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Hej!
Verkar som våren är på intåg….
Hoppas, hoppas, hoppas!!!
I vårt hus händer det mycket som
vanligt.
Det som verkligen är värt att nämna
är att vi för första gången på 23 år
har valt in medlemsrepresentanter
i stiftelsens styrelse. Två utomordentligt bra val från huset, Martin
och Nils-Ola, är ledamöter från och
med den 21 mars i år. Grattis!
De olika rollerna i ett fontänhus är
medlemmar, handledare, klubbhuschef och styrelseledamöter.
Vi försöker i möjligaste mån ha
respektive roller representerade när
verksamhetsbeslut ska tas, för att
ta tillvara på allas kompetens och
synvinklar, så klart. Men även, som
är av största vikt, så att alla kan få
vara med och påverka den verksamhet som man arbetar i.
Det här med hur viktigt det är att
kunna påverka sin situation kan
vara en av nycklarna till välmående
på den arbetsmarknad vi har idag,
där många beslut kommer uppifrån,
utan att de som ska utföra besluten
har minsta möjlighet att vara med
och påverka. Under den tidspress
som finns för alla verksamheter i
samhället, kan det vara svårt att
ta sig tid för just delaktigheten.
”Det tar ju sån tid när alla ska vara
med och tycka och tänka!” Det är
mycket enklare att bara ta beslut
efter hur jag själv tänker och sen
peka med hela handen och så har
jag gjort mitt. Men min erfarenhet
av organisationer som tar beslut
långt ifrån där beslutet genomförs,
är att alla nickar och säger okej
på personalmötena där besluten
meddelas och sen går man tillbaka
till sin arbetsplats och gör ändå som
man själv vill. Om ledningen

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48, 269 37 Båstad
Telefon 0431-724 80

istället tar sig tid att bjuda in sina
medarbetare, kollegor, medlemmar,
eller hur man vill benämna det, för
att vara med i beslutsprocessen, så
har sen alla en förståelse för varför
vi kom fram till just det beslutet
och därmed så är motivationen till
att fullfölja taget beslut större. Vi
kanske till och med effektiviserar
på detta sätt.
En annan vinst av delaktighet är
”vi-känslan” och ansvarskänslan
för verksamheten. Vi gör det här
tillsammans! Förståelsen för att alla
är ansvariga för att hitta lösningar
och för att vi ska komma framåt.
Då är det inte ”de där uppe” som
tagit beslutet och som inte alls har
någon förståelse för ”oss här nere
på golvet”. Vi och de, kan vara förödande för känslan av gemenskap.
Det är viktigt att bjuda in dem som
vill engagera sig. Gemenskapen är
dessutom en otrolig drivkraft som
är värd att satsas på.
Jag vill därmed avsluta med att påstå att inkluderande, att bli sedd och
att bli hörd och att därmed kunna
vara med och påverka, är en viktig
grundbult för mentalt välmående
och bör vara en självklarhet - åtminstone inom fontänhusvärlden,
men hoppas innerligt att det blir det
även i resten av vårt samhälle.

Nina B
Rebecka L
Anders N
Robin L
Ivana Z
Christoffer R
Martin M
Lars S
Nils Ola S
Cecilia A
Fredrik S
Mattias J
Malin F
Sarah P
Rishika J
Boris J
Andreas O
Mikael E

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.

Önskar er en härlig vår och god
hälsa!
/Nina

Vill ni ha vårt
nyhetsbrev via mail?
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.

Email		
bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida www.fontanhusetbastad.se
Facebook www.facebook.com/fontänhusetbåstad
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Team 1

I team ett ligger fokus på köket och allt kring det. Detta
innebär bland annat att vi planerar matsedel och handlar.
Vi har ett samarbete med Willys där vi får svinnvaror. Team
ett ansvarar för kökets ekonomi och en dag i veckan förs
in- och utgifter in i datorn. För att hålla rent och fräscht i
köket har vi en tydlig struktur på vad vi städar varje dag.
Ett par dagar i veckan åker vi till återvinningsstationen
med överblivna förpackningar. Vi har ett café som team
ett sköter om och där man kan köpa kaffe. Tack vare
samarbetet med Willys har vi möjligheten att ha gratis
frukt.

PÅ
GÅNG I
TEAMEN

Team 2

I team två arbetar vi mycket med administrativt arbete
och majoriteten av arbetsuppgifterna vi gör har någon
koppling till vår tidning. Detta innebär förutom att skriva
alla artiklar och övriga texter, även att skriva kuvert,
göra layout för varje artikel och ta fram passande bilder.
Det adressregister vi har uppdateras ständigt med nya
personer. Födelsedagskort och lunchkupong skickar vi ut
till medlemmarna när de fyller år. Vi ansvarar även för att
kontinuerligt lägga upp information på vår hemsida och
facebook-sida. De mail som skickas till huset tas om hand
av team två.

Team 3

I team tre ligger arbetet med trädgården och i och med
att värmen äntligen har kommit är det dags att ta ett
ordentligt tag med trädgårdsarbetet. Även bilen ska
hållas städad och i ordning. Ekonomi och statistik är
också uppgifter som vi arbetar med. Ett mer aktivt arbete
för att söka medel ur fonder har nu startat igång. Sociala
aktiviteter fortlöper under hela året och förarbetet
med att välja ut vilka aktiviteter vi ska göra och ordna
anmälningslistor, arbetar team tre med.

Team 4

I team fyra arbetar vi för tillfället med att hitta en bra
struktur och fördelning av arbetsuppgifterna. Den grafiska
profilen utvecklas hela tiden och börjar användas mer och
mer på hemsidan, facebook-sidan och inte minst i denna
tidning. Att arbeta med den grafiska profilen är både
lärorikt och utmanande men framförallt väldigt roligt.
De som känner sig klara för att söka arbete, praktik eller
möjligtvis studera, kan få hjälp med detta i team fyra. Vi
stöttar varandra och arbetar tillsammans med personliga
mål. Denna möjlighet som medlemmar erbjuds, visar att
fontänhuset inte är någon ändstation.
Utöver detta har vi en föreläsningsgrupp som är ute
på skolor, offentliga institutioner, mm. Vi besöker också
företag för att knyta nya kontakter och sponsorer och även
för att bibehålla en bra dialog med de redan befintliga
stödföretagen.
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SAMARBETE

GÄSTKOCKAR

Under några tisdagar i januari och
februari fick vi besök av elever från
restaurangprogrammet på Apelrydsskolan. Det kändes som rena lyxen
att få trerätters middag till lunch en
vanlig vardag. Vi lämnade över allt
ansvar till de duktiga eleverna som
tillsammans med sin lärare Martin

levererade mycket god mat. De dukade borden och serverade maten
som på en riktig restaurang.
Det hela avslutades med en Mexikansk afton den 13:e februari. Där
bjöds hela huset in att delta i förberedelserna och matlagningen.
Tillsammans lagade vi flera olika

smårätter som blev en stor buffé.
Det blev en härlig kväll med många
skratt och mycket god mat. Vi insåg rätt snart att mexikansk mat är
mycket mer än tacos.
Vi tackade eleverna och Martin för
ett fint samarbete som vi gärna fortsätter med kommande terminer.

