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Ledaren

I början av året tog vi beslut i Fontänhuset Båstad att
anmäla oss för certifiering under 2016. På styrelsemötet
i mars togs det upp som en punkt på dagordningen och
detta mottogs mycket positivt.

Min förhoppning är att både Fontänhuset och Idéhotellet nu
lättare kan utvecklas efter de behov respektive verksamhet
har. Det är mycket spännande som händer i utvecklingen av
Fontänhuset Båstad och i världen kring fontänhusmodellen.

Det vi konstaterade var att det skulle bli en spännande, lärorik och rolig resa men med mycket jobb framför oss. Tanken
var att både nya och gamla styrelseledamöter, medlemmar och
handledare skulle ges möjligheten att besöka andra fontänhus.
Besök på andra fontänhus är ett bra sätt att lära sig lite mer
om fontänhusrörelsen och riktlinjernas betydelse, hur man arbetar på enheterna, hur är styrelsen sammansatt och vilka är
styrelsens uppgifter m m?

Vår organisation har fått det hedersvärda priset, Conrad N
Hilton Humanitarian Prize. Fountain house New York tog
emot priset i New York, vilket uppmärksammats av medier
runt hela USA. Priset är lika stort i USA som Nobelpriset är
i Sverige, men kanske relativt okänt av många här. Jag kan
därför berätta att det är ett pris som utdelas till organisationer
som anses göra en extraordinär insats för att minska mänskligt
lidande. Tidigare kända vinnare är bland annat Läkare utan
gränser och SOS barnbyar. Priset förmedlas nu av New York
till de andra ca 350 fontänhusen i världen för att alla ska få
äran och känna stolthet över det arbete vi gör. Den 23 oktober
fick Fontänhuset Båstad motta priset och det firade vi så klart!

Man deltog under deras arbetsinriktade dag och jobbade
praktiskt på enheterna samt att någon från deras styrelse skulle träffa vår styrelseledamot. I varje grupp, där man planerade resans tidpunkt, transport dit, boende på vandrarhem och
skapa ett frågeformulär, skulle det ingå medlemmar, styrelseledamöter och handledare. Tanken var att man skulle jobba
praktiskt på enheterna och få tid för en diskussion byggd på
frågorna som vi hade med oss, en del i förarbetet inför vår certifiering. En annan tanke var att man skulle ges möjlighet att
lära känna varandra bättre. En samlad tanke, reflektion och
erfarenhet kommer att presenteras innan årsskiftet. Bollen är i
rullning, certifieringsprocessen är igång.

Annat spännande som är på gång i vårt hus är att vi haft kollegor på utbildning på Fountain house New York. Vi håller
på att omstrukturera huset med att jobba i så kallade TEAM
och vi har påbörjat en självcertifiering för att bli medvetna om
våra styrkor och vilka som är våra svagheter så att vi kan lägga
”extra krut” där det behövs.
Att vara tillbaka i Fontänhuset ger mig insikten att min tjänst
är en utmaning, aldrig långtråkig och att jag varje dag kommer
till nya insikter genom de kloka människor som finns i vårt
lilla hus. Trots komplexiteten i min paradoxala roll, känner
jag mig tacksam över att få vara delaktig i en så spännande
organisation, över att få vara delaktig i ett så intressant och
varmt fontänhus, att få träffa så många intressanta personer
med ”krigarsjäl” och ge dem möjligheten att vinna tillbaka sitt
liv, sitt hopp och sina ambitioner.
Må väl!

/Ulf Strömblad, Tillförordnad chef
Efter att ha varit ”mammaledig” sen maj 2014, tar jag
Nina nu emot passningen från Ulf. Det känns riktigt kul
att vara tillbaka i huset.
Det har varit en omställning för huset att haft tillförordnande
chefer under min frånvaro och ytterligare en omställning nu
när jag är tillbaka. Idéhotellet, som är det sociala företag som
Fontänhuset skapat för att hjälpa medlemmar till anställning,
har efter fem år flyttat ut från Fontänhuset till egna lokaler.

/Nina Bursell – Boss Back in Business ;o)
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Tema

Sköna dagar i Sköndal
Text: Mattias Santesson
Foto: Fontänhuset Båstad

Så var det dags för en lång tur upp till Stockholm och besök av
Stockholms och Sköndals fontänhus några kilometer utanför
Stockholm.

fontänhus som visade sig vara väldigt ”ute på landet” med en
vacker sjö intill. Sköndals fontänhus riktar mer in sig på unga
vuxna och har ett väldigt fint hus som ligger på en liten kulle
kan man nästan säga. Det som utmärker deras hus är deras
två grisar Svante och Boris och deras satsning på trädgård
och odling.

Jag, Mattias som skriver detta och våra 2 handledare (Christoffer och Ludde) samt Sara från Båstads fontänhus åker på
förmiddagen från Båstad den långa sträckan på ca 60 mil upp
till Stockholm. En resa som kommer bli väldigt lyckad och
meningsfull. Den långa resan tar oss först till vackra Vättern
där vi stannar för att fika där. Visingsö syns ifrån rastplatsen
där vi stannar till för att få i oss lite energi. En väldigt vacker
plats och såklart trevligt sällskap. Med ny energi tar vi oss
vidare upp mot Stockholm. Väl framme checkar vi in på Hotellet där vi ska sova. Många trappor att gå upp i för att nå
rummen där vi ska övernatta. Med alla våra grejer på plats
och bilen parkerad så ger vi oss ut på en rundtur i Stockholm.
En helt ny upplevelse för undertecknad som aldrig varit där.
Gamla Stan,besök hos en som har en båt som sitt hem och en
del annat i den kungliga huvudstaden.

