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I detta nummer medverkar:

Julen är här…
Vi firar både julafton och nyårsafton på Fontänhuset som vanligt, så att ingen
ska behöva sitta hemma själv om man inte vill det. Jag skulle önska att tankarna kring julen går ännu mer i omtänksamhetens tecken. Att vi alla tänker
efter en extra gång på vilka vi har runt omkring oss. Är det någon som sitter
själv hemma? Det behöver inte vara en släkting eller någon nära vän. Var
inte rädd för att bjuda in hen! De kanske vill sitta hemma. Men kanske vill
de det inte. Det KAN ju vara så att de känner sig ensamma, men att de inte
vill tränga sig på. Att få frågan kan värma mycket i vinterkylan och få hen att
känna sig sedd, någon tänkte på mig och kanske får just du en ny vän.
Året 2017 går mot sitt slut… Man reflekterar över året som gått och bygger
upp hopp och mål inför kommande år. Vissa pustar ut och tänker – äntligen
är det här året över! Andra ser på sina minnen från året med ett leende på
läpparna.
På Fontänhuset Båstad har det hänt mycket under 2017.
•
Vi har hållit i en hejdundrande Sverigekonferens på Hotel Skansen för
130 personer från sveriges fontänhus! - Wee haaa
•
Vi har blivit ett ackrediterat hus för första gången på 13 år! – Jippi
•
Vi har varit med i Skåneveckan och haft öppet hus! – Yesbox
•
Ytterligare två inbrott - suck
•
Vi har tränat på gym och haft många sociala aktiviteter och haft rik
tigt kul på Magnarpssemestern! - Woop Woop
•
Brandskyddsinspektionen har granskat oss, vilket gick väldigt bra –
Ta daaa
•
Vi har också haft det största inflödet av nya medlemmar till huset sen
mannaminne och samtidigt är vi en handledare kort, då ekonomin inte
räcker till. - Craaazy
•
På jullunchen får vi i år duka till 65 personer! Hur vi nu ska få plats Men finns det hjärterum så finns det stjärterum

Nina Bursell (Ansvarig utgivare)
Mats Cullin
Mikael Enochsson
Christina Johansson
Kerstin Jonsson
Robin Lindström
Rebecka Lindvall
Martin Märgelbrink
Anders Nilsson
Andreas Olsson
Sarah Petersson
Christoffer Rist
Felicia Siöland
Lars Sjöberg
Nils-Ola Stormoen
Oliver Wilhelmsson
Åsa (SSK Student)
Erika (SSK Student)

Det har varit intensivt arbete tillsammans under året och precis alla i huset har
gjort allt vad de kan och lite till. Jag är så imponerad över alla här. Tänk så
mycket vilja, kompetens och kraft det finns när man kan stötta varandra och
hjälpas åt!
År 2018 hoppas vi dock på ett år med lite mer kontinuitet, lugn och harmoni!
Vi på redaktionen önskar er en riktigt God jul och Ett Gott Nytt år!

Vad är Fontänhuset?
Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till människor
som har eller har haft psykisk
ohälsa.
Fontänhusets ideologi bygger
på att varje människa är en
resurs som vill och kan påverka sin situation och omgivning.
Grundtanken är gemenskap
och delaktighet. Hos oss är
medlemarna alltid välkommna
och behövda. Medlemskapet
är gratis och utan tidsgräns.
Fontänhusen lindrar
mänskligt lidande i
världen och har tilldelats Conrad Hilton
Humanitarian Prize.

/kram Nina

Kontakta oss:

Vill ni ha vårt nyhetsbrev via mail?

Fontänhuset Båstad

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.

Aromavägen 48, 269 37 Båstad
0431-724 80
bastad@sverigesfontanhus.se
www.facebook.com/fontänhusetbåstad
www.fontanhusetbastad.se

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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På

I team ett fortsätter vårt kulinariska arbete med att planera en hälsosam och god
lunch allt från inköp, ekonomi, matsedel
till att tillägga kärlek i matlagningen.
Inventering av våra verktyg och se vad
som behöver repareras och bytas ut.
Inleder samarbete med Willys i Båstad.
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i teamen
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Vi ska börja med nästa tidning som
kommer ut i vår.
Och vi ska arbeta för att skapa en bättre
struktur med stödmedlemmar och vårt
register.
Vi har fått många nya medlemmar i huset vilket är jättekul, men det är viktigt
att se till att de kommer in i arbetet på
ett bra sätt och får tillgång till alla rutiner, fack, adressregister mm.

Vi kommer köpa loss bilen, eftersom det
blir billigare än att leasa den.
Sociala Aktiviteter planeras in för 2018
Verksamhetsberättelse inleds inför Mars
Strukturera upp vårt Reach-out system och
statistik
Se över avtal och fonder för att förbättra
vår ekonomi.
Förtydligande av handledarens roll.
Fortsatt arbete med bokslut och bokföring.
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gång
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Vi fortsätter med vår nya grafiska profil.
Och hemsidan ska nu göras om för att
följa den.
Vi ska arbeta mer för att strukturera upp
mapparna på vår server, så att det blir
enklare att spara allt på rätt ställe.
Fortsatt arbete med sponsorer.
Vägar ut arbetas med efter medlemmarnas behov.

