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Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till
människor som har eller har haft psykisk ohälsa.
Vi bedriver arbetsinriktad verksamhet där
alla deltar med sina resurser efter bästa förmåga.
Allt deltagande bygger på frivillighet och medlemskapet är inte tidsbegränsat och är gratis.
Fontänhusets ideologi bygger på att varje människa är en resurs som vill och kan påverka sin
situation och omgivning. Grundtanken är gemenskap och delaktighet och man är alltid välkommen
och behövd.

Ansvarig utgivare

Då det råder delade meningar angående namnet ”Knäppgöken” vill vi gärna höra din åsikt.
Vänligen maila på adressen nedan. Tack!
Redaktionen.

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

E-post: nyaredax@gmail.com
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Ledare

Hej!
Hej!
Jag sitter här min sista dag på Fontänhuset innan semestern och har lata, sköna sommardagar framför mig. Jag
är en av dem som älskar sommaren och allt vad den innebär, förutom mygg då. Men för alla är sommaren inte så
efterlängtad. Främmande för mig men verklighet för vissa här på huset. Tydligen är sommaren säsong även för
inbrottstjuvar. Som ni säkert hört eller läst har vi blivit utsatta för ett inbrott nyligen. Några tyckte tydligen att en
organisation som hjälper människor, vilka redan blivit utsatta för det ena och andra här i livet, är ett lämpligt mål för
stöld. Pengar som blivit skänkta till dem av välvilliga krafter just för att de redan haft det så svårt. Det känns rent ut
sagt för djävligt!
Värdet för tjuvarna var materiellt, men vår verksamhet påverkas ju inte bara ekonomiskt, utan det skapar ju även en
otrygghetskänsla, en hel del extraarbete och en del arbete stannar av helt pga brist på utrustning som vi åter måste
införskaffa.
Men igen står jag med häpnad och beundran över hur starka vi är tillsammans. Direkt när man får höra om detta,
sluter medlemmar, personal och styrelse upp för att stötta varandra. Vi låter det inte slå ner oss utan håller god
stämning och fokuserar på det som är bra. För det är ju faktiskt mycket som är just bra!
Vi har under senaste året flera härliga nya medlemmar, vi har gått igenom hela vår verksamhet inför ackrediteringen
och kanske upptäckt en del brister men ändå insett vilken bra verksamhet vi är. Det skapar stolthet.
Vi har organiserat om strukturen i huset, vi har renoverat redaktionen, vi har fått igång regelbundenhet i sociala
aktiviteter, ny hemsida har vi gjort (OBS! ny adress www.fontanhusetbastad.se), ny facebook-sida, Idéhotellet
har blivit fristående och självgående, Vägar Ut har kommit igång på huset och vi har nog aldrig haft så många
medlemmar ute på arbete. Det är tomt i huset och vi saknar de som nu jobbar på andra arbetsplatser samtidigt som vi
gläds för deras skull.
Till hösten kommer ackrediterare hit för att bedöma vår verksamhet och hur vi jobbar efter våra 36 riktlinjer. Vi har
även ett stort arbete framför oss då vi beslutat oss för att ha Sverigekonferens här i Båstad våren 2017! Det ser vi
verkligen fram emot! Mycket bra har hänt och mycket att se fram emot alltså.
En riktigt skön och trevlig sommar önskar jag er alla!
/kram Nina
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Sommar

Smått & gott
Sommarlov!
Text: Barbro

Sommar och kompisarna åker iväg till stugor,
utlandsresor och olika läger. Men inte alla. För de
mindre lyckligt lottade barn vars föräldrar måste jobba
kan dagarna bli både ensamma och långa. Ja, livet är
ju inte rättvist och det kan väl vara okej för oss vuxna,
men inte när det gäller våra barn. Barn som tvingas
trampa asfalt i sin ensamhet ett helt sommarlov. Inte
bra tyckte politikerna och avsatte 200 miljoner till
ett sommarlovsstöd till de kommuner som satsar på
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Det vill säga de
kommuner som är medvetna om stödet!