De har ett väldigt bra system när man ska skriva in sig eller
ut sig. En vanlig surfplatta där man trycker på skärmen och
antingen skriver in sig eller ut sig. Om man är besökare eller
medlem. Jättesmidigt och en rekommendation till andra hus
att använda om möjligheten finns. Nästa dag gjorde vi ett besök till på Sköndals fontänhus. Vi fick vara med på enhetsmöte
och fick välja vad vi ville göra.
För några av oss så blev det en tur med de två grisarna och en
lite rundtur där ute i trädgårdslandet och nere vid sjön. Samma dag så åkte vi hem. För mig som undertecknad så kommer
jag minnas både Stockholm för atmosfären och storstadslivet,
båtarna och deras trevliga fontänhus och inte minst Sköndals
fontänhus för sin vackra miljö och läge och deras hemtrevliga
hus. En minst sagt lyckad resa med många trevliga minnen.

Nästa dag den 23 juni blev det ett besök hos Stockholms fontänhus. En liten rundtur på dom olika avdelningarna i huset
och ett vänligt bemötande. Sedan bar det av till Sköndals
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Tema

bruksanvisning för svin

Det

som utmärker sköndals hus är deras två grisar

på trädgård och odling.

En

liten rundtur på dom olika avdelningarna i huset och ett vänligt bemötande.
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Svante

och

Boris

och deras satsning

Tema

Välkomna till Stockholm
Text: Carina Hansson & Bodil Jonsson
Foto: Fontänhuset
Tisdagen den 9 juni

Det var tisdag morgon och vi samlades
på Fontänhuset i Båstad. Det var jag
(Carina), Bodil, Johan, Irma, Rebecka
och Anna-Karin. 9.30 började resan mot
den stora staden Stockholm. Solen sken
och vi var taggade. I Skillingaryd stannade vi och åt middag på Götaströms
värdshus. Runt 15 tiden var vi framme
i Stockholm. Det var mycket trafik och
inte helt lätt att hitta till dit vi skulle
bo. Men till slut hittade vi båten Gustaf
Klint som låg förtöjd vid Slussen vid Södermalm och där checkade vi in på hotell delen. Fint ska det va!! Vi vill också
tacka vår suveräne chaufför Johan som
klarade denna dagen med fem tjattrande
kvinnor.
Sedan gick jag, Irma och Rebecka på
styrelsemöte på Fontänhuset som låg
cirka en kvarts promenad från båten.
Johan och Bodil såg till att bussen blev
parkerad i ett P-hus. Därefter sammanstrålade vi i baren på båten och satt
och pratade i det vackra vädret. Sedan
var det dags att krypa i pyjamasen. Eftersom vi var på en båt gungades vi till
sömns. För säkerhets skull tog jag en
sjösjuke tablett.

Onsdagen den 10 juni

Vi vaknade tidigt och intog lite frukost
på båten. Sedan gick vi till Fontänhuset på Götgatan. Ska väl nämnas att
även om det inte tog så lång tid att gå
dit så bestod denna vägen av en låååång
backe, pust.
Vi började med att hjälpas åt att ta fram
frukost. Sen delade vi upp oss. Jag, Irma
och Anna-Karin var med på kontorets
enhetsmöte. Bodil, Rebecka och Johan
var med på kökets enhetsmöte. Sedan
deltog vi i den arbetsinriktade dagen.
På eftermiddagen fick vi vara med på
deras husmöte som var lite annorlunda
än vårt. Rebecka och jag berättade om
vårt fina Fontänhus i Båstad. Klockan
16 slutade vi.

Båstadligan

tog över i köket

Rebecka och jag gick en runda i Gamla
stan och resten gick tillbaks till båten.
Lite senare samlades vi och tog båten till
Djurgården. Där gick vi och tittade lite
och hittade ett matställe vid vattnet som
heter Sjöcafeét.
Jag kan säga att det var den godaste
pizzan jag någonsin ätit och den dyraste.
Vädret var helt underbart. Något trötta var vi när vi promenerade tillbaks till
Djurgårdsbåten för att åka hem till vår
egen lilla båt. Kan säga att vi somnade
gott efter denna härliga och roliga dag.

våra frågor och det var en mycket intressant och lärorikt. Dessutom fick vi klarhet i vissa viktiga saker. Sedan åt vi en
god Salladsbuffé. Klockan var 13 och vi
tackade för två roliga och intressanta dagar. Nu hittade vi bilen direkt och hemfärden började med Johan vid ratten.

Torsdagen den 11 juni

Bodil – Stockholm

Upp och packade ihop våra saker. Eftersom vi bodde på hotelldelen så slapp vi
städa. Jippi!!!!
Sedan irrade vi runt lite i parkeringshuset innan vi till slut hittade vår bil där vi
lastade in vår packning. Efter det irrade
vi runt lite till innan vi hittade ut. Vi kom
ut vid Medborgarplatsen så vi slapp den
lååånga uppförsbacken. Så något positivt förde det här irrandet med sig.
I dag skiftade vi enhet men hann inte
jobba med så mycket eftersom vi hade
vår frågestund kl 10.00. Vi diskuterade
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Ett par gånger stannade vi till på hemvägen för mat måste man ju ha och kissa
behöver man. Mellan 19-20 på kvällen
va vi hemma i Båstad igen. Nöjda och
glada efter en mycket lyckad resa.
Onsdag var jag i köket. Kände mig jättevälkommen. Fick hjälpa till med att
laga middagen som var köttfärssås och
spagetti. Jag kände att det var mer intensivt, men roligt.
Torsdagen var jag med på kontoret. Jag
var och hämtade posten och det var
långt till postboxen.
När vi kom hem var det dags för Båstadssittning. Det jag inte klarade av var
att efter varje sak så applåderades det.