Skåneveckan
Med utgångspunkt i Världsdagen
har Region Skåne sedan 2010 stått
bakom en årlig vecka med en mängd
olika arrangemang. Huvudsyftet
är att öka kunskapen kring psykisk
hälsa. Veckan går över sju dagar, och
i år var det olika event i hela Skåne
från 9 till 15 oktober.

form. Det kan vara kulturarrangemang, föreläsningar eller ren upplysning som relateras till psykisk hälsa.
Vuxenskolan och Hjärnkoll Skåne
representerades av Jenny Sjöö som
koordinerade veckan mycket bra.
f

på Fontänhus-modellen i Sverige
och USA. Den visar till exempel
goda resultat på att få medlemmar
ut i arbete och att den gemenskapen
huset bjuder på styrker mångas livskvalitet. Önskar man vidare kunskap om forskningen förmedlar vi
gärna information om källan.
Vi på Fontänhuset tycker
Skåneveckan är ett
riktig gott arrangemang.
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I slutet av april blev Fontänhuset Båstad inviterad ned till Lund av
Hjärnkoll Skåne
och Studieförbundet Vuxenskolan. De
”Psykisk hälsa handlar bland annat
har i samarom att människor upplever sin tillvaro
bete med
som meningsfull, att de kan använda
Region
sina resurser väl, att de kan vara
Skåne
delaktiga i samhället och att de har
samordförmåga att hantera livets vanliga
nat Skåneveckan.
motgångar.”
På mötet var
- SKL
där potentiella arrangörer
ifrån hela Skåne.
Det var information
och en introduktion av
I tillägg till att
Regionens egna riktlinjer
vi gärna blir med ett
för annonsering och marknadsannat år, hoppas vi att vi
föring. Vidare fick vi en god bild av
kan delta också på andras aktiviVi
grundtanken bakom Skåneveckan.
teter den veckan.
från Fontänhuset hade en tillställning
Vem kan så vara med att arrangera där vi önskade att visa fram vårt eget Att sprida kunskap om psykisk hälsa
detta? Till exempel kan institutioner, hus. Öppna dörrar för anhöriga och är mycket viktig. Folk skulle ha lättoffentliga instanser, och stiftelser alla andra intresserade. Medlemmar are att prata tillsammans om ämnet.
som Fontänhuset Båstad delta. Krite- föreläste också om deras erfaren- Göra temat mera känt och mänskligt.
riet är att man arbetar med människor heter från huset. Det var presentaoch psykisk hälsa i en eller annan tion av evidensbaserat forskning Alla har vi psykisk hälsa!
Skribent: Nils Ola
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Öppet Hus

ÖPPET H
12 OKT
Vi öppnade Fontänhuset kl. 10 och vi gjorde iordning
maten som bestod av hembakat bröd och plockmat.
Vi möblerade om och dukade serveringsvagnen och
ställde fram assietter och muggar till kaffe. Vi hade gjort
championjonsoppa till oss medlemmar och det var gott.
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Vid 12 öppnade vi och då kom det besökare och
vi bjöd in och hälsade dem välkomna. Vi hade lite
mingel. Besökarna var bland annat från kommunen och
allmänheten.

Öppet Hus

HUS DEN
TOBER
Christoffer och Nina välkomnade och berättade vad
som skulle ske under eftermiddagen.Senare föreläste
de om fontänhusets historia och vilka effekter modellen
har. Jag, Rebecka, Robin och Oliver hade hand om
rundvandring i huset. Rundvandringen var om husets
historia och hur en dag kan se ut på Fontänhuset och vi
berättade om de olika teamens uppgifter.

Senare hade Nils-Ola, Martin M och Lars föreläsning
om hur de kom i kontakt med Fontänhuset och det var
en bra föreläsning. Sedan efter öppet hus städade vi och
ställde iordning.

Skribent: Andreas
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En praktikants upplevelse

MIN PRAKTIKTID HÄR PÅ

FONTÄNHUSET
Att komma som praktiinnefattar bland annat hur man lagar
kant till Fontänhuset utan
”den perfekta hjärtstopparen” dvs:
någon vidare informaatt baka en utsökt banoffipaj eller
tion om huset var skrämatt inte ställa fram kalla ägg på
mande på många plan.
frukostbordet. men, viktigast
Jag hade ingen aning
av allt: Jag har lärt mig hur
om vad jag skulle bli
viktigt det är att ta hand om
bemött av, hur människvarandra, att var och en
orna skulle vara eller vad
kan bidra. Miljön i huset
de skulle tänka om mig.
har tydligt visat för
Första dagen möttes jag
mig värdet hos varje
av ofantligt många nya
individ och lärt mig
intryck, främmande ansikvikten i att samarten och ny information.
beta.
När jag sedan hoppade upp
på cykeln för att bege mig
Min
tack”Hoppas innerligt att vi ses i framtihemåt den måndagen, känsamhet för
den (i min polisbil kanske?) ! All kärlek”
des huvudet tungt av allt
tiden
hos
Felicia ’praktikanten’ Siöland
nytt som snurrade runt i
er är enorm.
skallen. Trots all förvirrande
Något
Tusen tack till alla
ny info som skulle matas in, kunde som jag känner mig imponerad över medlemmar och handledare för att ni
jag inte låta bli att förundras av den är hur måna alla är om varandra här. snabbt accepterade mig, välkomnade
gemenskap och delaktighet som man Alla hjälps verkligen åt med att bidra mig med kärlek och för att ni gjorde
så snabbt fick uppleva. Redan inför sitt strå till stacken och är noggranna min praktiktid hos er meningsfull. På
andra dagen kände jag mig förvän- med att bekräfta varandra när den tidigare praktikplatser har jag enbart
tansfull och positiv inför en ny dag andre har gjort något bra. Dagarna fått syssla med ”skitgöra” och inte
i huset. Jag började lära mig många på Fontänen har gått otroligt fort känt mig viktig på något sätt. Hos er
av
medlemmarnas/handledarnas och jag har fått mig så många skratt fick jag känna mig behövd och delnamn, få lite grepp om rutinerna som samt skaffat mig många nya vänner. aktig - som en i gänget helt enkelt.
följdessamt känna mig någorlunda Listan på lärdomar jag kommer att Jag kan ärligt säga att jag kommer
bekväm i lokalerna.
ta med mig från huset är lång och sakna er alla.
Skribent: Felicia
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föreläsning av:

