstinget i Kristianstads län och därmed även i Ängelholms sjukvårdsditrikts styrelse, så
Torsten Menberg (s) blev den som var
med och startade Kärnhuset.
Jag hade en suppleantplats i styrelsen redan från starten men först 07
hade jag mer tid för styrelsearbetet
och blev ordförande .

En arbetande styrelse som aktivt
deltagit i Fontänhusarbetet, en bred
sammantagen kompetens.
Många studiebesök och utåtriktade aktiviteter har spritt kunskap om
psykisk ohälsa och hur FH kan bidra
i stöd och rehabilitering.
Det är först när man som person tagit del av verksamheten på plats, med
medlemmarna som förståelse skapas.
Stödmedlemmarna och alla samverkanspartners, som Apelrydskolan,
företag, AF, FK, Kommuner, Socialstyrelse, Region, Psykiatriska kliniken Äholm, Rotary m.fl., har alla bidragit med sitt.
Ekonomin har varit knapp, skapat
oro, men vi har kämpat, hittat lösningar!
Det lilla röda huset i Båstads mitt
tog vi i bruk 98, vilket gav möjligheter
som förstärktes då vi byggde till.

Verksamheten certifierad 06.
Stor konferens på Skansen 07 om
psykiatri med Sveriges minsta FHhus, Båstad, som arrangör - blev en
höjdare!
I Miltons psykiatriutredning var vi
nämnda 16 gånger!
Illrar och Bävrar!
En buss full med medlemmar på
studiebesök i Riksdagen!
Barbros föredragning i Laholm!
Hasse inflyttning i Husvagnen!
Ulf o Jonnas Bröllop i Halland! Min
70-årsfest på huset, gav klirr i kassan
och bra PR! Alla underbara vittnesberättelser av medlemmar!
Jag har haft många olika samhällsuppdrag på alla nivåer men inget så
intressant och givande som arbetet
med Kärnhuset/Fontänhuset i Båstad, under 20 år, en härlig gemenskap med styrelse, personal och medlemmar!
Gunnel Wallin

Framtiden i huset
		

Micke: Att stärka relationer mellan oss alla.

Simon: Att bryta stigmatisering av åsikter i samhället.
Marianne: Fler Fontänhus i Sverige som kan hjälpa fler människor med psykisk ohälsa för
det behövs.
Babs: Hålla den här nivån, satsa på att medlemmars självstän
		
dig ska öka. Bättre samarbete med berörda insatser.
		

Yvonne: Ett öppnare klimat , mer konstruktivt, för att lättare kunna se framåt.

Christoffer: För det första: önskar att det inte skulle behövas Fontänhus,
		
För det andra: jobba mer med vägar ut,
det finns så mycket kompetens i huset.
Anna-Karin: Ett flexiblare synsätt.

			

Sara: Fortsätta med bra gemenskap, inte vi och dom.
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Några reflektioner efter ett
år i Fontänhusets styrelse
Margareta Bengtsson, fd kulturchef i Båstads kommun
för Fontänhuset. Visserligen känner jag att jag fortfarande
har mycket att sätta mig in i för att helt förstå och kunna
bidra till husets verksamhet men här är några reflektioner
över vad jag hittills upplevt:
Jag har blivit än mer övertygad om den stora betydelse huset har för medlemmarna. Det är en plats där man
hjälps åt och tar hand om varandra. Man är fri att komma
och gå som man behagar, men dyker man inte upp som
förväntat är det någon som hör av sig. Den arbetsorienterade dagen ger struktur åt tillvaron och meningsfulla uppgifter antingen man arbetar i köket, håller reda på husets
ekonomi, ansar trädgården, skriver i Knäppgöken eller –
som i dessa dagar – förbereder tjugoårsjubileet.
Det är alltså en mycket positiv bild jag har av Fontänhusets verksamhet, men jag har också sett orosmoln som
ger anledning till eftertanke. De frågorna har tagits upp
och stötts och blötts på ett antal möten. Det känns som
om vi nu landat och funnit vägar framåt, vilket ger gott
hopp för framtiden. Att vädra olika åsikter, ifrågasätta och
diskutera har rensat luften. Min förhoppning är att vi alla
– medlemmar, handledare och styrelse – nu tillsammans
kan arbeta framåt i samförstånd och med stor öppenhet.
En nystart för alla medlemmars bästa!