Tema

DISKUSSION
STOCKHOLMS
FONTÄNHUS

Medlemsantal/fördelning?
1500- totalt, 125/månad, 55/dag.
Hur fungerar utslussningen till arbetslivet/studier?
Vägar ut har två handledare, 1 kontor
+ 1 kök. Det är ett öppet möte i veckan,
det finns stående tider som går att boka
för ett privat samtal med en av dessa
handledare. Handledarna följer med
på möten. De har tagit extern hjälp av
Adecco, med bland annat intervjuträning.

Hur jobbar styrelsen, deltagande
i verksamheten, styrning av verksamheten?

Styrs av stadgarna och det är 4 paragrafer som är extra viktiga. §6 Styrelsen leder och förvaltar. §3 Styrelsen
ska bidraga till att främja verksamheten - arbeta efter riktlinjerna – certifiering är viktigt! §10 Styrelsen ska
samråda med andra sammanslutningar
t.ex. myndigheter. §13 Styrelsen ska
avstämma budgeten mot ekonomin var
3:e månad. Styrelsen finns inte i huset
och lägger sig inte i ekonomin. Redovisning går genom chefen. Styrelsen ska
vara oberoende. Styrelsen kommer inte
in och berättar hur huset ska styras. Det
finns inga sidor i ett fontänhus, alla är på
samma sida. Förberedelser görs i huset
av Arbetsutskottet, som består av några från styrelsen, chefen, en handledare
och några medlemmar. Styrdokument
– tas fram i huset – beslutas av styrelsen. Chefen ansvarar för verksamheten!
Chefen beslutar vilka frågor som ska
upp på styrelsemötet.
Viktigt med transparens, alla ska kunna
veta allt! Viktigt med information! Styrelsen får information om vad som hände
på huset under styrelsemötet. Styrelsen
beslutar på styrelsemöten. Chefen beslutar i verksamheten. Ordförande kan
agera bollplank till chefen. Struktur är
mycket viktigt, var och en ska sköta sin
uppgift och inte röra runt i andras. Det
är sårbart när enbart medlemmar sköter
ekonomin. Håkan är anställd på 30% för
att sköta ekonomin, speciellt lönerna.
INTE bra när styrelsen är inne och roddar i verksamheten. Stockholm har en
sekreterare i styrelsen. Chefen har rätt
att få sin röst protokollförd p.g.a. att den
har ansvar för verksamheten. De som
sitter i styrelsen ska vara personer som
huset har nytta av! Styrelsen fastnar
inte i huset och kan bytas ut när mandatperioden tar slut och huset har ett
annat behov.

Finansiering av verksamheten?

Total inkomst är 7,4 miljoner, hälften
av detta betalar Stockholmsstad. 1 miljon genom biståndsbedömningar från
kranskommuner,
6850:-/månad/

Bodil

på väg till köket

person. Socialstyrelsen ¼, landstinget
400,000:-. Fond till bil 300,000:-, AF
150,000:-/år FAS 3.

Är alla möten öppna?

Några är stänga, medarbetarsamtal och
medarbetarplan. Annars är alla öppna.
De har ingen handledning. Handledning godkänns inte vid certifiering.

Görs avsteg från riktlinjerna?

Är ett riktlinjetroget fontänhus. Har
diskussioner 2 ggr/vecka om riktlinjerna,
men också många spontana diskussioner.
Sociala programmet genomförs efter arbetstid! De stänger tidigare på fredagar
för att spara handledarna tid, 4 timmar/
månad. Schema för aktiviteter görs en
månad i taget. Tavlor målas efter kl.
16.00 på det sociala programmet.

Hur fungerar samarbetet med
myndigheter/kommun?

Samarbetet fungerar bra med de myndigheter som behövs. Dock kan det vara
lite rörigt, då det finns flera FK och AF
i staden.

Personaltäthet?

8,3 tjänster. 3 handledare i köket och 4
på kontoret, 1 chef och ekonomi Håkan
på 30%.

Personalkategorier/funktioner?