MALIN
ROSÉN

Malin är idag en levnadsglad tjej
men har tidigare lidit av svår anorexi och självskadebeteende. Hon
är uppväxt i en by utanför Hässleholm och hennes barndom har
tillsynes varit problemfri. Hon
visade tidigt en tendens att aldrig vara riktigt nöjd och sökte
kickar. Hon började leva för helgerna och det blev mycket alkohol. Hon visade inga känslor och
ingen fick se henne svag. När hon
skulle började gymnasiet flyttade
familjen till Åhus, nära hav och
strand. I och med flytten och byte av
skola fick hon en identitetskris, hon
visste inte längre vem hon var. Hon
börjar känna en enorm meningslöshet och självföraktet växer. För att
känna att hon duger och få uppmärksamhet kom hon på att hon skulle
gå ner i vikt. Och hon rasade i vikt.
Mat och de nära vännerna blev hennes värsta fiender. Hon kände att hon
hade kontroll över livet, trots att hon
gick omkring som en levande död.
Festandet startade igen, behåring
uppkom på hela kroppen, kroppen
höll på att brytas ner. Nätterna var
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sömnlösa. Hon hotade
sin tvillingbror med att om han
berättade för någon om att hon inte
åt, skulle hon göra både det ena och
det andra. Hon ville fortfarande inte
äta. När hon satt på bussen, en vanlig
dag efter skolan, kände hon en smärta
som gnagde inombords. Hon gick in
i huset och tog en kniv i köket. Sedan
låste hon in sig på sitt rum och skar
sig i armen. Hon ville avsluta sitt liv.

hjälp och hon kom i kontakt med en
tjej som hjälpte henne. Då fick hon
arbeta både med självkänslan och ett
strikt matschema under sex månader.
Idag mår hon bättre än någonsin och
har fått friskare tankar. Hon vårdar
sina relationer och försöker hjälpa
Full av skuld, skam och lögner ville andra. Hon har idag utbildat sig till
hon börja äta igen, men hon kunde terapeut inom specialområdet ätstörinte. Hon var nu villig att ta emot rätt ningar och missbruk.
Skribent: Kerstin
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Ett år i
”vårdkarusellen” – eller
förvaring som terapi
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MEDLEMSBERÄTTELSE

Så nu sitter jag här igen på en plats där jag känner mig
hemma – Fontänhuset i Båstad. För lite drygt ett år sedan påbörjades ett slags resa som fört mig än dit och
ännu mer dit, men som väl är äntligen har landat i hit
igen. Efter tre och ett halvt års arbete som medlem på
fontänhuset finansierat via Arbetsförmedlingen (i fortsättningen AF) och Försäkringskassan (i fortsättningen
FK) var tanken att gå vidare till andra uppgifter på väg
ut mot arbetslivet. Jag sökte därför efter andra lämpliga platser att praktisera och arbetsträna på, samt genomgick en socialmedicinsk utredning på uppdrag av
AF. Till slut hittade jag ett ställe jag trivdes på samt där
det fanns möjlighet till lönebidragsanställning efter en
viss tids praktik. I anslutning till detta skulle även ett
SIP-möte hållas (se faktaruta) med representanter från
olika myndigheter samt vården.

Det hela slutade med ett förvirrat möte där min psykiater
slutligen sjukskrev mig på stående fot och här började
första anhalten på min resa – både inre och yttre geografisk.

Första anhalten blev på ett vårdhem ett par mil från min
hemort. Jag hade egentligen sökt mig till en filial närmre
såväl min som mina föräldrars hemort, och tanken var
att denna första placering skulle vara tillfällig i väntan på
plats på detta ställe. Tiden för placeringen var två månader i avvaktan på utredning om vidare insatser gällande
mitt missbruk och psykiska ohälsa. På själva vårdhemmet bedrevs ingen behandling och för mig fungerade
det som ett ”vilohem” samt förvaring i väntan på annat.
Fördelen med denna placering var att jag hade möjlighet
att fortsätta besöka fontänhuset på vardagarna. Däremot
var helgerna dryga och förflyttningen till filialen blev
Planen var att förankra nämnda praktikplats hos dessa aldrig av. Inte heller beslut om vidare behandling och
parter men det hela tog en helt annan vändning. Ett par snart hade det gått två månader och jag kom hem lagom
dagar innan mötet meddelade AF att man inte alls tyckte till jul.
den praktikplats jag hittat var lämplig och bestämde istället att jag skulle arbetsprövas med trappstädning och Det som skulle bli en ”vit jul” i alla fall i en bemärkelse
lagerarbete. För det första gick detta helt emot det resul- blev det totalt motsatta, jag vaknade upp på Juldagen
tat den socialmedicinska utredningen kommit fram till, med minnesluckor och ångest. Av någon anledning hade
att jag behövde en plats med intellektuell och kreativ jag återigen satt igång den destruktiva process som inom
stimulans. För det andra lider jag av både diskbråck och kort skulle leda mig vidare till nästa resa.
artros vilket fanns dokumenterat och i praktiken omöjliggjorde för mig att följa AF-s plan.