Skribent: Martin M
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HÄLSA

Det ska va’ gôtt å leva
Annars kan det kvitta
Fint å leva
Annars kan det kvitta
Lätt å leva
Annars kan det kvitta
Spring inte runt och vela
Då sabbar du det hela
Spring inte runt och veva
Det ska va’ gôtt, gôtt, gôtt
Gôtt å leva!
Det ska va’ kul å springa
Annars kan det kvitta
Fun/skoj å springa
Annars kan det kvitta
Spring inte runt å sura
Då springer du in i mura
Spring inte runt å veva
Det ska va’ kul, kul, kul
Kul å springa
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HÄLSA
1. Spring med andra

Att träna själv kan ibland var knäckande, särskilt under de
mörka och kalla vintermånaderna. Bara att ta sig ut och
springa kan vara jobbigt. Och du räknar ner minuterna
som du har kvar att springa. Men att springa med någon
annan kan bli en spelvändare (game-changer). Inte bara
blir tunga pass roligare, de positiva peer pressure kan få
dig att göra hit splits som skulle bli svåra att göra ensam.

2. Skippa klockan

Många löpare blir slavar under klockan. Konstanta analyser av mellantider under löpningen kan skapa onödig
stress som i sin tur tar bort glädjen av löpningen. Varför
inte prova att springa utan klocka. Skippa klockan och
spring så länge du själv vill. Du kommer att bli förvånad
över hur fritt det känns att inte styras av ett litet instrument runt din handled.

7. Dela intervallerna

Att springa intervaller på olika sätt hjälper till att hålla
träningen fräsch och spännande. Genom att dela in tidseller distansintervaller i olika delar och hastigheter kan
ge ny psykologisk stimulans som höjer din kroppsstatus
liksom det hjälper passet att flyga iväg. Om ditt standardintervallpass är 5x1200 meter så kan du testa följande
kombinationer:
400 meter lugnt/400 meter snabbt/400 meter lugnt
600 meter snabbt/ 200 meter lugnt/400 meter snabbt
3x400 meter med varje 400 meter progressivt snabbare
än den förra
300 meter lugnt/ 300 meter snabbt/ 300 meter lugnt/ 300
meter snabbt
1200 meter snabbt

3. Spring nya sträckor

8. Träna med musik

4. Lek ett spel

9. Handikapplöpning

Löpare tenderar att bli vanelöpare. Ofta har vi för vana att
springa samma sträckor, säkert beroende på en kombination av rutin och bekvämlighet. Men att variera löpsträckorna kan både stimulera mentalt och fysiskt och kan säkert öka rolighetsfaktorn (”fun factor”). Så varför inte
bryta monotonin och försök springa en annan sträcka?
Att blanda in en eller annan lek i en långlöpning är ett
fantastiskt sätt att distrahera tankarna på de monotona kilometrarna. Oavsett om det är ett spel som ”I spy” eller
några triviala frågor kan en töntig lek få dig att springa
med lättare hjärta och du kommer att bli förvånad över
hur mycket fortare tiden går.

5.Tävlingssällskap

Ett tungt och tufft pass på egen hand är inte särskilt kul.
Det kan vara värt att fundera på om man kan använda
något lokalt lopp som träningspass eller som en del av ett
långpass. Genom att ha sällskap kan passet bli mera lustfyllt. Du behöver vara lite disciplinerad och undertrycka
viljan att springa så ögonvitorna vänds utåt så att du inte
gräver ett hål åt dig själv.

Om du känner dig lite trött eller omotiverad så kan träning med musik vara ett bra sätt att få tillbaka spänsten i
stegen och ett leende på dina läppar. Forskning har visat
att musik kan positivt påverka din mentala hälsa genom
att lyfta ditt humör och få bort dåliga och negativa känslor.
Om du tränar med andra löpare med olika nivåer så kan
du införa ett handikappsystem för tuffare pass så att ni
ändå kan träna tillsammans. Den långsammaste löparen
startar varje pass eller intervall först och de återstående
löparna ska starta sina pass utgående från deras tippade
sluttider. Om det är korrekt beräknat så ska ni komma i
mål ungefär samtidigt.

10. Spring punkt till punkt

Om du föreställer dig en kul löpning med olika scenerier
varför inte prova att springa punkt till punkt i stället för
din vanliga cirkulära sträcka. Du kan till och med lägga
lite pengar i din ficka och njuta av en kopp kaffe och en
kaka när du har nått målet. Sedan kan du be en vän att
snällt hämta dig.

6. Visualisera

Visualisering är ett psykologiskt nyckelverktyg som används av många elitidrottare för att hjälpa dem att utföra på toppnivå. Detta betyder att de mentalt fotograferar
dem själva att utföra på en lyckad nivå i deras lopp. Det
finns ingen anledning varför du inte kan använda samma
teknik för att hjälpa dig genom tuffa träningspass och tillföra lite kul på samma gång. Varför inte fotografera dig
själv jämsides din favoritidrottare under ett intervallpass
eller ett långpass. Tillåt dig själv att dagdrömma och se
vart det tar dig.

Skribent: Lars
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HÄLSA
Från mig själv och I mig själv.
Något jag älskar att göra.
Bergsklättra.
Känner kraften. Det totala fokus som krävs.
Allt stämmer. I kroppen. I huvudet.
Känner då en stor glädje och tacksamhet.
Det var förr.
Nu..
Jag behöver vara i rörelse. Ute i naturen.
Föra blicken utåt.
Samma känsla. Samma bara vara och observera. Kroppen fungerar. Känner dofterna
från träden och blommorna. Betraktar fåglarna och hör hur vackert de sjunger. Vinden
som susar i träden, vågorna som slår mot
land.
Min kropp är med i allt detta. I stunden.
Från den lilla svampen i mossan, till skyarna
som glider över himlen. Och igen.
Allt stämmer. I kroppen och i huvudet.

Visste du att:
•

Hjärnan är det av
kroppens organ som
stärks allra mest av att
du rör på dig.

•

Fysisk aktivitet gör
dig mer kreativ.
Forskning visar
att resultaten på
kreativitetstester ökar
med 60 procent om
testerna görs efter att
du varit i rörelse.

Känner på en stor glädje och tacksamhet.
Ingen kliché. Bara verklighet.
Samma grej. Bara annorlunda.

•

Skribent: Nils-Ola
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Fysisk aktivitet
föryngrar hjärnan och
gör så att det bildas
fler hjärnceller, delar
av hjärnan växer och
hjärnans åldrande kan
bromsas med flera år.

•

Träning stärker även
koncentrationen
hos barn och tycks
vara särskilt bra för
koncentrationen för
barn med ADHD.