I år är det tjugo år sedan Fontänhuset grundades. Redan
då, i mitten på 90-talet, hörde jag mycket talas om huset, Kärnhuset minns jag att man kallade det till att börja
med. Jag satt med i det Hälsoråd Båstads kommun hade
på den tiden, och Elisabeth Olausson Brink, dåvarande
socialchef och tillika ordförande i Hälsorådet, var en av de
engagerade grundarna.
Under tiden som gått sedan dess har jag följt huset mera
på avstånd men alltid med stor respekt för vad det betytt för många personer med psykisk ohälsa. Tillsammans
med mina kamrater i Rotary har jag regelbundet besökt
huset och då imponerats av hur väl arbetet verkat vara organiserat, och jag har blivit starkt berörd av de berättelser
medlemmar i huset delat med sig av. På biblioteket, som
tillhörde mitt ansvarsområde i kommunen, hade vi också
under en period god hjälp av medlemmar från huset som
såg till att bibliotekets böcker hamnade på rätt plats och
tog ansvar för en del andra praktiska uppgifter.
Sedan ett drygt år tillbaka har jag fått knyta starkare
band med Fontänhuset. Trots att jag hade bestämt mig för
att trappa ner på mina ideella engagemang kunde jag inte
säga nej, när jag fick frågan om jag ville ingå i styrelsen

En knäppgök av första graden
Stellan Pauli
till att göra verksamheten känd och höja dess status
Det har under årens lopp av olika orsaker varit en del
kriser och krismöten. På grund av den transparens som
finns i huset och viljan att ta problemen i sin lida har
dessa enkelt kunnat överbryggas.
Det känns viktigt för det framtida arbetet i styrelsen
och på huset att man behåller och utvecklar detta förhållningssätt.
Jag känner att alla i huset ser fram emot att under 2015
påbörja arbetet certifieringen, som styrelsen beslutat
om, och att vi därigenom ytterligare stärker känslan för
och kunskapen kring de riktlinjer som ska styra klubbhusverksamheten. Riktlinjer som ger den stadga som behövs i verksamhetens dagliga arbete och utgör en kvalitetssäkring gentemot våra bidragsgivare.
Det skall bli fantastiskt roligt att vara med och fira Fontänhusets 20-årsjubileum.
Jag har inte varit med riktigt ända från resans början
för 20 år sedan men känner nu att det börjar bli dags att
lämna min styrelseplats för en ny frisk kraft att ta första
stegen in på nästa 20 år

Örjan, Micke, Marie-Louise……. mfl . Det är några av de
många medlemmar som passerat under mina år som styrelseledamot.
Många har genom Fontänhuset utvecklats och fått ett
nytt självständigt liv. Några har gått till jobb och studier
andra har fått ett stärkt självförtroende för att möte resten
av livet.
Det är dessa historier som har gjort att det är lätt att
vara och bli kvar i styrelsen.
Jag kom, genom Calle Dandanell, med i styrelsen i samband med att klubbhuset, på den tiden Kärnhuset, skulle byggas till. Vi kämpade under några år med tillstånd,
pengar och sponsorer så till sist 2002 stod tillbyggnaden
klar med ett nytt kök och matsal.
Man brukar ju säga att det första intrycket är viktigt
och jag kan nog med fog säga att när man först kommer
till Fontänhuset möts man av en våg av värme skapad
av medlemmar och personal. En känsla som håller i sig
och betyder mycket för alla och speciellt för medlemmarna som först kommer med ett obefintligt självförtroende,
psykisk ohälsa och misstro mot samhället.
Styrelsen har under årens lopp kämpat, förutom bristen
på pengar, med att vinna förtroende för verksamheten hos
allmänhet och politiker. Vi har under åren skapat goda
kontakter och sponsorer som bidrar både med pengar och