Det är vanligt att man behöver hjälp från flera olika håll när man är sjuk. Om både hälso- och sjukvården
samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en så kallad SIP, samordnad individuell plan. Det kan
innebära en helhetslösning och att du får rätt hjälp i rätt ordning.
Det är regionen/landstinget och din kommun som är skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan,
SIP, när de bedömer att det behövs insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det står i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. SIP kan användas oavsett ålder. Du själv och dina närstående
kan också ta eget initiativ till en SIP.
I allt arbete med en SIP är det du som är huvudpersonen. Det är dina önskemål som räknas. Du kan också
tacka nej till en individuell plan.

Skribent: Mats
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En upplevd dag på Fontänhuset

Upplevelse: Fontänhuset Båstad
Som sjuksköterskestudent är det meningen att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning ska ha möjlighet
att testa på så mycket som möjligt. Under min VFU placering på Vuxenpsykiatriska mottagningen i Laholm
rekommenderade dem mig att bland annat åka på studiebesök till Fontänhuset i Båstad. Det är jag glad för.
Innan jag kom hit fick jag en broschyr om verksamheten och lite info om hur det fungerade. Jag fick för mig att
det var mer som något arbetsplatsaktigt där medlemmarna blev uppdelade i grupper. Det var inte riktigt så det
var när jag sedan kom hit för min studiedag. Alla medlemmar var väldigt välkomnande, de skakade hand och
presenterade sig och undrade vem jag var. Gemenskapen var väldigt stark och tydlig redan från första minut.

Jag var med på förmiddagen i Team 1 och fick testa på att arbeta mer praktiskt i köket och där hjälptes vi åt att
fixa maten. Det var första gången jag fick hacka sallad på en måndag morgon, så roligt! Jag fick en rundvandring
och sedan lunch samt fick vara med i Team 3 på eftermiddagen.

Det har varit så kul och vilken bra stämning och fin organisation. Har blivit så imponerad idag, plus i kanten
för huset som är superfint! Jag kommer varmt rekommendera Fontänhuset i mina framtida yrkesmöten som
sjuksköterska.
Sjuksköterskestudent:
Erika
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En upplevd dag på Fontänhuset

Min upplevelse av Fontänhuset i Båstad
ett hus utan fontän men fullt av medmänsklig värme
Efter ett kringfarande i Båstad hittade jag slutligen fram till den röda villan som kallas Fontänhuset. Det var
mörkt i fönstren, dörrarna var låsta och huset såg ut som vilket annat hus som helst i området. Jag hade bara stått
en liten stund och väntat i trädgården innan den första medlemmen kom och hälsade glatt på mig. Sedan fylldes
huset av förväntansfulla medlemmar och en ny dag med aktiviteter tog sin början. Medlemmarna pratade vänligt
och förtroligt med varandra och det gick inte att undgå vilken varm atmosfär som fanns i huset.
Att sedan själv kunna välja aktivitet för dagen eller bara komma och stanna en stund är riktiga privilegier som få
av oss arbetande eller studerande har, men gärna skulle vilja ha emellanåt. Överallt i huset flödade energin; det
lagades mat, städades, skrevs artiklar och några medlemmar satt och samspråkade över en kopp kaffe. Var och
en gjorde sitt men ändå tillsammans. Varje medlem är en egen personlighet och bidrar med det som den kan och
vill.
Likväl som huset behöver medlemmarna var det tydligt hur mycket de behöver varandra också. En plats i
tillvaron där trygghet, värme och gemenskap finns, men än dock så kravlös. Att tillsammans utföra dagens
göromål gör det både lättare och roligare. Det är framförallt minnet av denna gemenskap som jag tog med mig
när jag efter middagen lämnade det röda huset utan fontän och Båstad.

Sjuksköterskestudent:
Åsa, lunds univeristet
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MINA TRE BEN

Medlemsberättelse

Vad är livet? Jo, A long strange trip, dvs en lång parallellt med löpguidningen skulle vara vaktkonstig resa. Jag tänkte ta med er på en bit av mästare och sköta om diverse sysslor. På något
min resa.
sätt hann depressionsspöket ifatt mig och jag
fick en smäll likt den Sonny Liston fick av Cas1993 flyttade jag från Lund till Stockholm. Jag
sius Clay 1964.
var arbetslös, hade haft min första depression
och blev erbjuden ett jobb på Arbetarskyddssty- Jag blev inlagd fyra veckor på psyket i Helsingrelsen i Solna. Jag funderade på vad en flytt till borg. Den 6 juli blev jag utskriven. Jag flyttades
Stockholm skulle innebära för en skåning som över till öppenvården i Ängelholm. Där hade
jag. Tre kanske fyra år kunde jag väl klara av. jag trekvartssamtal med en sjuksköterska och
Det blev 21 år. Efter drygt tre år på ASS fick jag några möten med en överläkare som bestämde
jobb på Standardiseringsgruppen STG/SIS och vilka mediciner jag skulle ta. Jag fick av samma
här stannade jag i 18 år. Det var ett jobb med läkare min diagnos: Recidiverande (återkommycket möten och stillasittande framför datorn. mande) depression med svår episod utan psyJu längre tiden gick desto mer funkotiska symtom.
derade jag på att jag ville göra
I november 2015 träffade jag
något annat. När jag hade
en psykolog på mellanbestigit
Kilimanjaro,
vården som frågade om
Mount Everest BC och
jag hade hört talas om
Klippiga bergen tyckte
Fontänhuset i Båstad.
jag det var dags att välja
Jag åkte dit på ett introväg: Antingen fortsätta ett
duktionsmöte och bestämde
tryggt liv i Stockholm med
att jag skulle bli medlem och
lön en gång i månaden eller byta till
delta i den arbetsinriktade dagen. Jag skrev
ett äventyrligt liv på Bjärehalvön med ambitioartiklar till tidningen och jagade sponsorer till
nen att starta eget. Jag valde det senare alterSverigekonferensen. Fontänhuset fokuserar på
nativet. Flytten till Skåne gick av stapeln på
det friska hos individen och det gillar jag. Inga
Alla hjärtans dag den 14 februari 2014. Hela
djupdykningar i negativa känslor i livet. Nu har
denna resa har jag skrivit om i boken: Climb
jag varit medlem i nästan två år och jag känner
The Mountain.
mig starkare för varje dag. Med hjälp av min
Det första jag gjorde när jag hade installerat modell ”Mina tre ben” hoppas jag gå en ljus
mig i mitt hus på Bjärehalvön var att boka en framtid till mötes. Modellen har tre ben: Sociresa med Springtime till Portugal. Det var ett ala kontakter (med FH, Uno, släkt och vänner)
träningsläger för ultralöpare. Sedan flöt det – Träning och hälsa – Terapi och medicin. Om
på med uppstart av företaget Simba Run and man får en bra balans mellan dessa tre så är jag
Climb. Målet var att ordna guidade löptu- fullt övertygad om att man kan sitta stabilt och
rer på Bjärehalvön. Det gick bra ända tills jag säkert i en båt som är ute på djupt vatten.
tog ett jobb på Hovs hallar. Tanken var att jag
Skribent: Lars
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”Climb
The Mountain.
Ni kommer inte
att ångra er.”
- Lars