•

Träning är enormt
effektivt när det
gäller att förbättra
din tolerans mot
stress och dämpa
aktiviteten i kroppens
stressystem.

•

Träning stärker
minnet. Minnestester
har visat att
människor lär sig 20
procent fler glosor
om de hör dem när de
promenerar.

•

Effekterna på hjärnan
av att träna är så
omfattande att de
faktiskt kan beskrivas
som en mental
uppgradering.

•

Kom ihåg! I början
kan det räcka med
att promenera en
halvtimme om dagen.

Källa: Boken
”Hjärnstark” skriven
av Psykiatriker Anders
Hansen.

HÄLSA

HUSETS FYSISKA TRÄNING

Då det är ett nytt år så
har planer börjat smidas angående träning
för året.
Vi har skapat en ”träningsgrupp” som planerar lite alternativa
träningsformer utanför ramarna för ett
traditionellt gympass.
Vi tycker att det inte
riktigt kanske passar
alla med att gå till
gymmet och bara lyfta vikter eller springa
på ett löpband. Vi utforskar som sagt andra alternativ så som
cykling,
motionsslingor och tävlings-

lopp men även traditionella gympass så
som crossfit,boxning
eller dylikt. Detta
kommer minst sagt bli
ett spännande år i detta spår. Vi har tidigare
i år haft möjligheten
att delta på Medicinsk
Yoga. Det var en gång
i veckan i sex veckor
och var mycket populärt.
Vi har även simming
i Laholm och Ängelholms simhall en
gång i månaden vilket
verkar vara uppskattat
av såväl medlemmar
som handledare.

Skribent: Robin

För mig har fysisk
träning hjälpt mig
oerhört mycket genom livet.
Jag har mestadels
varit på Friskis och
svettis i Laholm.
Träningen har fungerat som rena mirakelmedicinen. Den
har varit destruktiv
mot både depression, konstiga tankar, mitt beteende
och humör.

Dessutom har träningen blivit till
en mötesplats och
för att komma hemifrån, Laholm är
en liten stad där de
flesta känner alla
och jag vill påstå att
laholmarna är väldigt flitiga motionärer. Det finns inte
så mycket att göra i
Laholm och därför
tränar de flesta som
har ekonomi till det.

Skribent: Cicci
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HÄLSA

ÄN ZEN DÅ?

Smärtan i benen är olidlig. Den
blir intensivare för varje minut och
till slut existerar inget annat. Att
det kan vara så jobbigt att bara sitta still. Hela sinnet är fokuserat på
klockan som snart måste plinga till
och signalera att passet är slut och
det är dags för några minuters gående meditation innan det är dags
att sätta sig igen. I tre dagar har vi
upprepat detta mönster, gång på
gång. Med avbrott för mat och arbetspass, i stort sett från väckningen 04.15 fram till att sista klockan
ringer, någon gång runt kl 22.00.
…och då är det ändå fyra dagar kvar.
Varför gav jag mig in på detta…
igen?
Zazen, som är japanska och enkelt
översatt betyder sittande meditation,
är grunden inom Zenbuddhismen.
”Eventet” jag varit iväg på kallas
Sesshin och är en veckolång meditationsretreat helt i tystnad och i
princip helt bortkopplad från yttre
störning. Ingen tv, ingen telefon,
inga böcker eller tidningar.
Första fröet till nyfikenhet på zen
såddes i samband med en period
för drygt fem år sedan när jag körde
mycket motorcykel. Av olika anledningar så kom jag över och började
läsa en bok som heter ”Zen och konsten att sköta en motorcykel”. Jag
förstod väl i ärlighetens namn varken allt eller hälften av boken och
egentligen handlar den kanske inte
så mycket om zen (eller om att sköta
motorcyklar), men där var speciellt

Skribent: Fredrik
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ett avsnitt som på något sätt etsade
sig fast i minnet. Det handlade om
att köra fast. När man når en punkt
där man inte kommer vidare. Där
alla tankar och idéer är slut, och hur
mycket man än vänder, vrider och
kämpar för att ta sig loss så sitter
man bara hårdare fast.
Ungefär ett år senare, när jag själv
verkligen ”kört fast” ordentligt i en
djup depression kom jag att tänka
på det avsnittet och lyckades på något sätt hitta motivation till att söka
mer information om zen och började
försöka meditera på egen hand. Med
tiden hittade jag ett zencenter i Lund
och därifrån ledde stigen vidare
till Zengården, som är belägen i en
gammal bygdeskola mitt ute i skogen en bit utanför Arboga.
Det är svårt att säga vad
meditationspraktiken
egentligen fått för konsekvenser.
En sak som jag definitivt
märkt är att jag numera oftare kan sitta lugnt
även med den paradoxala
känslan av ytterligheter
som existerar inom mig
samtidigt, utan att reflexmässigt behöva agera på
impulserna. Att till exempel sorg o glädje, ljus och
mörker, yin och yang och
så vidare, finns inom mig
samtidigt och jag behöver
inte välja eller ta ställning
för det ena eller andra utan

kan på något sätt finna en slags njutning i spänningen som uppstår mellan dem.
Ungefär som att ständigt vara i den
kritiska punkten där vatten på väg
att koka förvandlas till ånga men är
varken eller vatten eller ånga, och
samtidigt både och.

TILLBAKABLICK

26 ÅR I BÅSTAD OCH 23 ÅR SOM
FONTÄNHUS
Vad ska man ta med i en text
som handlar om en tillbakablick
i verksamhetens historia? Vilka
händelser har varit mer betydande
än andra och är det enbart de stora
händelserna som är av betydande
karaktär eller är det flera små
som påverkat stora beslut? Denna
verksamhet är också så mycket mer
än enbart beslut som fattas. Det är
det mänskliga klimatet i huset, som
skapas av de människor som väljer
att komma hit. Den psykosociala
arbetsmiljön är av betydande
vikt och påverkar helheten i
verksamheten.
Vem är jag att avgöra vad som är
mer eller mindre viktigt?
Frågar jag de personer som är i
verksamheten idag, tycker alla olika,
säkerligen för att olika händelser har
påverkat olika personer på olika vis
och majoriteten har dessutom inte
varit i verksamheten under speciellt
lång tid. Detta speglar även att vi

alla som är här är olika. Vi kommer
alla från olika bakgrunder och är på
olika ställen i livet.
Det är ganska fantastiskt när man
ser tillbaka och får det berättat för
sig, hur många olika personer som
har passerat genom verksamheten
under alla dessa år. Vissa starkare
karaktärer än andra, men alla har
haft sin uppgift att fylla.
Under de 23 år verksamheten
klassats som Fontänhus, har det
skett väldigt mycket, både stora och
små saker som har haft betydelse för
verksamheten.
Den allra viktigaste händelsen
måste
troligtvis
vara
när
verksamheten
stiftades
på
internationella kvinnodagen den 8
mars 1995. Där och då lades också
riktningen för vilken inriktning
verksamheten skulle arbeta efter,
Fontänhusmodellen.