Stellan Paulie
Styrelseledamot tillika Knäppgök av första graden
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En dag på jobbet
Text: Marianne Jensen
Då klockan är slagen går var och en till sitt enhetsmöte
jag går till kontoret. På tavlan går vi igenom allt som man
hunnit färdigt under förmiddagen Det som inte är färdigt
försöker man få klart under eftermiddagen. På kontoret
skriver jag om olika saker till vår tidning (Knäppgöken).
Men det finns andra jobb på kontoret också, som att
skriva adresser på kuvert och kort, göra veckans häfte
där det står allt som händer i huset under veckan
och veckans matsedel. På kontoret förs även statistik,
men bara över hur många människor som varit på
fontänhuset. Man kollar e-post, post, man skickar iväg
vår tidning till våra stödmedlemmar m.m. m.m.

Då vi kommer till Fontänhuset på morgonen, tar vi oss
en varm kopp kaffe, säger hej till alla och sätter oss ner
och pratar innan jobbet börjar.
Efter en stund går en del till köket och en del till kontoret för att ha enhetsmöten. Då vet man att klockan är
nio på morgonen. Ett enhetsmöte är då man talar om vad
man ska göra under dagen. Ett sorts schema kan man
säga. Enhetsmöten har vi varje dag klockan 09.00 och
klockan 13.00.
Då jag började här på Fontänhuset, var jag i köket och
jobbade. Då fick jag baka både bröd och kaffebröd, göra
sallader och laga maten till lunch. Jag stod även i disken
och i caféet. Där finns många stunder till skratt. Lunchen
ska vara färdig klockan 12.00, sedan har vi lunchrast till
klockan 13.00.

Klockan 14.30 sätter vi oss tillsammans, för att skoja
och skratta med varandra en stund över en kopp kaffe.
Det måste finnas plats för sånt också. Dagen är nu
nästan slut och alla är trötta, vi går hem klockan 16.00
och kommer tillbaka nästa dag igen. Detta var en dag på
jobbet.
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Tjugoåringen
Text: Eva

Tänk vad tiden går ut i alla dessa 20 år
Uti tjugo manna år blir ett barn vuxet och bör flyga bo.
Pröva sina vingar lite grann.
Du får lov att handla på systemet,
lära dig köra bil
Tänk den stackas förälder som upptäcker det.
Din lilla tös/påg har blivit stor
Gått ut gymnasiet.
Stiftelsen båstadfontänen
Fyller 20 år i år.
Först hette det bara Kärnhuset
sedan blev det Båstadfontänen.
Många människor har kommit och gått genom alla dess portar
och jag är en av de många.
I nuläget finns det 129 medlemmar
Varav minst 65 är aktiva
Mycket har vi gjort, skapat och upplevt.
Små händelser, stora, de återkommande, de tråkiga/de glada
och många olika händelser därtill.
Det har varit många renoveringar,
tillbyggnader och
grävning av en liten fontän.
Många goda mål mat har också ätits här.
Alla Julaftnar, midsommar, Nyår.
Under en arbetsdag skapas där middagar, tidning,
någon sitter i receptionen och tar emot samtal.
Många jobbar med det administrativa.
Alla de som föreläser om viktiga upplevelser och skapar förståelse
Men det är ju okey med att också bara vara för det sägs ju att
Fontänhuset ska vara en plats att:
Vara väntad, behövd, gå vidare ifrån,
Men även komma tillbaka till.
Så, Hipp Hipp Hurra för vår 20 års Jubilar och till alla oss
som gör/har gjort Fontänhuset levande.
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Kikki
Kerstin.H
Ola.H
Leo
Mickael.S
Boris
Ronny.G
Sven.J
Margaretha
Jan.I

Fredrik.H
Johan.W
Anna-Carin
Millan.J
Ola.O
Anna-Laila
Marie-Louise
Mickael.J
Sadete
Annicka.G

Fredrik.M
Jadwiga
Marita.S
Pia
Magnus.T
Lars.C
William
Qina.S
Jan.N
Björn

Cicci
Daniel Mas
Hugo
Tim-Erik
Ulf.E
Daniel. M
Helena.T
Lars Lejon
Anastasya

Carina H
Håkan H
Annika
Anna T
Johannes P
Mats C
Simon B
Lars G LTore
Christian
Anders H

Den sista december 1995 hade Fontänhuset 11 medlemmar nu 20 år senare har medlemsantalet stigit
till 128 personer. Utav dom ursprungliga 11 medlemmarna är det fortfarande några som besöker
oss.