Digital revolution
Text Carina

Måndagen den 13 juni åkte jag ( Carina ), Annika, Ulf
och Jeanette till Fontänhuset i Helsingborg för att titta
på deras närvarosystem.En medlem som heter Dan
har utvecklat ett digitalt system där man använder en
platta för att skriva in sitt medlemsnummer när man
kommer och går för dagen. Här i Båstad använder vi
fortfarande penna och papper för denna uppgift. Vi tror
att Helsingborgs metod kan förenkla vårt arbete med
statistiken samt att det blir mer tillförlitligt. Vi tackar
Bryggan för en trevlig förmiddag och en god lunch.
Man kan ju inte vara i Helsingborg utan att besöka Ikea,
vilket vi naturligtvis gjorde. Sammantaget hade vi en
supertrevlig dag.

Besök Malmö Fontänhus
Text: Barbro

Tack Maria för att du visade oss - Barbro och Ludde –
ert fina hus. Vi kände oss verkligen välkomna och fick
mycket matnyttig information och då särskilt om hur er
redaktion arbetar.
Här på Knäppgöken jobbar vi på och tänker ”låna” en
del idèer av er för att, förhoppningsvis, kunna göra vår
Knäppgök ännu bättre. Tack alla trevliga vi mötte och
hoppas ni, vid tillfälle, kan komma på besök hos oss.

Midsommar i Fontänhuset

Spontanbesök i Malmö

Text: Barbro

Text: Christoffer

Som traditionen bjuder samlades vi för att fira
midsommar med sill och potatis,jordgubbar och lite gott
att dricka ja, allt som krävs för en lyckad midsommar.
Och detta i 30 graders värme, kan man tänka sig! Vilken
härlig midsommarafton det var tyckte: Andrè, Oliver,
Rebecka, Anders, Lotta,Andreas och undertecknad.

Då vårt nystartade ”Vägar Ut” börjar ta fart i huset
hakade jag på Nina till Malmö helt spontant för att få lite
insyn i deras ”Vägar Ut”, för tips och samtal med de som
är involverade i den enheten. Pernilla ,Carina och jag
hann med lite samtal om problem med och lösningar på
att hitta arbete och studier. Det var mycket givande och
jag tackar för att ni kunde ta er lite tid med mig. Mot nya
vägar ut i arbete och studier!
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Psykisk ohälsa genom tiderna

Sommar

Text: Barbro
Foto: Arkiv

D

et var bättre förr slänger man ur sig lite lättvindigt. Ja, kanske det, men i varje fall inte för de
stackare som drabbades av psykisk ohälsa på den
gamla goda tiden. Som exempel på dåtidens behandling
av, som det hette, idioter kan nämnas: långbad i iskallt
vatten, inlåsning i burar, slagna, bespottade och utlämnade till allmänt åtlöje utanför kyrkan eller på torget. Andra
exempel: tortyr, slänggunga som snurrade på tills den sjuke spydde, stoppas naken i en säck med myror(!).Listan
skulle kunna göras hur lång som helst då endast fantasin
satte gränser för vad dessa stackars människor fick utstå i
form av behandlingar. I rättvisans namn får ändå medges
att man nog inte visste bättre.
Här pratar vi verkligen om medeltiden. För det var ju inte
lätt att tackla tidens tro att sjukdomen var Guds straff och
var det inte det så var det i alla fall något fel på kroppsvätskorna.