Några händelser och milstolpar
är dock ganska självklara att
nämna i en text som denna;
ackrediteringarna år 2003 och
2016, Fontänhusrörelsen får Conrad
Hiltons humanitarianprice 2014,
vi utökar med ny riktlinje (nr 28)
från 36 stycken till 37, vi anordnar
en konferens för alla Fontänhus i
Sverige 2017.
Några personer som har varit i
verksamheten under flera år är
Boris och Andreas. Jag var mer
nyfiken på hur de kom i kontakt
med Fontänhuset och hur de minns
åren som varit. På nästa sida kan ni
läsa intervjuer med dessa härliga
personer.

Skribent: Rebecka
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TILLBAKABLICK
Andreas Olsson 46 år har varit i

Boris Jansson 80 år har varit i

Fontänhuset i 17 år

Fontänhuset/Kärnhuset i 24 år

Hur fick du kännedom
om Fontänhuset?
- Genom diakonen i Båstad, Lars Boman.

Hur fick du kännedom
om Fontänhuset?
- Jag bodde innan i Halmstad men var tvungen att
flytta på grund av dåligt
umgänge. I ett år var jag
på en låst avdelning på
psykiatrin och i fem år
bodde jag på gruppboende
i Halmstad. Det var en i
personalen på psykiatrin i
Halmstad som tipsade om
Kärnhuset, som det hette
innan det blev Fontänhus.
Då var det mer en plats
där man rökte, drack kaffe
och bara snackade.

Vilka är dina starkaste
minnen?
- Kulturlägret i Ottarp är en
upplevelse som jag minns
lite extra väl. Älskar den
fria och härliga naturen
som vi fick vara i och det
är alltid kul att träffa likasinnade och leva ut sin kreativitet.
Resan till Italien var också
minnesvärd. Allt arbete vi
gjorde inför resan, att söka
pengar och planera var superskoj. Det var häftigt att
få möjligheten att åka utomlands. Roligt att träffa
nya människor och uppleva en lite annan kultur. Det
var roligt att bara få vara
på plats och uppleva något
nytt.
Är det någon skillnad
förr och nu?
- Det är mer sociala aktiviteter nu och det uppskattar
jag jättemycket.

Andreas

Skribent: Rebecka
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Vad brukar du arbeta
med i huset?
- Brukar mestadels vara i
Team 1 och där är jag med
och lagar lunchen. Emellanåt kör jag även rundan
till Laholm. Det är roligt
med variation och göra
lite olika arbetsuppgifter.
Ibland skriver jag även i
tidningen och då oftast om
vad vi har gjort för sociala
aktiviteter.
Vad har Fontänhuset betytt för dig?
- Gemenskap, att jag har
fått vänner och har något meningsfullt att göra
på dagarna. Har fått åka
till ställen jag annars inte
hade haft möjlighet att
besöka, tex Stockholm
och unga vuxnas nätverksträff.

Efter ett tag fick jag en
lägenhet i Båstad, genom
en person som var med i
styrelsen för Fontänhuset.
Vilka är dina starkaste
minnen?
- Har genom åren mött
många härliga människor
och personligheter, tyvärr
är inte alla kvar i verksamheten idag. Det jag
minns lite extra är bland
annat när vi hade vattenkrig i köket och en annan
gång när vi var och handlade så hade Fontänhuset
på den tiden en gammal
folkabuss och avgasröret
lossnade, så det dånade
som bara den.

Är det någon skillnad
förr och nu?
-Innan det blev Fontänhus
var det inte så mycket aktivitet i huset. Detta blev
bättre när vi blev Fontänhus. Det var inte så bra
ordning i början som det
är nu.
Vad brukar du arbetet
med i huset?
-Jag diskar och sköter avfallet. Tidigare hjälpte jag
även till med att skala och
koka potatis.
Vad har Fontänhuset betytt för dig?
-Allt! Vet inte hur det hade
gått om jag inte fått kontakt med Fontänhuset. Jag
hade troligtvis fallit tillbaka i missbruk.

Boris

13

POLITISKT ENGAGEMANG

POLITIKEN I ÄNGELHOLM
Jag har ett intresse för samhällsfrågor. Det har jag haft så länge jag kan
minnas. Efter valet 2006 bestämde
jag mig för att engagera mig politiskt. Jag har en socialliberal inriktning och tycker att människor själv
ska bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv. Därför valde
jag att bli medlem i dåvarande Folkpartiet som sedan bytte namn till Liberalerna.
I Ängelholm finns de vanliga riksdagspartierna representerade det vill
säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna,
Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet har ingen ledamot i
kommunfullmäktige eller nämnder.
Dessutom bildades Engelholmspartiet som är ett lokalt parti.
Liberalerna gick till val som enskilt
parti. De övriga borgerliga gick
till val gemensamt som Treklövern. Ängelholm har länge haft ett
borgerligt styre med Moderaterna
vid rodret, men vid valet 2014 tappade de borgerliga partierna röster.
Framförallt Moderaterna backade.
Socialdemokraterna fick något fler
röster än tidigare och kunde därför
ta över styret i kommunen. De kun-

Skribent: Martin
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de dock inte ta över styret på egen
hand därför ingick de en valteknisk
samverkan med Engelholmspartiet,
Miljöpartiet och Liberalerna. Valteknisk samverkan innebär kort och
förenklat att partiernas röster läggs
ihop och de politiska uppdragen fördelas sedan på dessa partier. Partierna driver sin egen politik, valteknisk
samverkan innebär inte automatiskt
att partierna samarbetar i politiska
frågor.
Under mandatperiodens gång har
dock socialdemokraternas styre visat sig vara svagt. De borgerliga
partierna har kunnat ena sig och få
igenom mycket av deras politik. Liberalerna valde också att ansluta sig
till de övriga borgerliga partierna.
Så nu återuppstod alliansen.

Under 2017 växte missnöjet med
Socialdemokraternas styre. Kommunfullmäktige beslutade att anta
Alliansens förslag till budget för
2018. Detta innebär att Socialdemokraterna styr, men är bundna att
genomföra Alliansens ekonomiska
politik. Detta blev lyckat eftersom
Alliansen avsatt pengar i sin budget
till Fontänhuset. Den politiska situationen ledde till att alliansen med
stöd av Miljöpartiet och en politisk
obunden väckte frågan om majoritetsskifte. Enligt kommunallagen
skall majoritetsskifte ske när det
politiska läget har förändrat sig så
mycket att styrande partier har svårt
att få igenom sin politik. Frågan om
majoritetsskifte röstades igenom i
kommunstyrelsen. Efter deras beslut
gick frågan vidare till kommunfullmäktige. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. På
ett extra insatt fullmäktige beslutade
att nuvarande styre ska fortsätta. Det
var den politiskt obundna ledamoten
som hade ändrat ståndpunkt. Därför
är det fortsatt Socialdemokraterna
som har ledande poster i fullmäktige
och nämnder.
I september är det val, när resultatet
är klart får vi veta hur styret ser ut
kommande fyra år.