Föreläsningsgruppen

FÖRELÄSNINGS

GRUPPEN

Vi har diskuterat hur vi ska nå ut och Gruppen hade sitt första möte den 18 Föreläsningarna kommer att se
göra huset mer känt. En del i detta oktober, men alla intresserade med- olika ut beroende på var och vem vi
arbete är att erbjuda föreläsningar lemmar är välkomna att ansluta i arrangerar dem för. I skolor kan det
för skolor, organisationer och före- efterhand. Det är bara att ta kontakt till exempel bli mer övningar för att
involvera eleverna, medans det kan
tag. Därför har vi nu startat en Föremed någon i gruppen och få reda på
bli mer fakta för en grupp politiker.
läsningsgrupp bestående av Chrisnär nästa möte äger rum. Vi behöver
toffer, Christina, Fredrik, Lars,
en blandning av olika erfarenheter Utvärdering av föreläsningarna har
Martin, Nils-Ola, Nina och Sarah.
också diskuterats av gruppen. Det är
och personligheter. Det gör föreläsFörutom att genomföra planerade
viktigt med konstruktiv feedback, att
ningarna mer levande, dynamiska
föreläsningar arbetar gruppen med
få veta vad som gått bra och vad som
förberedelser, tekniska hjälpmedel, samt underlättar arbetet. Att föreläsa kan göras bättre. Vi träffas därför
skärmpresentationer,
faktainsam- är frivilligt, deltagande i gruppen efter föreläsningen för att prata om
ling, bokning och marknadsföring av kan innebära att arbeta med andra hur genomförandet av föreläsningen
föreläsningarna.
arbetsuppgifter.
upplevdes.
Skribent: Martin
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MITT LIV SOM ANDREAS

Denna berättelse började för 46 år sedan. Mina föräldrar
som var i 40-års ålder hade två barn tidigare ville ha ett
barn till och mamma var för gammal för att få barn så
de tog kontakt med Adoptivcentrum i Stockholm och de
hade kontakt med Engelska Frälsningsarmén som drev
ett barnhem i Indien. Adoptionen var på 70 talet. Mina
biologiska föräldrar var fattiga och därför lämnade de
mig på en väg och till ödet och det var en vänlig person som hittade mig och tog mig till barnhemmet. Mitt
minne från Indien var när jag blev lämnad vid vägen och
bakom mig fanns en fabrik.

Andra hemmet blev Elineberg som är en förstad till Helsingborg. Där bodde jag inte så länge men jag hann med
att slå hakan i en bänk när jag cyklade och kollade i en
backspegel som jag hade fått i present.

Tredje hemmet blev i Båstad i ett område som ligger i
Hemmeslöv och där trivdes jag bra, hade nära till skogen och havet. Vi hade tre hundar som mest och katt i
familjen och jag gillar djur. Vi hade en katt som gillade
mig och hon gick med mig när jag gick till skolbussen
och när jag kom tillbaka väntade hon där på mig. Vi barn
lekte mycket i skogen och där släppte jag våra hundar
Jag var ett av barnen som de var intresserad av och det och de trivdes bra.
var tre barn till som fick flyga för första gången ut i värlI Hemmeslöv fick jag uppleva min första kyss och det
den, jag och en annan hamnade i Norden, jag i Sverige.
var en grannes dotter. Vi barn lekte mycket vid sanddyNär jag kom till Flygplatsen i Köpenhamn var jag rädd
nerna och där vi fick se en naken kvinna första gången
och undrade vad som hände (jag var bara 5 år gammal).
som solade.Alla i min familj tog väl hand om mig och
Kom från en trygg värld och nu vände det till en otrygg
min syster tog med mig till Köpenhamn där hon läste till
värld i mina tankar. Jag visste ingenting och var oroförskolelärare och hon hade med mig till sina tjejkomlig att bli lämnad igen. Mina adoptivföräldrar var glada
pisar och de gullade med mig. Min bror var den ävenmen jag var jätterädd. En gång när min mamma skulle
tyrliga av sig och jag fick åka moped och satt framme
handla på någon affär och jag satt i kundvagnen blev jag
vid styret och det var roligt. En gång när jag badade i
rädd och började att skrika och mamma fick trösta mig,
havet och satt i en gummibåt och jag märkte inte att den
för jag var rädd att hon skulle lämna mig där.
drev bort från stranden och när jag upptäckte det blev
Mitt första hem låg i Rydebäck som ligger söderut från jag rädd och alla på stranden såg att jag blev rädd och
Helsingborg. Där började att anpassa mig och efter ett de började med räddningsaktion för att hjälpa mig, min
tag lekte och levde jag som de andra barn i området.
bror började att simma men gummibåten drev för snabbt
så de fick ta en båt och ro ut till mig och jag blev räddad.
Skribent: Andreas
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CHRISTINAS UPPLEVELSER SEN HON BÖRJADE
PÅ FONTÄNHUSET I BÅSTAD