Handledarna är knutna till sina enheter,
där de också har olika huvudansvar.
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Har ni några konstruerade arbeten?
Nej! Idéhotellet är oacceptabelt! Vi
kommer inte kunna bli certifierade med
detta. Riksorganisationen Sveriges fontänhus kommer arbeta med att alla husen ska genomgå en certifiering för att
kunna kalla sig fontänhus. Jobbar man
inte efter riktlinjerna kan man inte kalla
sig för fontänhus, man får då inte vara
med i riksorganisationen och kan inte
heller söka pengar som ett fontänhus.
Erfarenhet av certifieringsarbete?
Har fått flera treåriga certifieringar i
följd. Jobbar dagligen med riktlinjerna.
Viktigt att skicka personal på utbildning.
Organisation av den arbetsinriktade
dagen?
Två enhetsmöten per dag. Har vissa arbetsuppgifter på magneter, precis som
vi. Ingen synlig reach out.
Får man lov att göra ”arbetsuppgifter” som ej uppkommer i huset?
Nej, det får man inte. Kan t.ex. inte bygga högtalare på huset för eget bruk.
Hur gör ni med att folk gärna droppar av vid olika aktiviteter?
Prata mycket om aktiviteten, så alla vet
om att den finns och vad den innebär, inspirera. Prata! Prata! Prata!
Policy för resa?
Viss policy finns. Vid TC3 pratar chefen
och den aktuella handledaren om vem
som kan passa för detta. Även pratar
med den aktuella medlemmen att det
kommer finnas avundsjuka. Det faller
sig naturligt att de som är aktiva följer
med. Några grundkrav som finns är att:
måste kunna vara i grupp, kunna sköta
sin hygien, tar sin medicin, kunna hantera alkohol om detta serveras på resan.

Tema

Motala, det lilla huset
Text: Carina Hansson
Foto: Fontänhuset
Onsdagen den 3 juni
Klockan ringer tidigt idag. Nu är vi ett
gäng som ska på tur till Motala Fontänhus. Gänget består av Carina, Christoffer, Mats, Bodil och Pia. I Värnamo tar
vi en snabbfika och rök och en kiss paus.
En blomma inhandlas på vägen eftersom
Fontänhuset fyllt 3 år. Eftersom att det
ska gå snabbt skickar vi in Christoffer
och Mats att fixa detta. Vid 11.00 anlände vi till fontänhuset, där vi blev hjärtligt
mottagna.
Först blev vi visade runt i huset. Det
var inte så stort men väldigt hemtrevligt.
Middagen bestod av vegetarisk köttfärssås med spaghetti. Mums. Sen var det
enhetsmöte. Där tog vi del av vad som
skulle fixas i huset. Pia och jag (Carina)
tog hand om tvätten. Mats var med på
möte om deras tidning. Christoffer och
Bodil var med i köket. Fika paus 14.30.
Sen visade de den nya surfplattan där
man skriver in sig. Det sköttes digitalt.
Det verkade mycket smidigt och vi funderar på att köpa in en sådan till vårt
Fontänhus.
Ganska trötta åkte vi till vandrarhemmet och checkade in. Jätte mysigt var
där. Det låg alldeles intill vattnet. Eftersom det var ganska kallt och halv storm
så kunde vi inte bada. Vid 18 tiden samlades vi igen och åkte in till Motala för
att möta upp Magnus och Camilla. Vi
gick in på O Learys och åt och drack lite
gott. Efter det tog vi en liten promenad
ner till hamnen. Där förbereddes det för
fullt inför deras Vättern runt. Eftersom
vi var ganska trötta lade vi oss ganska
tidigt. Nöjda och glada efter en intressant dag.
Då undrar ni säkert: vad har vi lärt
oss idag? Jo, om du kör automatare:
”BROMSA INTE MED VÄNSTERFOTEN” god natt.

Välkomstfika

i matsalen med blomman i förgrunden

Torsdagen den 4 juni
Upp och fixa oss och städa våra rum.
Sen blev det go frukost på vandrarhemmet innan vi körde till Fontänhuset. Idag
träffade vi lite fler medlemmar. Vi deltog
i den arbetsinriktade dagen. Några var i
köket, ja inte jag ju. Jag sprang runt ett
tag med kameran och fotade och det vet
i fanken hur de bilderna blev. Sedan satte vi oss ner och diskuterade våra frågor
som vi hade med oss. Mycket intressant
och lärorikt. Detta avslutades med en
superb soppa som hette ängamat.
Hemfärden startades och solen sken. I
Ljungby stannade vi och gick på konditori. Fint väder var det så vi satt ute och
myste i solen. Härligt avslut på denna
turen.
Vid 17 tiden var vi hemma i Båstad igen.
Nöjda och glada.
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Här

ska det tvättas

Tema

med stort hjärta
DISKUSSION MOTALA FONTÄNHUS
• Hur jobbar styrelsen, deltagande, styrning av verksamheten?
Vi har en ganska ny styrelse (var tidigare en rådgivande styrelse).
Fungerar som ett bollplank åt verksamhetschefen.
Kontakter utåt. Styrelsen är inte inblandad i den dagliga verksamheten.
Verksamhetschefen har fullt mandat när det gäller verksamhet och ekonomi.
Verksamhetschefen rapporterar om verksamheten och budget, styrelsen kontrollerar att chefen följer 		
riktlinerna.
Möten 6ggr per år.
Exempel på styrelseuppdrag från huset, kan vara att hitta ett nytt hus som ligger mer centralt.
Tre medlemmar väljs in till styrelsen per termin, och de representerar huset.
• Finansiering?
Samordningsförbundet + Socialstyrelsen.
• Är alla möten öppna?

Inte styrelsemöten och Best practicemötena, då är det valda medlemmar.
(Best Practice är taget från Göteborgshuset där policyfrågor tas upp)

• Görs avsteg från riktlinjerna?

Nej. Ju mer strikt man är med riktlinjerna från början desto bättre.
Läser en riktlinje vid varje enhetsmöte + riktlinjemöten

• Hur fungerar samarbetet med myndigheter/kommun?

Finns representanter från AF och Fk i styrelsen. Fungerar sämre med kommunen.