MEDLEMSBERÄTTELSE

EN BRA START
Första gången jag fick höra talas om fontänhuset så trodde jag att det var en anläggning som var mer eller mindre
en del av ett sjukhus. Jag trodde att läkare med vita rockar
gick rundor och såg efter patienterna så att det inte hände
något. Därför så var jag inte så intresserad av att följa
med min pappa Bengt när han mer eller mindre drog med
mig dit. Jag blev ganska förvånad när jag upptäckte att
anläggningen såg ut som ett stort trähus och inte betong
byggnaden med många fönster i som jag hade föreställt
mig. När jag väl klev in i byggnaden så kände jag mig
osäker men det var som en lugn energi flög över mig och
situationen kändes genast bättre. Jag känner att många av
dem jag har träffat här har haft liknande situationer som
jag då min uppväxt inte varit den bästa. Sista notering om
mig, jag avskyr lukten från cigarretter.

Det lite intressanta med säkerhet är att man egentligen
inte är säker någonstans. Vår planet är extremt liten i universum och vår kunskap är inte tillräcklig för att vi ska
vara säkra. Dessutom är människan som den är, när stunden väl kommer så sätter hjärnan oftast sig själv först.
Det här argumentet gäller dock inte om personen ifråga
har barn eller maka.

Som person är jag väldigt instängd och pratar inte mycket
med någon tills jag känner dem väl, alternativt om ni pratar om ett ämne som jag antingen är intresserad av eller
har kunskap om. Mina intressen i dagsläget är datorer,
datorspel/program, historia, rita/måla samt att skriva. Då
jag gillar att skriva fantasy sagor så skriver jag dem på
engelska för att nå ut till så många så möjligt. Å ena sidan
har det förbättrat mina kunskaper i hur man kan skriva
samt använda språket, å andra sidan med tanke på att jag
skriver så mycket på engelska så händer det att jag glömmer bort svenska ord så att ibland när jag pratar så säger
jag allt på svenska och sen ersätter ordet jag glömde med
det engelska ordet.

Ordet “normal” är ett ord jag avskyr att använda, för enligt mig själv så finns inte ordet så att säga. Jag tror att
man kan förklara ordets innebörd så här: Vad majoriteten
av populationen i samhället anser att man ska vara, tänka,
se ut med mera. Om många personer har samma åsikt på
rätt och fel till exempel, så kan detta bli en norm efter ett
tag. Dessa normer gör det mycket svårare för de som inte
tycker likadant att överleva utan att förändras till normen.
Ofta så kan det hända att de som inte ändrar sig själv till
normen blir mobbade, hånade samt utstötta av de personerna som håller med normen. Samtidigt så finns det folk
i normen som säger att alla får lov att tycka olika. Det
känns lite som de ger ut dubbla meningar.

Det finns ett ämne som jag älskar att diskutera om: Gott
och Ont. Rätt och Fel.
Jag skulle kunna skriva vad jag tycker om det här men
då hade den här texten blivit alldeles för lång så jag får
skriva om den nästa gång :). Dock så kan jag förklara ett
annat ord som jag anser inte ska existera, ordet “Normal”.

Jag tycker också om att diskutera om allt
möjligt, helst filosofiska och Varför är världen som den är? ämnen. Jag försöker ofta att
se allt ifrån en neutral synvinkel då man kan
se båda sidorna av spektrumet där. Jag är lite
paranoid och känner mig nästan aldrig säker,
fontänhuset och mitt hem är två exkluderingar av detta. Fontänhuset ligger med på listan
för att det ligger så lugn samt glad energi i
luften varje dag man kommer hit.

Skribent: Mattias
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REFLEKTION
I dagens samhälle
har det blivit mer
och mer vanligt
med psykisk ohälsa. Trots detta så
läggs det ner slutna
avdelningar hela tiden. Det känns idag
som om att vården
väljer att prioritera
bort den psykiska
vården. Problemet
som uppstår när
vårdavdelningar
läggs ner är att det
blir mindre platser
vilket i sin tur gör
att allt färre får den
hjälp dem faktiskt
behöver. Samtidigt
som detta pågår så
försvinner
läkarna från den öppna
psykvården
och
många måste vänta
flera månader för
att få lov att träffa
en läkare och har
man otur så får man
samtal med en läkare via Skype. Dock
så tror jag att skälet
till att det dras in så
mycket i vården är
att det är så otroligt
svårt att få in personal som kan jobba.
Dessutom så väljer
de flesta sjukhus att
ha så kallade stafettläkare. Dvs en läkare som blir inhyrd
och kanske jobbar
på samma klinik i
en vecka och sen
byter. Så man får
ingen kontinuitet
när man ska träffa
läkare för det är sällan eller aldrig som
man faktiskt träffar
samma läkare två
gånger. Sen gör ju
också att bristen
på undersköterskor
att det blir svårare
att hålla vårdavdelningar öppna.
Ju mer detta pågår
desto mindre tillit
sätter patienterna
till psykiatrin. Ett
annat stort problem
är att många påstår
16

NÄR VÅRDEN SVIKER
att det bara är en
undanflykt för att
man ska slippa göra
något.
Samtidigt
som många säger
”Syns det inte så
finns det inte!”
Vilket är så otroligt löjligt. Att säga
”Ryck upp dig” till
en person med psykisk ohälsa är precis
samma sak som att
säga till en person
som brutit benet att
”Gå bort smärtan”
Psykisk ohälsa är
ett samlat begrepp
för många olika
diagnoser. Några
exempel på sådana
diagnoser är:
- Bipolär sjukdom
- ADHD
- Depression
- Anorexi/bullimi
- Ångest
- Psykos
Det finns många
historier om detta
och jag tänkte dela
med av några stycken.
Kvinna 31 år:
”Jag har haft problem med psykisk
ohälsa i flera år och
har varit inlagd X
antal gånger. Men
många gånger har
jag varit tvungen
att åka hem igen
efter att jag kommit
ner till psykakuten
eftersom
läkaren
ansåg att jag inte
behövde bli inlagd.
Detta trots att jag
var självmordsbenägen och hade
skadat mig. Vilket
fick mig att inse att
man tydligen bara
kan få hjälp om
man står halvvägs
ut på tågspåret eller
om man blir inlagd
på LPT(Lagen om
psykiatrisk tvångsvård”)