”Alla är
välkomna
här på
huset.”

•

Det är underbart att komma hit. Alla är förstående.

•

Har man en dålig dag, är man ändå välkommen.

•

Man gör vad man kan och ibland lite till.

•

Man får energi.

•

Mat till självkostnadspris, som jag kanske inte ätit
om jag varit hemma.

•

Det finns en gemenskap som är genuin.

•

Ett stort plus är att vi i Laholm blir hämtade och
lämnade med bil, i den så kallade bussrundan, och
slipper kämpa med tåg och busstider.

•

Jag blir mindre stressad och när jag kommer hem
efter en dag på fontänhuset är jag lugn och trygg,
och jag känner mig stolt att jag lyckats ta mig
igenom en dag till.

•

Vill jag ha hjälp med något, t.ex. myndigheter,
bank mm, får jag det också.

Skribent: Christina
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MIN HYLLNING TILL RAD
Radogodis historik
I mitten på 90-talet börjar en ung Tomas Widén att
jobba på den lokala radiostationen i Eskilstuna då han
var 20 år. Han jobbar där i 20 år som programledare
och reporter. Under tiden på Radio Eskilstuna hade
Tomas ett eget program som hette Radiogodis och var
en timme långt där spelades enbart musik från 80-talet.
Efter några år med programmet ville Tomas ta det ett
steg längre och tyckte att en hemsida med program från
80-talet som sänts av Sveriges Radio var en bra lösning.
En tillhörande webbradio som enbart spelade 80-tals
musik dygnet runt skulle också finnas på hemsidan.
Hösten 2008
En hemsida skapas med namnet Radiogodis och det
var Anne-Lie Pettersson som skötte hemsidan. De första programmen som läggs upp är Tomas egna inspelningar. Tanken var att det skulle vara ett enkelt radioarkiv med program från 80-talet, de första programmen
som lades upp var Tracks, Rakt Över Disc, Eldorado
och Metropol.
För några år sedan fick Tomas kontakt med Mattias
Nyström som kom in med nya idéer. De gjorde några
program tillsammans som de sände i Radio Eskilstuna
och på Radiogodis webbradio. Först gjorde de ett timslångt program men senare gjorde de även program som
var fyra timmar långa.
Lyssnarna på Radiogodis tog kontakt med Tomas och
erbjöd honom fler radioprogram till det arkiv som han
startade. Det omfattade även program som sänts i Sveriges Radio tidigare än 80-talet. Antalet donatorer har
blivit fler och fler under årens lopp men gemensamt
är att de på något sätt berikat Radiogodis arkiv. Det
viktiga var inte att programmen skulle vara kompletta, utan att någon har sparat den inspelning de gjorde
och sedan delat den med andra. Förmodligen finns det
personer runt om i landet med inspelningar som kunde
passa hos Radiogodis.
En lag säger att alla radiostationer är skyldiga att spara
allt sändningsmaterial i sex månader. Sveriges Radio
måste ta hänsyn till rättigheter och musikavgifter.
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Musik kostar, avgifter som går till STIM, IFPI och
SAMI och därför har man inte löst upphovsrätten. Det
finns inga kommersiella eller ekonomiska motiv bakom
Radiogodis, utan man vill vända sig till en skara personer som vill återuppleva gammal radio. På 80 och
90-talet kastades väldigt mycket arkiv material på SR,
vilket berodde på att datorn inte hade slagit igenom vid
den här tiden. Allt sparades på 8-timmars videoband,
rullband eller kassettband. Det blir till slut väldigt stora
högar som skapar utrymmesbrist. Man var inte heller
skyldig att spara materialet utan gjorde sig av med det
då förvaringsutrymmen saknades. Idag sparas allt ner
på en hårddisk, men den möjligheten fanns ju inte förr
i tiden. Därför finns mycket av Radiogodis arkiv inte
kvar i SRs arkiv, men vi tror och hoppas att någon på
SR slänger ett öga på vad vi gör och själva sparar ned.
Det tråkiga slutet för Radiogodis
Den 18 oktober 2017 nåddes jag av nyheten att Radiogodis skulle stänga ner sin hemsida efter krav från
jurister på SR. Själva idén med Radiogodis.se har varit
att få dela med sig av sina gamla radioinspelningar så
att så många människor som möjligt kunnat få återuppleva sina gamla radiominnen – och det lyckades vi
med ”med råge” under dessa år.