1900-talet innebär att synen på psykisk ohälsa förbättras något. Fortfarande är det dock disciplin som gäller,
att sitta inspärrad på hispan/dårhuset är ingen lätt sak.
Anpassning var det som gällde: att vara snäll och rätta
in sig i ledet. Många oroliga själar blev lobotomerade,
en metod där vissa nervförbindelser skars av, ångesten
försvann liksom personligheten. Farligt var det också, en
del dog faktiskt, inte mycket mindre farlig var insulinbehandlingen där insulin gavs i doser som försatte patienten
i coma. Men det går inte att bortse från att vissa patienter
kunde vara våldsamma, rentav farliga och det fanns inga
mediciner som kunde lugna ner tillståndet. Först i mitten
på 50-talet kom läkemedel som lindrade ångest och oro
men som visade sig ge många biverkningar. Medicinerna
utvecklades mer och mer och gjorde att de flesta av här
uppräknade metoder i behandlingssyfte kunde läggas på
hyllan. På 90-talet kom psykiatrireformen där mentalsjukhusen avvecklades och patienterna skrevs ut.Men
satsningen på öppenvård och särskilt boende var inte
tillräcklig för de utskrivna. Patienter med ofta en lång tid
på anstalt bakom sig fick svårt att klara av sitt boende.
Många vräktes , något som skulle ge utslag i statistiken
för hemlösa där de psykiskt sjuka utgjorde en stor del.
Vad gäller synen på psykisk ohälsa, tänker på fördomar,
har den väl förbättrats men än finns mycket att göra….
Fortfarande är det svårt för många att prata om att de
mår psykiskt dåligt, fortfarande finns ett motstånd då det
gäller att anställa någon som lider av psykisk sjukdom,
fortfarande finns föreställningar som påminner om dåtidens syn på de som drabbats. Men i det stora hela är nog
dagens vård mer human och inkännande än förr i tiden,
därför kan nog lugnt sägas att bättre förr var det inte!

På 1800-talet utgår man ifrån att det är något med hjärnan. Freud kom med sin teori om det omedvetna och
barndomens betydelse för människans beteende.
Behandlingarna blir mer humana – jämförelsevis- men
fortfarande utsätts patienterna för mycket lidande.
Tvångsmetoder och strikta krav på lydnad är vanligt och
i de fall någon skulle vara olydig fanns minsann straff
att ta till. Straff som hot om evig inlåsning, vilket det för
det mesta blev ändå, bältesläggning eller ren misshandel.
Och – förstås – tvångströjan som kom till flitig användning.

/Barbro
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Sommar

Sommar
Text: Elisabeth Johansson
Sedan är det dags för hundpromenad. Varken jag eller
hundarna har lust men det måste göras om man inte vill
torka bajs på morgonen. Vi släpar oss runt tills de gjort
vad de ska och tar oss sedan hem till det outhärdligt
varma huset. Återstår att försöka sova. Efter att ha legat
och kastat mig i två timmar trotsar jag alla potentiella
våldsmän och tar solstolen och lägger mig på altanen.
Äntligen ett par timmars sömn!
Imorgon ska vi åka till Båstad och sitta i bilkö och
trängas med svettiga turister.
Leve sommaren!

Ok, så var det sommar igen. Fåglarna sjunger och det
är 30 grader varmt. Själv ligger jag på sängen med
alla fönster öppna och försöker andas medan svetten
rinner ner för pannan. Mannen är på jobbet så jag kan
inte ta mig någonstans – t ex till stranden som för en
gångs skull ryktas vara fri från alger, maneter och
andra badförstörare. Hundarna ligger på tröskeln och
flåsar medan dreglet rinner och gör fläckar på golvet. I
trädgården frodas ogräset och ger mig dåligt samvete
varje gång grannarna tittar ut. Fönstren behöver putsas
och golvet dammsugas ser jag i solljuset. Jag skiter i det.
Ikväll får vi besök. Middag är det inte tal om. På
sommaren ska det ju grillas så förra året införskaffade
vi en ny gasolgrill för dyra pengar. Den står fortfarande
oanvänd i källaren. Den är stor och svår att flytta och
ingen vet hur den fungerar. Dessutom ska den rengöras
efteråt. Kaffe och köpta kakor får duga. Alla gamla
Laholmare kommer för att hälsa på släkten på sommaren
och har gjort det till tradition att besöka oss minst en
gång. Och de är många. Och alla ska de prata gamla
minnen som jag inte har den ringaste anknytning till.
Vissa stannar flera dagar, andra några timmar. Själv
tycker jag en timma är lagom och är inte säker på att jag
kan dölja vad jag tycker.
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Sommar

OCD

4. Dessa konkreta eller mentala handlingar utförs
i syfte att förhindra eller reducera lidande eller
förhindra att någon fruktad händelse inträffar.