Lars-Benny
Jonna
Kerstin
Tommy.Ö
Lena.P
Ljuba
Gunilla.K
Lars-Håkan
Peter.N
Gittan
Karl-Gustav.N
Helen.J
Lena.S
Lars-Göran.N
Crister.S
Örjan

Barbro
Ingrid
Fredrik.G
Maria.A
Mickael,P
Birgitta.Ö
Kim
Ulf.R
Andrè
Anders.P
Sten-Peter
Janne.S
Ivana
Lars.L
Marita.T

Hans.F
Raila.H
Michael.L
Ylva.T
Inge
Magnus.A
Kristin
Eva.O
Maria V
Inga-Lill
Andreas
Katarina
Siv.T
Martin
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Tryggve
Gunilla.B
Christoﬀer
Ingmar
Anders N
Anneli A
Lena W
Lennart M
Irené
Martin L
Nebo
Kristina B
Jenny
Babic
Libbe

Maria S
Imran
Billan
Daniel
Mickael
Eva
Henrik
PO
Erika C
Elisabet L
Emma A
Emil O
Erik
Sara
Anna

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
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i Båstad
El-Teamet Båstad
Grevie Kyrkliga Arbetskrets
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen

Hälsostudion i Båstad
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 i Laholm AB
Stefans Lantbruk
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet
Westfield Safari
Ängelholms Flygmuseum

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
Arnoldsson Jan
Axelsdotter Margareta
Axelsson Åsa
Barte Jenny
Belfrage Jonas & Monica
Bengtsson Per & Margareta
Bjäre Lena
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
Gjerdrum Mads
Gramler Marianne
Hervén Monica

Henningsson Uno & Åsa
Huldtgren Anna-Lena
Håkansson P-A
Johansson Inga-Britt
Johansson Ingvar & Antonella
Jonsson Helena
Jäwer Gunnar
Karlsson Ingegärd
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 Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Nordangård Per
Nordin Christer
Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva
Olsson Daniel & Magdalena
Ottoson Stefan & Hanna
Paulsson Barbro
Persson Angelica
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Lindström Ylva
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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
Yngvesson Ulla

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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Öppet Hus 4 mars
Besök vår verksamhet!
Öppet Hus onsdagen 4 mars
Klockan 13.00 – 17.00
Öppet Hus på Fontänhuset Aromavägen 48 Båstad.
Vi bjuder på filmvisning, rundtur i vårt hus och bildspel.
Klockan 18.00 – 19.00 i Aulan

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva
Ann Heberlein teologie doktor och författare föreläser i aulan på Båstad Bibliotek.
Bland hennes boktitlar kan nämnas ” Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva ” en självbiografisk berättelse.
Hon skriver regelbundet i Sydsvenskan och Dagens Nyheter.
Klockan 19.00

Jazz Con Brio
Efter föreläsningen fortsätter Öppet Hus på Fontänhuset.
Det blir mingel och musik framfört av ”Jazz Con Brio”.

Vad händer mer i år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öppet hus i Fontänhuset.
Resa till andra Fontänhus för att se hur de husen arbetar.
20-års jubileéum firas.
Anställning av ny handledare.
Resa till ännu fler Fontänhus för att se hur de husen arbetar.
Rotary – middag.
Påskfirande.
Christoffer och en medlem åker på TC3-utbildning.
Midsommarfirande.
Almedalen
Arbeten inför certifiering
Nina kommer tillbaka.
Alla Fontänhus i hela Sverige samlas till en Sverigeträff.
Slutar sedan år 2015 med ett stort julbord.
2016 Certifiering av Fontänhuset Båstad.
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