Medlemsberättelse

DIOGODIS.SE
Detta har Radiogodis betytt för mig
Sommaren 2012 upptäckte jag sidan Radiogodis.se och
blev förvånad över hur många olika radioprogram man
kunde lyssna på. Jag följde Tracks mycket och har fortfarande kvar de inspelningarna jag har gjort. Då jag kontaktade Radiogodis om mina inspelningar var responsen
positiv. Det fick mig att digitalisera de kassettband jag har
med Tracks program.
En person i en Tracks grupp på Facebook föreslog att vi
skulle chatta till gamla program som fanns hos Radiogodis. Vi avsatte en dag som blev torsdagar och en tid på
två timmar. Det var så länge programmen varade. I dessa
chattsessioner lärde jag känna andra personer som gillade
Tracks och några som följt programmet från starten den 8
sep 1984 till det sista programmet i dec 2010.
Efter det sista programmet sändes tre specialprogram med
de största hitsen från 80, 90, och 00-talet i de programmen
spelades det 40 låtar. Dessutom startade jag tillsammans
med en kille i Tracks gruppen en omröstning där vi röstade fram den bästa Tracks låten genom tiderna dvs under
de 26 åren som programmet sändes.
Programledare för programmet var Kaj Kindvall som tidigare hade varit programledare för Tio-i-topp och Poporama. Från 1994 fick Kaj en arbetskamrat i Micke Cederberg
som var en person som hjälpte Kaj med olika saker kring
programmet. Vid några tillfällen sändes även program
där Micke Cederberg var rösten många förknippar Tracks
med Kaj som den pålästa personen som presenterade en
spännande lista och många spännande utmanare.
Tyvärr har jag endast lyssnat på en liten del av de program
som funnits hos Radiogodis. Jag minns programmen
Metropol, Rakt över disc, Smoke Rings och ytterligare
några. Då det har funnits ett stort utbud av program hos
Radiogodis så var det svårt att välja vad jag skulle lyssna
på. Jag bidrog själv med program som jag spelat in och
de inspelningarna uppskattades vilket var roligt. Detta är
mitt sätt att tacka de personer som startade och skötte om
sidan Radiogodis.se.
Skribent: Anders
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REFLEKTION

På Fontänhuset har vi diskuterat kampanjen Metoo
och jämställdhet. Jag och Christoffer har fått i uppdrag att skriva lite om det här. Även under tidigare
år har vi haft många diskussioner om lika värde oavsett etnisk bakgrund, religionstillhörighet, sexuell
läggning, kön och självklart funktionsnedsättning.
Inte för att vi har problem med det i huset nu, utan
för att förebygga.
Min reflektion när kampanjen kom till Sverige, var
att det är tur att inte jag har drabbats av något sådant. Men sen tog det inte många sekunder innan
jag tänkte – ja förutom den gången där….och den
gången och ja visst ja, DEN gången och sen fortsatte
jag tills jag satte stopp på tankarna med slutsatsen
att ja, jag har drabbats jag med och inte bara en, två
eller tre gånger. Inget av det allvarligaste slaget, men
en upplevelse av att vissa män tror att de har rätt att
tafsa på min kropp. Varför?
En undersökning visar att 45 procent av alla män
tycker att kampanjen är överdriven, sa de på nyheterna häromdagen. Varför är det så?
Frågan är om det är den här attityden som är det
stora problemet och som resulterar i att det inte sker
någon förbättring på området – jämställdhet. Varför
ska det ordet ens behövas? Hade det varit en självklarhet att män och kvinnor hade samma värde så
hade det kanske inte funnits något att resonera om.
Attityden som hela tiden skuldbelägger eller negligerar problemet ÄR själva problemet!

Så länge du inte tar ställning mot diskriminering,
sexuella trakasserier, och våld, så stöttar du fortfarande detta beteende, vågar jag påstå.
När någon tafsat på mig och jag sagt ifrån, så har
män runt omkring mig istället sagt…men så farligt
var det väl inte….lite humor får du ju ha ……ställ
nu inte till en scen!...sånt får du ju räkna med om du
går ut på krogen!” Jaha, så jag får skylla mig själv
om jag befinner mig på ett specifikt ställe? Så det är
MITT fel att någon
tafsar på mig??? När ska vi sluta klandra den som
blivit utsatt?
Om alla kvinnor då följer det rådet att undvika alla
platser man kan bli tafsad på. Vart ska vi då ta vägen?
Det är ett skrämmande stort antal kvinnor som visat
sig blivit utsatta för allt från tafsande, sexuella trakasserier till sexuellt våld. Att inte ta detta på allvar,
är samma sak som att titta på när någon blir misshandlad och säga, ja men lite stryk får man ju tåla.
Vad händer nu? Det som är bra med kampanjen är i
alla fall att vi alla börjat reflektera över hur vi beter
oss mot varandra. Jag har gjort det. Min tanke är inte
att skuldbelägga utan att poängtera att det viktiga är
att vi tar till oss detta nu, att vi gör något åt det och
att vi i framtiden tänker oss för i vårt bemötande av
andra människor. Då detta beteende verkar gå i arv
efter generation till generation så är det viktigt att vi
vuxna nu är goda förebilder för våra barn.
Det är vi som skapar framtiden.
Skribent: Nina