Text: Elisabeth Johansson

För att göra bilden tydligare redovisar jag här ett citat
från boken ”Psykiatri” av Herlofson, Ekselius, Lundh,
Lundin, Mårtensson, Åsberg

På Fontänhuset undviker vi medvetet att prata om
diagnoser och symtom eftersom målet är att ta fram och
fokusera på det friska hos varje individ. Dock diskuteras
psykisk ohälsa flitigt i samhället och det är i mitt tycke
viktigt att förstå vad debatten handlar om. Inte minst
i kontakt med olika myndigheter som ofta använder
ett språk som inte är lättillgängligt för alla. Därför vill
jag här ge en liten inblick i den uppsjö av diagnoser
som florerar. Tanken är att beskriva en diagnos i taget i
kommande nummer.

Kajsa var 15 år när föräldrarna först märkte att hon kunde
stå och tända och släcka lampor länge, ibland samtidigt
som hon räknade. När de frågade varför, sade hon lite
skamset att hon måste vara säker på att det var släckt.
Kajsa var annars en välfungerande flicka med många
kamrater och det gick bra i skolan.

OCD (obsessive-compulsive disorder) benämns
tvångssyndrom på svenska och drabbar ca 1,5 % av
befolkning . De flesta får OCD i tonåren eller tidig
vuxenålder. Orsaken är man inte helt klar över men det
finns definitivt genetiska faktorer som spelar in.
OCD räknas som ett ångestsyndrom och kan vara en svårt
handikappande sjukdom. OCD präglas av tvångstankar
och tvångshandlingar. Tvångstankarna handlar ofta om
renlighet: smittämnen, smuts, kroppsvätskor och kletiga
ämnen. Att tänka på att skada någon eller säga olämpliga
saker; ofta med sexuellt innehåll är också vanligt liksom
att saker måste vara perfekt symmetriska. Dessa tankar
leder ofta till tvångshandlingar t ex ständigt tvättande
av olika kroppsdelar, städning, att ständigt kontrollera
lås och kranar, grubblande över om man sagt eller gjort
något olämpligt etc.
Personen är ofta medveten om sitt överdrivna beteende
och skäms över det.

Ett år senare hade Kajsa även börjat kontrollera lås,
spis, och elapparater till den grad, att hon ibland t ex
kunde fastna vid ytterdörren och kolla om den var
låst, så länge att hon blev försenad till skolan. Hon
skämdes oerhört över dessa beteenden, men kunde
ändå inte låta bli. Det kändes som hon var tvungen att
kolla ett antal gånger och då släppte oron. Hon insåg
själv att hennes kontrollerande var överdrivet. Först tre
år efter att besvären började sökte Kajsa tillsammans
med sina föräldrar hjälp för sina besvär, som då i hög
grad involverade föräldrarna, som ständigt avkrävdes
försäkringar om att dörren verkligen var låst.
OCD har god prognos när personen väl kommer under
behandling. Problemet är, som nämnts ovan, att den
drabbade ofta skäms över sitt beteende och istället
försöker dölja sina symtom. Främst KBT (kognitiv
beteendeterapi) har visat sig ha god effekt, ofta i
kombination med vissa mediciner.

Därför söker man inte hjälp i tillräcklig utsträckning.
För att få diagnosen krävs följande kriterier i
sammandrag (För den som är intresserad hänvisar jag till
DSM IV där symtomen redovisas i sin helhet):
1. återkommande och ihållande tankar, impulser
eller fantasier som under någon period upplevs som
påträngande och meningslösa och som ger uttalad
ångest eller lidande.
2. Insikt om att de tvångsmässiga tankarna,
impulserna eller fantasierna härrör från det egna
själslivet

3. Upprepade konkreta handlingar (t ex tvätta
händerna, ställa i ordning, kontrollera) eller mentala
handlingar (t ex bedja, räkna, upprepa något ord i det
tysta) som personen känner sig tvingad att utföra till
följd av någon tvångstanke.
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Sommar