• Hur fungerar utslussningen till arbetslivet/studier?
Ett rätt nytt arbete på huset, under uppstart.
(Se bilaga hur dom tänker jobba)

• Har ni några konstruerade arbeten?

NEJ! Bara arbete som uppkommer i huset.
Är man inte intresserad av uppgifterna i huset, kanske en annan verksamhet
passar bättre.

• Erfarenhet av certifieringsarbete/riktlinjer?
Precis påbörjat självcertifiering.
Skickar personal årligen på TC3 utbildning.

• Organisation av den arbetsinriktade dagen, tavla enhetsmöte/ motivation?
Huset har en stor enhet där alla uppgifter delas upp.
Fontänhuset är bara tre år, därför fortfarande i utvecklingsfasen.
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Tema

Ljuset i Lundahuset
Text: Barbro & Yvonne
Foto: Lundahuset & Ludde

En vacker dag i våras åkte jag Yvonne,
Lotta, Ulla, Barbro och Ludde till studentstaden Lund på ett studiebesök. Efter
en trevlig tågresa hoppade vi in i en taxi
vars förare inte tvekade att lägga plattan på
mattan. En omtumlande färd i den trånga
Lundatrafiken blev det kan sägas. Vi kom
dock helskinnade fram till den vackra patriciervillan där Fontänhuset är beläget.
Vi blev mycket väl mottagna med en god
lunch. Därefter bjöds vi på en guidad tur
med intressant information om Fontänhusets verksamhet. Så klart skiljer det inte så
mycket i allt väsentligt, riktlinjer gäller ju
lika för alla. Utmärkande för studentstaden Lund är ju förstås studenterna. Med
projektet ”En väg framåt” försöker man
hjälpa dem med motivation, med känslomässiga och sociala problem och annat
som kan vara svårt under studenttiden.
Intressant var också projektet Aquaponik
(som ingår i Gröna Fingrar). Guldfiskar
används istället för konstgödsel. Okej det
händer lite där emellan, det skulle bli alldeles för långt att gå in på detaljer. Men
slutprodukten används till att driva upp
växter.

Vi

fick mycket intressant information om

Fontänhusets verksamhet.

Så samlades vi alla för att med Lasse
Jönsson prata riktlinjer, ideologi och allehanda frågor som kan tänkas dyka upp i ett
Fontänhus. Det blev ett långt och mycket
intressant samtal.
Tillfreds och aningen trötta tog vi oss till
stationen. Inte helt förvånande var tåget
försenat, vilket gav oss tillfälle att inta en
kopp kaffe på närmaste fik. Vi kände oss
nöjda med att det hade varit ett innehållsrikt besök och hoppas att vi snart kan åka
dit igen.

Intressant

var också projektet
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Aquaponik

som ingår i

Gröna Fingrar.

Tema

Falkenberg, mos & korv
Text: Rebecka Sjögren
Foto: Rebecka Sjögren
Vi är ett förväntansfullt gäng som samlas i Båstad på morgonen. Gänget består av Iréne, Ola, Tryggve, Margareta och
Rebecka. Ola och Tryggve, som för övrigt inte är förtjusta i
mat utan kött, ringer till Falkenbergs fontänhus för att kolla
så lunchen innehåller kött. Så var inte fallet denna dag, det
skulle serveras falafel. Påhittiga som bara dessa två herrar
kan vara, tar de med sig varsin portion från vår frys. Det blir
falukorv och mos. Nöjda och glada hoppar vi in i vår bil och
åker iväg. Vi blir väl mottagna i receptionen och bjuds omgående på en rundvandring i deras stora hus. Därefter börjar
Tryggve och Ola värma sin mat, som fortfarande var genomfrusen, medans vi andra går runt och minglar. Eftersom vi
alla till vardags arbetar på köksenheten, är det här vi känner
oss mest hemma och valde därför att stanna kvar på denna
enhet, men också för att kunna jämföra med hur vi har det i
Båstad. Lagom till fikat samlas vi ett stort gäng och diskuterar de frågor vi har med oss. Det blev givande diskussioner
och vi fick bra svar på våra frågor.
1.
*
*
*
*

2.

Nu

Hur jobbar styrelsen, deltagande i verksamheten,
styrning av verksamheten?
De godkänner och styr budgeten.
Är inte med och bestämmer över det dagliga arbetet
i huset.
De tycker att det är bra att få vara med och jobba i 		
huset, för att lära sig mer om verksamheten.
De har medlemsrepresentanter på styrelsemötena. 		
Alltså inte som vi har det, med att alla som vill får
sitta med.
Finansiering av verksamheten?
Kommunen 1 miljon, staten 1,3 miljoner, LOV 		
400,000:-, projekt 1 miljon.

3.

Är alla möten öppna?
Ja, styrelsemötet se ovan.

4.

Görs avsteg från riktlinjerna?
Nej.

5.

Hur fungerar samarbetet med myndigheter/
kommun?
De ingår i nätverk med kommunen, sitter med i
diverse brukarråd, har samarbete med kommunens 		
gymnasieskola i samband med projektet ”Ung aktiv 		
kraft”.
De har även samarbete med psykiatrin och socialpsykiatrin och ett samarbete med högskolan i
Halmstad som skickar elever till fontänhuset.

är gänget på gång.

6.

Personaltäthet?

7.