Man 45 år:
När man som jag
har en funktionsnedsättning är man extra känslig för svek
från sjukvården. Jag
måste ha kontroll på
min vardag. Vilket
gör att jag planerar
i en kalender vad
jag ska göra varje
dag. Ändras eller
att det på något
annat vis inte blir
som där står får jag
ångest och det blir
totalt kaos i mitt liv.
Det gör att läkare är
väldigt viktiga i mitt
liv. Läkarna hjälper
en med medicin,
sjukintyg och vägar
fram för mig. Så sveket är att där finns
inga läkare inom
psyk. Jag planerar
i förväg och säger
till om läkartid två
månader innan. När
tid för sjukskrivning
eller andra saker
närmar sig sitt slut
ökar min ångest.
Hela livet rasar
samman och allt
jag och min psykolog har arbetat upp
är borta. Jag är på
botten igen och där
brukar mina suicidala tankar komma.
Min psykolog blev
så arg en gång att
hen gick upp på ett
möte där cheferna
satt. Hen lyckades
skaffa mig en tid
inom en vecka den
gången. Undrar hur
det går nästa gång?
LÄKARBRIST
är
ett stort svek som
försvårar och slår
undan benen på oss
som redan har det
svårt.
I en artikel publicerad i Aftonbladet
2012 står det att sen
1992 fram till 2012
så har antalet platser
inom sluten psykiatrisk vård minskat

med 66 % Det är
otroligt mycket om
man räknar efter.
Många gånger har
avdelningar varit
så pass överbelagda
att patienter varit
tvungna att sova
3 eller till och med
4 personer i ett
rum beräknat till 2
personer. Man har
även varit tvungen
att lägga patienter
i matsalar och andra gemensamma
utrymmen eftersom
det inte funnits rum
att lägga patienterna på. Jag tycker
detta är vidrigt och
jag blir så ledsen
när man hör om
personer
som
verkligen
behöver hjälp blir
utskrivna för det
”finns dom som
mår sämre!” Ett
exempel på detta
är en man som
var inlagd hade
sagt att han hade
tankar på att
döda sin flickvän. Trots detta fick mannen
nattpermission
vilket då slutade med att han
faktiskt mördade sin flickvän.
Mannens pappa
berättade
för
Aftonbladet att
de hade sagt till
psykiatrin att de
skulle
behålla
honom på avdelningen så länge
som möjligt tills
han blir frisk, för
annars kan det
sluta illa.
Detta är ett otroligt bra exempel
som visar hur
vården
sviker
sina patienter.
Hade
mannen
fått stanna kvar
på
avdelningen hade hans

flickvän fortfarande varit vid liv och
trots att han själv
sagt att han hade
planer på att döda
sin flickvän så lät
de honom ändå
lämna avdelningen!
Det finns säkert
fler sådana här
berättelser ute i
vårt avlånga land.
Jag tycker att det
är dags för våra
politiker att prioritera vården mer än
de gör.

Skribent: Malin

REFLEKTION
Det finns en bok som heter
Zebraflickan. Den är en
självbiografi som skildrar
livet för en 18-årig tjej
som heter Sofia Åkerman
och hennes kamp mot
psykisk ohälsa. Detta står
på baksidan av boken:
Mina tankar var det sjukaste, jävligaste, mest
korkade, hemskaste och
skräckinjagande någon
kan föreställa sig. De var
oförklarliga, och hängde
inte alls ihop. En del av
mig tyckte att jag hade
segrat, att jag hade lyckats bra med balansgången mellan livet och döden.
En annan del av mig skrek
av rädsla och panik, för
den visste att det skulle
hända igen. Den delen

visste också att Sofia faktiskt inte var odödlig.?
Zebraflickan? skildrar en
artonårig flickas kamp
för att frigöra sig från sin
självdestruktiva demon
Lucifer, som har drivit
hennes självskadehandlingar så långt att läkarna
givit upp hoppet. Man får
följa hennes tankar, hennes rädsla för att bli frisk
och bortglömd, och hennes skam över sig själv,
men också lyckan när hon
upptäcker att världen inte
var som hon trott. Självdestruktivitet är ett ökande
problem i samhället, ett
problem som finns i nästan varje högstadie- och
gymnasieklass. Trots det
ligger fortfarande orsakerna dolda i mörker, och

vården står handlingsförlamad inför det ökade antalet självskadare. Detta
är den fjärde upplagan
av Sofia Åkermans egen
berättelse? En verklighetsskildring som fångar
läsaren. Zebraflickan? är
en skrämmande läsning,
som ger kunskap, förståelse och hopp.
Jag har själv läst boken
och den är hemsk. Den
skildrar tankarna hos en
person som lever med
psykisk ohälsa på ett eller annat vis. Hon skriver
boken så pass bra att man
verkligen förstår vad som
pågår i huvudet hos någon
som lever med psykisk
ohälsa. Jag uppmuntrar
faktiskt alla att läsa den
boken eftersom jag
tycker att den har ett
otroligt bra budskap.
Det finns ett datum
som är ganska uppmärksammat ute i
världen och det är
den 1 mars. Detta datum uppmärksammar
självskadebeteende.
Självskadebeteende
är en av de många
negativa effekter av
depression och ångest med mera. Många
som lider av psykisk
ohälsa har på ett eller
annat sätt något typ av
självskadebeteende.
Ett
självskadebeteende kan visa sig på
många olika sätt. Man
kan skära sig, ta droger, äta, ha sex, träna
mm. Ja i princip allt.
Många använder dessa
metoder som en slags
självmedicinering när
de inte får hjälp från
sjukvården. Tyvärr så
finns det även många
som på grund av sin
psykiska ohälsa väljer
att avsluta sina liv då
de inte ser någon annan utväg.

visar statistik att psykisk
ohälsa hos barn i åldrarna 10-17 år har ökat med
över 100 % de senaste 10
åren. För unga vuxna, 1824 år, är ökningen närmare 70 %. Detta presenterar
socialstyrelsen i en ny
rapport om utvecklingen
av den psykiska ohälsan
hos barn och unga, åren
2006-2016. Detta betyder
att närmare 190 000 barn
och unga vuxna i Sverige lider av någon form
av psykisk ohälsa. Den
enskilt största gruppen,
drygt 63 000 personer, är
unga kvinnor i åldern 1824 år.
Vidare i artikeln står det
att barn och unga som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och
ångestsyndrom riskerar
att bli sjuka under lång tid
och då ökar också risken
för självmordsförsök och
självmord. Bland pojkar
i åldern 10-17 år med
samsjuklighet i depression och ångestsyndrom
är självmord 25 gånger
vanligare jämfört med
pojkar i samma ålder som
inte fått någon psykiatrisk
diagnos.
Sammanfattningsvis vill
jag bara säga att jag är
otroligt besviken på hur
de som styr vårt land väljer att skära ner så otroligt mycket på den del av
vården som behöver så
otroligt mycket mer stöd
än vad de redan får. Jag
hoppas att det kommer att
ske en positiv förändring
på detta efter valet i höst.
Låt oss tillsammans hjälpas åt att försöka få politikerna att skjuta in mer
pengar till vården. Låt
oss tillsammans visa att
vi inte accepterar det sätt
som vården sviker utsatta
personer, när de behöver
hjälpen som mest!