Text: Barbro

Sverigekonferens i Båstad

Våren 2017 har vi på Båstad Fontänhus äran att få arrangera en Sverigekonferens. Ett ansvarsfullt, stort men roligt
uppdrag som kommer att engagera oss alla i huset. Det blir till att jaga bland annat sponsorer,lokaler och logi för
alla deltagare. Vad gäller sponsorer hoppas vi att företag och privatpersoner vill hjälpa oss att ro iland projektet. Just
nu är vi bara på planeringsstadiet, det kommer att bli åtskilliga möten innan allt är på plats. Alla, såväl medlemmar
som anställda, kommer att göra sitt yttersta för en lyckad konferens. Det vill säga ge nya impulser, idèer för ett gott
samarbete Fontänhusen emellan. Det är ju ett mycket viktigt arbete Sveriges Fontänhus lägger ner för att hjälpa de
som mår dåligt psykiskt. Konferensen är ett led i det arbetet.Viktigt också som ett verktyg att tala om att vi finns.
Även om vi nu är tidigt ute så hoppas vi att vi ses till våren i vårt vackra Båstad. Så välkomna!

PLATSEN FÖR 2017ÅRS SVERIGEKONFERENS

A-Ford träffen i Båstad
Text: Andreas
Foto: Andreas

Jag fick höra på vår lokala radiokanal att det skulle vara en A-ford träff nere i hamnen i Båstad. A-Ford är en bil
från 1927-30 och det är en bilutställning där människor kan se dessa.När jag hörde detta så gick jag till hamnen och
där stod närmare 150 Fordar och jag har aldrig sett så många på en gång och det var en fin upplevelse att bara vara
där och se dessa fina bilar. Jag gick runt och tittade men jag tror att man inte fick röra bilarna. Tog en massa fina
bilder. Träffen var från fredag till söndag och på lördagen körde de i kortege till Norrviken där de hade den stora
bilutställningen. Sedan kom de tillbaka till hamnen. Det var deltagare från Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. I
hamnen var det fint med bilarna, havet och stranden. Här är ett axplock av bilder och det är bara att njuta.
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En variationsrik arbetsplats
I skrivande stund så har jag varit på Fontänhuset i Båstad
som praktikant i åtta veckor och jag har fyra kvar, på dessa
åtta veckor har jag fått nya perspektiv i bemötande och behandling av psykisk ohälsa som var givande för mig som
person och för min utbildning.

Sist men inte minst så är arbetet i huset bra organiserat och
uppvisar en seriös verksamhet även om det kan upplevas
som avslappnat och fritt. Varje dag skriver man upp sina
planerade arbetsuppgifter och vem som gör vad, när man
är klar med något så stryker man den uppgiften så man vet
hur det ligger till.

Jag utbildar mig till socialpedagog med inriktning KBT på
en yrkeshögskola i Halmstad och tar min examen nu kort
efter praktikens slut. Detta är min andra praktik under min
tvååriga utbildning och jag är glad att jag hamnade här på
Fontänhuset, av flera skäl.

När jag började min praktik här så visste jag inte så mycket om Fontänhuset och dess verksamheter men min utbildning går verkligen hand i hand med arbetet här och jag har
haft användning för min tidigare kunskap i hur man ska
bemöta människor med psykisk ohälsa.

Först och främst är Fontänhuset en avslappnad och varierande arbetsplats där man får en väldigt bra relation till
både anställda och medlemmar och kan känna en sån där
riktig hemmakänsla ibland. Den fria känslan uppkommer i
att arbetsdagen är uppdelad i olika arbetsteam och att man
kan byta arbetsuppgifter om man vill under dagen.

Samtidigt har jag fått nya kunskaper i hur man arbetar med
människor med olika behov. Det finns en unik symbios
mellan anställda och medlemmar vilket gör alla likvärdiga
Det är en nyttig merit och ett bra perspektiv att ta med mig
till kommande anställningar i framtiden, så jag kan med
handen på hjärtat säga att jag är riktigt glad över att ha
gjort min praktik här.