Hur fungerar utslussningen till arbetsliv/studier?
Ingen arbetar särskilt aktivt med detta idag. Tidigare
har en handledare arbetat aktivt med detta. Det har
anordnats träffar för dem som är ute i arbete eller
studier, då det är viktigt med ett socialt liv även om
man inte är aktiv på huset pga. Andra aktiviteter. De
följer även med på möten med diverse myndigheter,
om så önskas. De som ingår i skolprojektet har studiecirklar 1 kväll i veckan.

8.

Har ni några konstruerade arbeten?
Nej.

9.

Erfarenhet av certifiering?
Ja, det var runt år 2008, ska påbörja certifieringsar		
bete i augusti. Har policy- / FH - skolan varannan 		
vecka.

10.

Organisation av den arbetsinriktade dagen?
Har två enheter och två enhetsmöten, precis som vi.
De har en blank tavla med färdiga rubriker.

5,5 tjänster. 1 tjänst är 50 % utanför huset, på 		
gymnasieskolan. De hade varit i behov av en tjänst 		
till för att kunna göra fler saker och hålla igång fler 		
projekt och aktiviteter.

Dag två har vårt härliga gäng blivit ett mindre gäng, men
fortfarande lika härligt. Idag är det Ola, Tryggve och Rebecka som åker upp tidigt på morgonen, för att hinna till
enhetsmötet kl. 9. Rebecka arbetar med de i köket och Ola
och Tryggve bestämmer sig för att pröva något nytt, så de
befinner sig på kontoret idag. Förmiddagen flyter fram i rask
takt och innan vi vet ordet av är det dags för lunch. Efter en
delikat måltid är det dags att tacka för oss och vi styr kosan
hemåt.
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Tema

Örebro bygger broar
Text: Ulf Strömblad & Annika Åkesson
Foto: Ulf Strömblad
Örebro turnén 15 -16 juni
Tidigt måndag morgon styrde vi kosan från Båstad/Ängelholm mot Örebro och deras Fontänhus. Vi som åkte
var Anna, Andreas, Ulf S, Annika, Jenny och Martin. Vi
bodde på Livin Vandrarhem. Ett vandrarhem med hotellkänsla som låg centralt i Örebro, och som tar ett aktivt
samhällsansvar, och ger människor som står långt från
arbetsmarknaden en andra chans.

Här

Mötestavlan

se ut ungefär som i vårt hus.

Tanken med resan var ett förberedande arbete inför vår
kommande certifiering. Vi åkte upp för att titta på hur

kollar vi in utställningen open art.

Efter arbetsdagen gjorde vi oss i ordning för en
rundtur och utekväll på stan. I och med att Örebro firade 750 år hade dom en utomhus konsthall
Open Art, den var väldigt trevlig att titta på och att
promenera mitt i konsten. Därefter gick vi och åt
god mat och innan vi gick hem satte vi oss vid en
uteservering där vi drack gott och pratade igenom
dagen, planerade in morgondagen och umgicks med
varandra.

Örebros Fontänhus jobbar. Vi jobbade praktiskt på enheterna där vi delade upp oss på kontor, kök och service
och deltog på deras enhetsmöten.
Vi hade tillsammans med medlemmar och personal planerat in ett diskussionsforum för våra frågor som vi hade
med oss, en givande och bra diskussion. Dom var väldigt
engagerade och svarade flitigt på frågorna. Några exem-

Att åka iväg såhär krävs en del planering som vi gör
tillsammans, t ex hur man ska åka, vart man ska bo,
kontakta och förbereda besöket, planera fritiden på
kvällen. Allt detta tillsammans gör att man får en fin
gemenskap och en väldigt trevlig vistelse. Man lär
känna varandra på ett annat sätt .

pel på frågorna var b la : Finansiering av verksamheten,
om alla möten är öppna, om det görs avsteg från riktlinjerna, hur utslussning till arbeten och studier fungerar,
om det fanns några konstruerade arbeten i Fontänhuset,
hur fungerar samarbetet med kommun och andra myndigheter m m.

Tisdag eftermiddag satte vi kurs mot Skåne igen.
Stannande i Brahehus i Gränna där vi tog en fika
och en bensträckare. Senare på kvällen var vi åter
hemma trötta men väldigt nöjda med vår resa.
Tack Örebro för två trevliga och givande dagar!
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Brev från kollonin
Text: Fontänhuset
Foto: Fontänhuset
Den 25 augusti åkte Fontänhuset i Båstad på sin årliga semester. Den här gången gick färden till Svavlövskolonin i Magnarp i Vejbystrand. Ett område
med små röda stugor helt nära stranden. Syftet var
att bara umgås och ha trevligt utan krav på prestation. Lära känna varandra bättre i en annan miljö!
Vi var ett trettiotal personer som inledde vistelsen
med lite god mat och dryck – mycket skratt och
tokigheter. Det var pingis, allsång, badtunnan( som
tyvärr gick sönder efter första kvällen) mm till långt
in på natten redan första dagen. Nästa dag var det
dags för den traditionella kräftskivan tillsammans
med vår styrelse och Falkenbergs fontänhus. Även
våra årliga tävlingar stod på schemat för kvällen
och här gick det vilt till, verkade som alla hade
vinnarskalle men till slut hamnade vandringspriset
( fulingen) i Båstad med lite hjälp av Falkenberg.
Bonusdagen som vi unnade oss i år tillbringade vi
med att bara koppla av och ha det skönt.
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Sex

glada

semesterfirare

ensam herre på
täppan

här blir det
stekta fläsket
kokt
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bollen är vid björken lotta, skynda
dig.

och var f..n är
björken?

bokstaven uttalas
oooo.......