I en artikel på socialstyrelsens hemsida
som är publicerad den
13 december 2017 så
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MILJÖ

EKOLOGI
Jag heter Ivana och är 58 år. Har två vuxna döttrar. Började på fontänhuset 2003 då jag bodde i Båstad men haft långt
uppehåll och nu börjat sakta igen. Har utbildning inom biodynamisk odling hos antroposoferna i Järna, vävning på
Hemslöjdens skola i Dalarna och målarlinje på folkhögskolan i Munka Ljungby. Är inne på att ekologi är det nya
i samhället, från mat till kläder till möbler. Det används väldigt mycket skadliga, för människan, kemiska ämne
i mycket av tillverkning idag. Vi har fått många psykiska och fysiska sjukdommar som ökar som kan bero på att
kemiska medel sprids ut på fälten och impregneras i kläderna. Min vision är en giftfri värld i alla led och enbart
ekologisk mat i hyllorna. Tack för ordet.

Intervju med Loise Åslund 26 år, studerar på högskolan i Lindköping
Varför köper du ekologisk mat?
- Jag vill att denna planeten blir bättre och min
hälsa bevaras. Köper min mat fullt ekologiskt.
Vad för slags mat lagar du?
- Försöker äta och laga mycket plantbaserad
mat tex. försöker jag veganisera svensk
husmanskost.
Hur ser du på tillgången på ekologisk mat i
stora matvarukedjor?
- På landet hade behövt förbättras medan
i Malmö är det stort utbud, man hitta allt i
vanlig Ica där.

Vad har du för vision om framtiden o
kunna handla ekologisk mat?
- Tänker all mat som säljs är ekologiskt.
Ingen använder bekämpningsmedel.
Vilken är din favoritmaträtt?
- Veganska tacos.
Vad mer handlar du ekologiskt?
- Hårschampo, tandkräm, ansiktskräm,
jeans, t-shirt, second hand, ekologisk
tandborste, ekologiska sockar.
Finns det inte ekologiskt av den varan jag
vill ha, handlar jag ingeting.

Intervju med Veronica Svensson 36 år ekologisk bonde på Hallandsåsen
Varför odlar du ekologiskt?
- Tycker om mitt jobb , ser framemot det varje dag. Odlar
ekologiskt för vill tänka på framtiden och vad vi lämnar
över och tycker om att odla ekologiskt. Det är en utmaning och som kräver mycket tankeverksamhet.

Vad odlar du?
- Har mångfald på min gård tex alla slags grönsaker bär,
frukt och djur, kor, hästar, höns, får, utegrisar och har
gårdsförsäljning i min affär på gården.

Skribent: Ivana
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Hur ser du på framtiden och om fler går över till att
odla ekologiskt?
- Tillgången på ekologisk mat blir större och fler kan erbjudas detta och kunskapen om ekologiskt ökar.

Vad är din vision om all mark hade odlats ekologiskt?
Vilka konsekvenser hade det gett för vår jord?
- Mycket positiv konsekvens. Man skall leva i samklang
med naturen, inte jobba emot den.

ELEV

PRAKTIKANT PÅ FONTÄNHUSET
Jag har haft praktik på Fontänhuset i Båstad nu i en vecka,
mitt första intryck av huset och de deltagande här är att
alla har en väldigt bra sammanhållning och är väldigt
snälla mot varandra, ingen dömmer någon annan.
Jag hade svårt att få praktikplats och då tipsade skolan
mig om att söka här. Jag hade inte koll på vad Fontänhuset var när jag kom hit. Eftersom att jag inte visste vad
jag kom till hade jag inte så stora förväntningar. Efter att
ha fått förklarat för mig vad Fontänhuset gick ut på kände
jag mig väldigt osäker på om jag skulle kunna göra något
för att hjälpa till eller om jag bara var i vägen.
Jag sitter i rullstol och är van vid att personer som inte
känner mig ser ner på mig. Här var det inte alls så, alla
tyckte det var intressant att jag skulle vara här och frågade om jag hade något förslag på hur man kunde göra för
att anpassa bättre.
Vad jag har lärt mig om Fontänhusets syfte och vad jag
har förstått genom medlemmars berättelser och de som
jobbar här på fontänhuset, har själva fontänhusets verksamhet en stor betydelse. Många medlemmar har berättat
att de tycker att det är skönt att komma ut och göra annat,
träffa vänner och umgås, det är lätt att man inte tar sig
för att göra något och tänker mycket på jobbiga saker.
Det är också ett ställe där man kan få hjälp att komma ut
i arbetslivet, även om man inte riktigt vet vad man vill
göra. Jag tänker att just detta kan vara avgörande för en
person med något slags hinder att få hjälp att skapa sig
det liv som de vill ha.
Jag har pratat med en av medlemmarna och då frågade
jag henne vad hennes drömjobb hade varit om hon hade
fått tänka helt fritt, hennes svar fick mig att tänka till och
det låg verkligen något i det. ”Jag vill jobba inom vården
för att hjälpa andra så de inte blir lika dåligt bemötta som
jag har blivit.”

Rishika Jansson, 18 år
Apelrydsskolan
hälso-och träningscoach

Skribent: Rishika
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MUSIK

MELODIFESTIVALEN 2018
Deltävling 1 Karlstad

Till Final: Mariette / For You och Rolandz / Fuldans

När Melodifestivalen börjar blir jag glad, men jag kanske
har lite för höga förväntningar på de tävlande låtarna. En
låt som jag på förhand inte gillade så mycket var Edward
Bloms låt Livet På En Pinne. Han blev mycket riktigt utslagen och kom på femte plats. Den låt jag gillade bäst
var John Lundviks My Turn.

Till Andra Chansen: Felix Sandman / Every Single Day
och Olivia Eliasson / Never Learn

Till Final: Benjamin Ingrosso / Dance You Off och John
Lundvik / My Turn
Till Andra Chansen: Renaida / All The Feels och Sigrid
Bernson / Patrick Swayze
Deltävling 2 Göteborg
Deltävling två var jag på plats i arenan i Göteborg med
mina kompisar från Melodifestivalklubben. Innan deltävlingen började hade vi en inför middag på Tidbloms
Gastro pub där vi åt mycket god mat och diskuterade
kvällens låtar. Min favorit var Jonas Gardell Det Finns
En Väg.
Till final: Samir & Viktor / Shuffla och LIAMOO / Last
Breath
Till andra chansen: Margaret / In My Cabana och Mimi
Werner / Songburning
Deltävling 3 Malmö
Deltävling tre avgjordes i Malmö och för andra veckan i
rad var jag på plats i arenan. Jag hade sällskap av en kamrat och hans dotter. Före deltävlingen började var vi på en
mycket trevlig inför middag med Melodifestivalklubben
på Paddys. Då vi ätit färdigt så var det att börja röra sig
mot Malmö Arena. Bland de tävlande låtarna gillade jag
Dotter låten Cry bäst.
Till Final: Martin Almgren / A Bitter Lullaby och Jessica
Andersson / Party Voice
Till Andra Chansen: Moncho / Cuba Libre och Mendez
/ Everyday

Andra Chansen Kristianstad
Det var de sista fyra finalplatserna som stod på spel när
Andra Chansen avgjordes i Kristianstad. Duellerna var
inte lätta att hitta vinnare i men det var tydligt vad folket
gillade.
Dueller
Margaret möter Moncho vinnare Margaret
Renaida möter Olivia Eliasson vinnare Renaida
Felix Sandman möter Mimi Werner vinnare Felix Sandman
Sigrid Bernson möter Mendez vinnare Mendez
Final i Friends Arena
Det var en av de mest öppna finalerna på senare år, senast
vi hade en lika öppen final var 2013 då Robin Stjernberg
vann. Det fanns flera artister till att vinna och till slut var
det Benjamin Ingrosso som vann efter en jämn duell med
Felix Sandman.
Så här slutade finalen topp 5:
1.