För det andra är verksamheten baserad på en rätt så annorlunda terapiform som skiljer sig från många andra institutioner.
Här tänker man mycket på det friska och fokuserar på
medlemmarnas förmågor och framhäver det de är bra på
istället för att bedriva en klassisk terapiform där man bara
snöar in sig på det negativa och hur man ska åtgärda det.
Det dagliga arbetet som man engagerar medlemmarna i
har en rehabiliterande effekt och skapar en bra miljö i huset. Medlemmarna jag träffat har alltid varit positiva till att
aktivera sig och jag märkte rätt snabbt hur mycket vissa
medlemmar värderar tillgången till huset.

Text: André Ström
Foto: Arkiv
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Renovering av
redax

Text: Ludde

och

Robin

Som ni kanske märkt har vår fina tidning Knäppgöken inte
kommit ut på ett tag och det är på grund av att vi har varit
i full gång med att renovera kontoret.
Det har varit ett roligt men hårt arbete som involverat
många i huset men nu är vi glada att vi är färdiga och kan
lägga all fokus på tidningen igen.

Det började med att vi fick riva ner tapeterna sedan fick vi
slita upp två lager korkmatta som dolde ett mycket fint trägolv som vi bestämde att vi ville ha kvar. Vi fortsatte med
att måla taket och spackla väggarna då de var en aning
ojämna och sedan började vi slipa och satte upp vävtapeter. Som målades med en subtilt grå nyans och sedan var
det dags för en utflykt till Ikea för lite ny inredning. Allt
som allt ett mycket vackert slutresultat.
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Att inte räcka till

Sommar

Text: Sarah Petersson

Känslan av otillräcklighet ger mig sån smärta och sorg. Som så mycket annat här i livet. Det
kan bli sån ångest att jag inte vill leva. Men om jag stillar mig tillräckligt länge och börjar
känna mitt värde, när jag bara är den jag är. Då kommer en inre frid och glädjen tillbaka.
Då sjunger jag:

Gabriellas sång
Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått
Det är ändå vägen jag valt
min förtröstan långt bortom orden
Som har visat en liten bit
Av den himmel jag aldrig nått
Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till
Jag har aldrig glömt vem jag var
Jag har bara låtit det sova
Kanske hade jag inget val
Bara viljan att finnas kvar
Jag vill leva lycklig för att jag är jag
Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag
Jag är här och livet är bara mitt
Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där nånstans
Jag vill känna att jag levt mitt liv
”Gabriellas sång”, med text av Py Bäckman och musik av Stefan Nilsson
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Stickning

Det finns många sätt att utveckla sitt sticke på, att
använda olika mönster , olika sorters stickor. Det finns de
vanliga, de som har en vajer mellan sig, de som har två
spetsiga stickor. Alla kan användas på olika vis.
Två rättsstick nålar brukar användas fem stycken åt
gången och då stickar man runt, Tex vantar/strumpor/ben
och armledsvärmare.

Text: Eva Lövgren
Foto: Eva Lövgren

När jag vill slappna av och ändå få någonting gjort så
tar jag till min stickning. Då jag behöver lugna ner mig
så tar jag också till den. Det är riktigt givande att få
se det man hoppas få fram växa fram. När det är klart
och jag får använda det då är det en så god känsla. Då
du också gjort något och gett bort det i en gåva och får
komplimanger är det ju bara pricken över i:et .
För mig är det rogivande att ha något för händerna då
det är lite dötid mellan möten/på lunchen m.m. Väldigt
många andra pillar nuförtiden på sina mobiler eller
liknande för att distrahera sig.