I kräftans vänkrets
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Ge en liten bit av din kärlek:
Porträtt av Supertramp
Supertramp är en Brittisk rockgrupp som bildades
1969 med namnet Daddy innan de bytte till Supertramp i början av 1970. Trots att deras musik betraktades som Progressiv rock, lyckades de använda traditionell rock, pop och konstrock i sin musik.
Gruppens låtar och musik är främst känd för Rick
Davies och Roger Hodgsons låtar som de skrev.
Dessutom är kombinationen av elektriskt piano
och saxofon något som kännetecknar Supertramp.
Medans gruppens tidiga låtar var radiovänlig progressiv rock, skulle de senare uppnå större framgång när de använde sig av mer traditionell och
radiovänliga delar i sin musik i mitten på 70-talet.
Detta gjorde att de sålde mer än 60 miljoner album,
Supertramps låt Dreamer (1974) blev deras första
hit-singel och albumet Crime Of The Century gick
upp i topp på försäljningslistorna för LP.
Supertramp nådde sin kommersiella topp 1979 med
Breakfast In America ett album som sålde mer än
20 miljoner exemplar. Supertramps album sålde väsentligt mycket mer än deras singlar som de släppte. Mellan 1974 – 1982 hade gruppen sin musikaliska topp och mest framgångsrika period. Gruppen
hade flera stora hits under 1970 och 1980-talet, albumen mellan 1974 – 1982 sålde mycket bra. Ett
urval av deras mest kända låtar är Bloody Well
Right (1974), Give A Little Bit (1977), The Logical
Song (1979), Take The Long Way Home (1979),
Breakfast In America (1979), Goodbye Stranger
(1979), It´s Raining Again (1982) och Cannonball
(1985). Gruppen hade en stor popularitet i USA,
Canada, Europa, Sydafrika och Australien.

Det har funnits flera medlemmar som varit med i
gruppen. Rick Davies och Roger Hodgson bildade
gruppen och flera medlemmar har passerat genom
åren. Roger Hodgson lämnade Supertramp 1983
och sedan dess har Rick Davies varit gruppens ledare. Fyra medlemmar lämnade gruppen under de
tidiga åren mellan 1969 – 1973 och ytterligare tre
medlemmar lämnade gruppen senare under 80 och
90-talet. Gruppen har varit aktiv i omgångar först
mellan 1969 – 1988 sedan tog de en lång paus och
återbildades 1996. De gav ut några album med annan musikalisk inriktning fram till 2002. Sedan var
det en ny paus fram till 2010, flera försök har gjorts
för att återförena Supertramp i live konserter men
utan att lyckas. Så sent som 2015 var det aktuellt
med en ny turné men den ställdes in helt.

Av Anders Nilsson
Nuvarande Medlemmar

Mest kända album

Bob Siebenberg		
Crime Of The Century 1974
John Helliwell			
Crises? What Crises? 1975
Carl Verheyen			
Even In The Quietest Mo		
				ments… 1977
Cliff Hugo			
Breakfast In America 1979
Lee Thornburg		
…Famous Last Words… 1982
Jesse Siebenberg
16

Roliga
Sidan

Av Paul

Det var en gång en blondin som skulle ut och pimpla. Hon köpte all utrustning som hon skulle
behöva, sen begav hon sig till närmaste is. Efter att hon hade gjort ett hål i isen, så hörde hon en
röst. - Du kommer inte att få någon fisk där! Hon blev lite förvånad, men gjorde som rösten sa och
satte sig en bit bort. När hon hade gjort ett nytt hål i isen så hörde hon samma röst. - Du kommer
inte att få någon fisk där! Hon blev lika skärrad som förra gången, men hon gjorde åter igen
som rösten sa. När hon hade gjort ett nytt hål för tredje gången, så hörde hon rösten igen. - Du
kommer inte att få någon fisk där! Blondinen var fortfarande lika skärrad och frågade med darrig
röst. - Ääär d..du g..g..gud?? - Näe, men jag är vaktmästare här i ishallen!
Gammel-Enok i Stubben berättar: - Häromdagen sen jag duschat fick jag syn på mig själv framför
spegeln. Där stod jag rynkig, slapp och blekfet. Först fick jag panik, men sen kom jag ju på: Det
var ju den 1 april! Mig lurar man inte så lätt!
En norrman kommer in på en bar med en gris i koppel. Bartendern frågar: - Var
har du fått den ifrån? Grisen svarar: - Jag vann honom på lotteri.
Chefen till den nyanställde: - Otroligt vad du är långsam i allt. Finns det inget som du är snabb
i? - Jodå, jag blir snabbt trött
Varför gick smörförsäljaren ut? - Hon härsknade till.
Bagarmäster! Hur mycket jäst skall det vara i kakdegen? - Det får du slå upp i gästboken.
Elektriker som kopplar fel, kan man kalla dem för dyselektriker?
Är det inte jobbigt att vara brevbärare? Jo, man måste alltid vara på sin... post!
Mamma, visst kan elefanter använda datorer? - Nej, hur menar du? - Jo, men det kan väl åtminstone göra ett snabel-a?
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Onsdagen 22 juli 2015 var det dags
för havsfiske i Kattvik. Förväntansfull, men skeptisk till vädret var

André, Ludvig och jag var med på
turen, men det var bara jag som
hade fiskelycka. Fångsten blev 15 st.