Benjamin Ingrosso / Dance You Off 181 p

3.

John Lundvik / My Turn 128 p

5.

Mariette / For You 113 p

2.

Felix Sandman / Every Single Day 158 p

4.

Samir & Viktor / Shuffla 114 p

Detävling 4 Örnsköldsvik
Den sista deltävlingen avgjordes i Ö-vik och var den bästa av deltävlingarna. Många trodde att Mariette skulle gå
till final och det gjorde hon. Men vem som skulle göra
henne sällskap var mer osäkert, men inte helt oväntat blev
det Rolandz som gick hem i stugorna hos folket.

Anders tillsammans med studiomannen Henric

Skribent: Anders
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DIKT

I RÖRELSE
Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
- men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Text av: Karin Boye

Bild: Sarah
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REFLEKTION

TYCK OM DIG SJÄLV!
Var inte rädd för att vara dig själv.
Till att älska sig själv är du den enda
du behöver tycka om i ditt liv. För
när du börjar göra det i handling, så
kommer du se dig själv med helt andra ögon. Var inte rädd för att göra
det omöjliga möjligt. Våga göra en
förändring i ditt liv! Var medveten
om att det kan ta 30 dagar att vända en tanke, så ha inte bråttom. Men
börja idag. Det är aldrig för sent
att ta första steget till förändring,
om du bara vill. Våga säga till dig
själv framför spegeln. ”Du är helt
fantastisk genom att bara vara den

du är”. Om du tycker synd om dig
själv, då kan du både känna dig och
vara ensam. Beroende på hur mycket du trycker ner dig i självömkan.
Tänk inte på dina brister utan på vad
du har. Ensamheten sitter mycket i
känslan. Om du tänker att ”när jag
kommer hem är jag ensam”. Eller
om du skriver i din panna att ”jag är
ensam”, då kommer du tycka synd
om dig själv. Att tänka så där blir du
ledsen av och sen kan det utvecklas
till depression, om du tänker på detta sätt för länge. När egot tar över då
kan det vara svårt att få gemenska-

pen att fungera. Du kan känna dig
ensam även när du har en familj eller människor runt omkring dig. Du
behöver inte känna dig ensam, när
du är helt själv. Det beror mycket på
dina tankegångar. Våga tänka positivt om dig själv! Att du är en underbar person precis som du är. Våga
säga nej! Våga bara vara! Våga vara
stilla!
Den här låten gör att jag inte känner
mig ensam.

Var inte rädd. Jag går bredvid dig
Kom ta min hand. Jag håller i dig
Här i min famn. Kan du våga tro
Sänk dina murar. Jag ger dig ro
För att jag älskar dig så som du är
Och jag vill ge dig allting jag har
Och låt mig få bära dig när du är svag
För du betyder allting för mig. Var inte rädd
Jag går bredvid dig
Nu är jag din och nu kan jag andas. Här blir jag kvar
För här vill jag stanna. Se på oss nu. Livet är vårt
Se du den framtid som vi, vi kommer få
För att jag älskar dig så som du är
Och jag vill ge dig allting jag har
Och låt mig få bära dig när du är svag
För du betyder allting för mig
Ja, jag ska älska dig så som du är
Och jag vill ge dig allting jag har
Och låt mig få bära dig när hoppet sviker
Du betyder allt för mig. Var inte rädd
Jag står bredvid dig
För du betyder allt för mig
Text av: Sarah Dawn Finer

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.

STÖDFÖRETAG
2M2 Trading i Båstad AB Kliniken Ängelholm
Mariakyrkan i Båstad
Apelrydsskolan
Nolato
Beslag och Design
Region Skåne
Bjäre Bokhandel
Bjäre Bygg Konsult Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
AB
Sportshopen Båstad
Bjäre Chips
Bjäre Centerkvinnor Staples Connect
Stig-Bertil Mäklare
Båstad
Torekovs Hotell Resort AB
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
Jänsmässholmens Fjällhotell

Laholms Kommun
Linqans Nöje
Lions Club Båstad
Lions Club Laholm
Memil
Nolato
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset

Torekovs Röda Kors Krets

Västra Bjäre Pastorat
Vävaren i Båstad

Willy´s
Bjäre GK
Salomons Krog

STÖDPERSONER
Andersson Christina
Aldoson Karin
Andersson Thomas
Andréasson Ingvar
Arnoldsson Jan
Arvidsson Ingegerd
Barte Jenny
Bengtsson Per &
Margareta
Bengtsson Roger
Brenton Gunilla &
Torgny
Brink Elisabeth &
Christer
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva &
Calle
De Rooy Lydia
De la Motte Christer &
Agneta
Edgarsdotter Ingrid
Ekelund Mona
Ekelund Jan
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg
Marianne
Henningsson Uno &
Åsa
Hervén Monica
Holmslätt Ingvar
Håkansson P-A
Jansson Marie &
Håkan
Johansson Inga-Britt
Johansson Jörgen
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord

Kyhlensten Anna
Lagerstedt Familjen
Larsson Kenneth
Lindén Göran &
Elisabeth
Lindström Ylva
Lundgren Britt
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Jan & MajBritt
Noråker Nilsson
Anna-Karin
Paulsson Erik
Persson Marianne
Skoog Valdemar &
Ulla
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer &
Karin
Stenson Barbro
Ström André
Sutinen Marianne &
Kyösti
Svedenfors Jan
Wallin Gunnel
Walther Christer
Wichmann Agnetha
Wilhelmsson Mirka
Wreifält Nilsson
Barbro
Wulff Familjen
Ymse Margit
Östin Maria & Johan

Ett stort tack till de företag och privatpersoner som stöder vår verksamhet!
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Juni
6 juni: Grillkväll
15 juni: Ångestlopp ”summer edition”
22 juni: Fira midsommarafton

Maj
1 maj: Stängt
3 maj: Gekås
8 maj: Bad i Ängelholm
13 maj: Söndagsöppet 11-14
29 maj: Friluftsdag camping
30 maj: Friluftsdag fiske/ka
not
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