Stickan med vajer mellan spetsarna brukar
användas för rundstickning vid större arbeten eller
slätstickningsarbeten till vuxna.
Det finns många gratisnybörjarsidor både på FB och
Webben i övrigt. Många trevliga communities också.
Där man kan få råd/stöd och hjälp. Bara att söka.
/Eva Löfgren

Stick- Cafés träffar som
ger gemenskap och utbyte
av idéer ger mig social
träning för livet och
vänner med gemensamt
intresse. I Laholm finns
det två Stick- Cafeér som
jag känner till. Lekia/
Kuligt kl 14.00 på tisdagar
och på Rättvisebutiken i
Laholm(Faire Trade) tisdagar
klockan 17.00-20.00.
Det finns några grundsteg i
stickningen. Först så lägger
man upp maskor på en sticka.
Det finns två sätt att lägga
upp. Första är med en lång
svans och det andra då stickar
jag upp varje maska i den
föregående maskan då slipper
jag att ha en väldigt lång
svanstråd eller för kort svanstråd som kan bli fallet med
första uppläggningssättet.

Om man har två stickor så stickar man fram och tillbaka.
På ena sidan gör man en rätmaska och på andra sidan gör
man en avigmaska (ser ut som en liten pärla), då har du
börjat göra slätstickning.
Om du vill ha ett varv slätstickat och ett varv pärlstickat
så behöver du bara sticka räta maskor.
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Stickning

Evas

hantverk
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En mumsig lunch
med Måns
Text: Rebecka

ohälsa, bland annat av panik ångest. Vi pratar om den
arbetssituation Måns och många andra artister har, med
ett stressigt jobb och en förväntning av att alltid prestera
på topp. Han tycker det är viktigt att ha en bra kontakt
med sina nära vänner och sin familj för att kunna behålla
båda fötterna på jorden och på så sett kunna klara av den
stress och press som finns.

Även Måns har stött på fördomar om psykisk ohälsa,
detta då han berättade offentligt att han gick i terapi.
Han tyckte inte detta var något konstigt, då han anser
att det är lika viktigt att vårda själen och insidan
av kroppen, som det är att vårda utsidan. Han blev
förvånad över de reaktioner han fick eftersom han
trodde att de flesta går i terapi. Det kanske de gör
också, men vågar inte prata med andra om det.
Han tycker också att sociala medier bidrar till en negativ
bild av hur livet egentligen ser ut, då det allt som oftast
enbart är de positiva och roliga stunderna i livet vi delar
med oss av. Det skulle vara mer accepterat att visa alla
sidor av livet, för att framstå som mer mänsklig och
naturlig, tycker Måns.

Det är en dag med sol och blåst, Bilen styr mot
hamnen och Pepe´s Bodega. Där möts journalister
från tidningarna, Bjäreliv och Helsingborgs dagblad,
projektassistenten för festivalen Summer On, ägarna till
Pepés Bodega, Måns Zelmerlöv och jag.
Det är dagen till ära pressträff inför festivalen Summer
On, en festival som kommer äga rum nere vid stranden i
Båstad. Detta är andra året festivalen genomförs och den
beskrivs av upphovspersonerna som en storstadsfestival
i miniformat. Deras mål är att bli Sveriges snyggaste
festival. De har bland annat specialbeställt tyger från
Kina för att smycka entrén. De beskriver festivalen
mer som högklackat än som stövlar. Festivalen kan inte
jämföras med Bråvalla men den kommer ha många andra
kvaliteter, som sol och bad. Förändringar som gjorts till
detta år är att familjedagen på torsdag har bytt namn till
All Ages, då lägsta åldern är från 3 år och det serveras
då heller ingen alkohol. Även föregående års problem
med köerna har fått ett annat system och tydligare
skyltning. 10,000 personer besökte festivalen förra året.
I år beräknar de att 12,000 besökare kommer till
festivalen.

Att vi från första början fick vara med i detta
sammanhang är tack vare att vi ska vara med och
volontärarbeta på festivalen. Vi är sex personer som ska
vara parkeringsvärdar. Vi ska släppa in och ut folk från
parkeringen där artisterna och scenarbetarna har sina
bilar.
Nu när du håller tidningen i din hand har vi redan varit
på festivalen. Som flera säkert redan har sett på vår
facebook-sida, var vi tre glada par som tillbringade en
fredag på festivalen. Det var varierande väder, från sol
och varmt på förmiddagen till ösregn på kvällen. Men
roligt var det!