åtminstone jag då det dagen innan
hade blåst frisk sydvästlig vind. Trots
allt blev det lyckat med fisket.

makriller där den största vägde 550
g. och 3 fjärsingar samt 1 tobis.
Text: Martin, Bild: Ludde

Minnen från i somras

En morgon i juli styrde vi kosan söderut. Målet var Lousiana konstmuseum utanför Helsingör. Efter en kort
och stilla färjetur tog vi den vackra kustvejen och snart var vi på plats och redo att avnjuta en dags kultur.
Det fanns och finns väldigt mycket att se och uppleva på Lousiana, dels de tidsbestämda utställningarna men
även det permanenta urvalet är fantastiskt. Här ovan ser vi en tavla målad av en av mina favoriter Francis
Bacon, vars stil gränsar till det abnorma och burleska. Man har även en fin samling av ”POP-konstnärer”
som Andy Warhol, Roy Lichtenstein samt Rauschenberg. En trevlig resa vi gärna gör om.
Text & Bild: Mats Cullin
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Aktuellt på fontänhuset

Båstad Kommun anordnade en anhörigvecka mellan den 5 och 11 oktober.
Vi stod på biblioteket och delade ut informationsmaterial om fontänhuset.
Då det var öppet hus på fontänhuset blev det rundvandring i och utanför huset samt fika. Vi berättade även
om vår verksamhet då. Det kom många intresserade som var nyfikna om vad man gör här och hur det hela
är uppbyggt. Nu hoppas vi bara att det blir fler sådana här tillfällen eftersom det är bra att vi syns utåt en del
då inte alla människor vet vad ett fontänhus är och hur det fungerar.

Certifiering av Fontänhuset Båstad

Nästa år 2016 ska vi bli certifierade på Båstad Fontänhus. Det ska vi göra eftersom det är bra för huset på
grund av många olika saker. Till exempel får vi studera våra 36 riktlinjer som vi arbetar efter så vi följer dem
på rätt sätt, Det är kul för oss att kunna visa upp utåt att vi är ett riktigt fontänhus, Det är även bra för alla
medlemmar så de ser att vi är ett bra fontänhus.
Hur går då en certifiering till? Jo det kommer några människor från utlandet varifrån vet vi inte ännu. De
kommer hit i några dagar för att kolla så vi följer riktlinjerna på rätt sätt och de dokumenterar och skriver
hur det verkar. Sedan åker de hem igen och då kommer den eviga väntan på brevet där vi ser om certifieringen blev godkänd. I brevet kan det även stå tillägg på saker som vi måste bli bättre på och man kan bli
certifierad på 1-3 år.
Just nu kan man nästan höra att det är en certifiering på gång eftersom vi håller på med en självcertifiering,
där vi blivit indelade i olika grupper precis som riktlinjerna är indelade i olika grupper.
Då diskuterar vi de riktlinjerna i den gruppen och säger vad vi tycker om dem och även förslag till vad vi
skulle kunna bli bättre på. Sedan diskuteras det med alla grupperna för att se vad alla tycker. Nu hoppas vi
bara att vi kommer att klara hela certifieringen.

Vägar in & Vägar ut

Det är en grupp som tar hand om nya människor som behöver fontänhuset samt gamla medlemmar som
behöver komma ut i t.ex. studier, praktik och arbete.
Alla människor vill känna att man behövs och ha något att göra som man trivs med. Så är det även för
människor med psykisk ohälsa.
Vägar in & Vägar ut kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrivården,
Företag och Föreningar m.fl.
Vi kommer även att upprätta en egen Arbetsförmedling och Praktikförmedling för att engagera fler medlemmar till projektet.

Text: Marianne Jensen
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V

i stöder Fontänhuset Båstad

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

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

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

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

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

Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Hervén Monica
Henningsson Uno & Åsa
Henningsson Lars
Huldtgren Anna-Lena
Håkansson P-A
Johansen Karsten
Johansson Inga-Britt
Johansson Ingvar & Antonella
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Jonsson Helena
Jonsson Klas
Jäwer Gunnar
Karlsson Ingegärd &Torsten
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Landén Berndt & Barbro
Larsson Sonia
Lindén Göran & Elisabeth
Malmberg Essan
Mårtensson Gert
Mårtensson Ankie
Mörnstad Håkan
Nilsson Anders
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Ingrid
Nilsson Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Nordlund Stickan
Nordangård Per
Nordin Christer
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Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva
Olsson Daniel & Magdalena
Ottoson Stefan & Hanna
Paulsson Barbro
Paulsson Erik
Persson Angelica
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Lindström Ylva
Pigge Gillisson
Reimer Göran
Ringdahl Marta & Nils
Sebelius Allan
Skoog Ulla & Walle
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Stefansson Ingela & Lars
Stenson Barbro
Sutinen Marianne & Kyösti
Sutinen Kasper
Svedenfors Jan
Torstensson Anne-Charlotte
Trolle Jan & Ann-Christin
Wallin Gunnel
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Winell Anders
Winell Marianne
Wulff Familjen
Ymse Gunnar
Yngvesson Ulla
Åkesson Roland

ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?
Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning, vilken ni kommer att få skickad till er med sex nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 200:- för privatperson, samt 500:för företag vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. I övrigt innebär stödmedlemskap inga förpliktelser, men
betyder mycket för vår verksamhet.
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