#Metoo
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#Metoo
En kampanj som berörde mig men även lämnade ett
stort frågetecken inom mig.
Vad har jag levt i för värld? Har jag haft tur i mitt val
av vänner och umgängeskrets?
Har jag varit närsynt eller inte fattat vad som skett
runt omkring mig. Eller har de få gånger jag märkt
av någon kommentar eller klapp, nonchalerats som
oskyldig eller ”han är sån” eller ännu värre att den
generationen har en annan syn??
Kanske har jag varit med om situationer som är på
gränsen, men då är det hög tid för reflektion och att
höja blicken.
Det som förvånade mig mest är omfattningen, det
är ju inte bara en liten klick som beter sig som svin.
Eller några enstaka fall. Bara som ett av exemplen på
upprop i effekten av #metoo: #tystnadtagning 703
kvinnliga skådespelare!!!, #medvilken rätt 5965 kvinnor i juristbranschen!!!, #timeout 2290 kvinnor från
idrottsvärlden osv.
Detta känns så främmande för mig? Detta borde

vara en självklarhet 2017 att visa alla människor med
respekt och allas lika värde.
Självklart borde man kunna ge varandra lite smicker,
men de ska ges på rätt sätt och i rätt situation och av
rätt anledning.
Något som gjorde mig extra förbannad var en del av
oss män som förminskade metoo kampanjen eller
ännu värre anser sig själva blivit offer för tafsande
osv.
Det är ju männen som är problemet i denna kampanj
och vi som borde göra något åt det!!!
Vad är det för fel att tänka efter en sekund innan man
ger en kommentar på gränsen?!
Låt oss växa av detta och ta hand om varann!

Skribent: Christoffer
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HEJ JULEN!

Hej Julen! Den värsta, bästa tiden på
året. All denna stress innan, under
och efter den. Allt som du måste fixa
innan mat, julklappar, julstäda mm.
Under julen måste man ju vara trevlig och engagerad på olika sätt. Och
efter den kommer julrean då allt är
över. När kommer friden in? Var är
friden? Kanske när du får harmoni
i ditt liv. Hur kommer den till dig?
Vänta och se den finns där när du
minst anar den.

har den varit perfekt, utan alltid framförallt min tro har vuxit sig starnågot har hänt under den. Du kanske kare. På så vis har jag släppt taget om
min prestation och saker som jag inte
känner igen dig.
kan göra något av. Lär mig ta vara
Förra julen var kravlös. Därför att
på det som är bra. Förlåter och glömjag hade inga måsten, ingen att vara
mer det som gjort ont i både kropp
trevlig och artig med, inga konflikter. och själ. Nu kan vi gå vidare. Det är
Men det var en fridfull jul för mig spännande att se vad som händer sen.
för jag var inte ensam, jag var bara Sluta aldrig att förundras. Kanske får
själv, med Jesus som sällskap. Alltså just du som inte tycker om julen en
min tro har ändrats. Från ensamhet fridfull jul just i år.
till inre frid. När jag nu har inre frid
Nu försöker jag inte ha några förväntså är det lättare med alla relationer,
Själv har jag upplevt julen som en
ningar, då blir det bättre. Så den här
så det ser ljusare ut nu.
prestationsfylld tid. Allt ska vara
julen som kommer blir spännande att
bra! Inget annat! Inte en enda gång Själv har jag vuxit som person, men se vad som händer. För vem vet…?!
Skribent: Sarah
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VI STÖTTAR
FONTÄNHUSET BÅSTAD
ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?
V
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, samt 1000:- för företag per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789 men vi
mottager så klart tacksamt även andra belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

S T Ö D F Ö R E T A G

S T Ö D P E R S O N E R

2M2 Trading i Båstad
AB
Apelrydsskolan
Beslag och Design
Bjäre Bokhandel
Bjäre Bygg Konsult
AB
Bjäre Chips
Bjäre Centerkvinnor
Båstad
Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup
Församling
Centerpartiets
Kommunkrets i
Båstad
Design house
Stockholm
Diskservice
Exet Revision Båstad
AB
Flaggfabriken Kronan
Förslöv-Grevie
Församling
Grevie Kyrkliga
Arbetskrets
GRL-Data
Haga Göstorp
Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Ica Gamlegården
Ica Supermarket
Båstad

Ahremark Familjen
Andersson Christina
Aldoson Karin
Andersson Thomas
Bengtsson Per &
Margareta
Bjartmar Ulla
Brenton Gunilla &
Torgny
Brink Elisabeth &
Christer
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva &
Calle
De Rooij Aleida
De la Motte Christer
& Agneta
Ekelund Mona &
Bruno
Ekelund Jan
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg
Marianne
Gillisson Pigge
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria
& Johan
Gramler Marianne
Henningsson Uno &
Åsa
Hervén Monica
Holmslätt Ingvar
Håkansson P-A
Jansson Marie &
Håkan

Jänsmässholmens
Fjällhotell
Laholms Kommun
Linqans Nöje
Lions Club Båstad
Lions Club Laholm
Memil
Nolato
NP Nilssons Trävaru
AB
Psykiatri Skånehuset
Kliniken Ängelholm
Mariakyrkan i Båstad
Nolato
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Sportshopen Båstad
Staples Connect
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell
Resort AB
Torekovs Röda Kors
Krets
Västra Bjäre Kyrkliga
Samfällighet
Vävaren i Båstad
Willy´s
Bjäre GK
Salomons Krog

Johansson Barbro
Johansson Inga-Britt
Johansson Jörgen
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Kyhlensten Anna
Lagerstedt Familjen
Lindén Göran &
Elisabeth
Lindström Ylva
Linell Margareta
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Noråker Nilsson
Anna-Karin
Persson Marianne
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer &
Karin
Sutinen Marianne &
Kyösti
Svedenfors Jan
Wallin Gunnel
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Mirka Wilhelmsson
Wulff Familjen
Ymse Margit
Östin Maria & Johan

ETT STORT TACK TILL DE FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM STÖDER VÅR VERKSAMHET!
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