Efter en lunch med frasig pizza och ostiga hamburgare,
går vi in på festivalområdet. Idag är det en strandäng med
enbart ett fåtal besökare. Men när festivalen är i sin fulla
glans kommer här vara fullt med folk, matvagnar och
även en champagnevagn kommer finnas på plats, Det är
ju trots allt Båstad vi befinner oss i.
Där och då sätter sig jag och Måns oss på en bänk, som
har åldrats av havets hårda och salta vindar, på den
vindpinade strandängen, för att ha ett samtal om ett
inte allt för vanligt ämne i hans vardag, psykisk ohälsa.
Måns berättar att han har vänner som lider av psykisk

Den

obligatoriska selfien

och det är
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Måns

och jag

Bli stödmedlem
Alla kan vi någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, detta påverkar både anhöriga och vänner. Fontänhuset arbetar
för att stärka enskilda individers självkänsla och rätten till ett värdigt liv. Varje medlem som kan återgå till ett normalt
arbetsliv är en vinst inte bara för individen utan även för samhället. Med ditt stödmedlemskap hjälper du oss att nå våra
mål. Du får också vår tidning Knäppgöken som ges ut fyra gånger per år där du kan följa vårt arbete. I övrigt innebär
stödmedlemskap inga förpliktelser, ditt stödmedlemskap betyder mycket för oss!

Sommar

Utsikt

Som stödmedlem ser vi gärna att du gör ”reklam” för vår
verksamhet! Eftersom den psykiska ohälsan, tyvärr, ökar
vet vi att behovet är stort att få hjälp till en meningsfull
tillvaro och stöd. Det är precis det vi arbetar med genom:
att satsa på det friska. Känner ni någon som skulle vara intresserad så gå gärna in på vår nya hemsida eller vår Facebook-sida så får ni veta mer om vad som händer i huset
och hur man blir medlem.

från fönstret
över halland
såsen

http://www.fontanhusetbastad.se
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Ett stort tack till de företag och privatpersoner som stöder vår verksamhet!
Apelrydsskolan
Beslag och Design
Bjäre Bygg Konsult AB
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i Båstad
Exet Revision Båstad AB
Förslöv-Grevie Församling
Grevie Kyrkliga Arbetskrets
GRL-Data
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Jänsmässholmens Fjällhotell

Laholms Kommun
Linqans Nöje
Lions Club Båstad
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset
Kliniken Ängelholm
Mariakyrkan i Båstad
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet
2M2 Trading i Båstad AB

Ahremark Familjen
Andersson Christina
Arvidsson Claes & Ingegerd
Aldoson Karin
Andersson Christina
Andersson Lars
Andersson Thomas
Arnoldsson Jan
Axelsdotter Margareta
Belfrage Jonas & Monica
Bengtsson Per & Margareta
Bjartmar Ulla
Bollmann Malin
Brenton Gunilla & Torgny
Brink Elisabeth & Christer
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De Rooij Aleida
De la Motte Christer & Agneta
Edgarsdotter Ingrid
Ekelund Mona & Bruno
Ekelund Jan
Ekfeldt Ove & Barbro
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Ermyr Jerker
Gillisson Pigge
Gillström Bo
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Hervén Monica
Håkansson P-A
Jansson Marie & Håkan
Johansen Karsten
Johansson Barbro
Johansson Inga-Britt
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Jonsson Klas o Ingrid
Karlsson Ingegärd

Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Lagerstedt Familjen
Larsson Kenneth
Lindén Göran & Elisabeth
Lindström Ylva
Linell Margareta
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan
Mårtensson Gert & Ankie
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva
Paulsson Barbro
Paulsson Erik
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Angelica
Ringdahl Ulf & Margareta
Skoog Ulla & Walle
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Sutinen Marianne & Kyösti
Svedenfors Jan
Torstensson Anne-Charlotte
Vikman Kurt - Inge
Wallin Gunnel
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Wulff Familjen
Ymse Gunnar & Margit
Yngvesson Ulla
Östin Maria & Johan

V

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
fyra nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 300:- för privatperson, samt 1000:- 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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