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Öppet Jul & Nyår

Innehåll

23/12 12.00 Stort Julbord
24/12 Värdar Ulf & Ludde
27/12 08.30 - 16.00
28/12 08.30 - 16.00
29/12 08.30 - 16.00
30/12 08.30 - 16.00
31/12 Värdar Rebecka & Christoffer
6/1
11.00 - 14.00 LUNCH

3. Ledaren
4. Ackreditering
5. Hjärt- & Lungräddning
6. Smått & Gott
7. I skolan & på jobbet
8. Vägar ut
9. Min tid på Fontänhuset 1
10. Min tid på Fontänhuset 2
11. ”Det var bättre förr”
12. Psykisk ohälsa - Tabu
13. Fråga Ludde
14. En dikt
15. Kulur i Jul
16. Sverigekonferensen
17. Styrelsen svarar
18. Livet är en schlager
19. Våra sponsorer
20. God Jul
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MEDLEM PAULI FRA HELSNINGFORS
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I detta nummer medverkar
Nina Bursell (Ansvarig utgivare)
Mats Cullin
Lotta Forsmark
Anders Nilsson
Oliver Wilhelmsson
Barbro Werner
Robin Lindström
Rebecka Sjögren
Ludde Bratt
Anders Nilsson
Erik W
Nils Ola Stormoen
Andy & Viktoria
Ida Jarl
Filip Högfeldt
Janina Rydiander
Sarah Petersson

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.

Kontakta oss:

Vill ni ha vårt nyhetsbrev via mail

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel. 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
www.Facebook.com/fontänhusetbåstad
Hemsida. http://www.fontanhusetbastad.se
E-post: nyaredax@gmail.com

Hör av er till oss via mail eller telefon för att
ta del av vad som händer på Fontänhuset
Båstad.

E
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tt stödmedlemsskap kostar 300:- för privatperson, samt 1000:för företag per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789.
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REDAX

Året som gått
År 2016 är snart slut och vi ser fram emot 2017, men innan
dess en liten summering av året som gått.
Fontänhuset Båstad är inte det största när det gäller antal medlemmar, men glädjande nog har vi välkomnat nio nya medlemmar under året, varav den senaste nykomlingen fick nummer
145. Baksidan är väl ändå att detta befäster det faktum att den
psykiska ohälsan ökar. Samtidigt har gruppen ”Vägar Ut” visat
mycket bra resultat när det gäller att hjälpa medlemmar ut i
arbete. Trägen vinner.
Så har vi kollat årets kalender och där hittar vi en hel del både
stort och smått. Vi jobbar hårt med att tala om att vi finns, och
därför har vi föreläst för bland annat skolor, Lions, Rotary och
psykiatrin Ängelholm.
Till årsmötet med Sveriges Fontänhus Riksförbund i Stockholm skickade vi tre representanter. Mycket arbete lades på renoveringen av kontoret som blev ljust och fräscht, precis som
det skall vara i dessa tider. Under våren har vi jobbat intensivt
med självcertifiering inför den ackreditering som genomfördes
i november. Lika intensivt är arbetet med att ro arrangemanget
Sverigekonferensen i land.
Men allt är inte bara jobb. Aktiviteter på fritiden är nog så
viktigt. Vi har spelat golf i fina Torekov, haft frågesport , schlagerkvällar och tipsrundor i vår lilla trädgård, ja här fick ni en
del exempel på vad vi roat oss med. Men höjdaren är väl ändå
Ullared! Dock icke att förglömma semestern i Vejbystrand vid
havet och med den obligatoriska badtunnan på plats. Ännu en
höjdare!
Med detta vill vi önska er alla en riktigt God Jul samt ett gott
och givande nytt år.
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HAR ORDET

Akkreditering av Fontenehuset

TEXT: NILS OLA STORMOEN
FOTO: ROBIN LINDSTRÖM

Nå i november var tiden kommet for akkreditering, kvalitetssikring av riktningslinjene
for Fontenehusets sin drift her i Båstad. Det
er medlemmer og medarbeidere fra andre
Fontenehus som utförer denne.
. Klubbsjef Birthe fra Aalborg og medlem
Pauli fra Helsingfors kom på besök til oss i
et kyligt Skåne. Vi var forventningsfulle på
hvem de var og hvilke inntrykk de skulle ta
med seg hjem. Vi gledet oss til å vise frem
huset og vi tror de fölte seg varmt velkomne.

”riktlinjene ugjör grunden för at
utvurdere klubbhusets kvalitet genom
Clubhouse Intenationals ackrediteringsprocess”
De fulgte oss i fire dager og i tillegg var de ute på
besök til en medlem som nå er ute i arbeid.

I team 3 er det i hovedsak huset sin ökonomi, drift
av resepsjonen og sosiale aktiviteter som håndteres.
Igjen aktiviteter der medlemmene kan väre med å
bidra.

Akkreditererne var med å delta og observere i de
fire teamene som utgjör grunnstammen for drift og
arbeidsoppgaver. I teamene arbeider medarbeiderne
sammen med medlemmene. Det er viktig å få frem
at det er helt opp til medlemmet selv, hva og hvor
mye man vil bidra med i driften.

Team 4 tilrettelegger med väger ut for medlemmene.
Det väre seg ut i arbeidslivet eller lignende aktiviteter. Huset sin hjemmeside oppdateres og E-post taes
i mot.
Birthe og Paulie mötte også medlemmer av styret. Vi
venter nå spent på rapporten vi skal få tilbake. Både
med tanke på selve driften men også hvilket inntrykk de totalt sitter igjen med.

I korte trekk. Hva består så de fire teamene av?
I team 1 arbeider man i kjökkenet/cafeet. Man kan
planlegge studiebesök og forelesninger og foreksempel skrive informationsmateriale.

På huset sin hemsida står det utfyllende om de internationale riktlinjene for klubbhusprogram.

Team 2 arbeider med vår tidning ”Knäppgöken”. Ellers er det alltid noe kontorsarbeide som skal gjöres.
I tillegg har huset en buss som brukes i driften.
Den må taes vare på. Dette er også en oppgave for
team 2. Sist men ikke minst hjelper man hverandre
med å holde den vakre hagen i orden.
Ordet akkreditering
er afledt af fransk accrediter
af latin ad- ’til’ og credere ’tro’
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Hjärt- och Lungräddning
TEXT: FILIP HÖGFELDT
FOTO: ROBIN LINDSTRÖM

EFTER 30

HEIMLICH

TÄNT

MANÖVER SER HÄR TRIVSAMT UT

Onsdagen den 19/10 hade vi
besök här på huset av Joakim från
räddningstjänsten som undervisade oss i brandsäkerhet och HLR.
Förmiddagen bjöd på mycket fakta och många tankeställare kring
ämnet. Vi har fått se över vår egen
brandsäkerhet i huset för att göra
det så säkert som möjligt.
Många av oss har sedan innan
gått en HLR-utbildning men det
är aldrig fel att fräscha upp sina
kunskaper.
Under loppet av några timmar fick
vi lära oss allt ifrån hur en sprinkler ser ut till hur man släcker eld
med hjälp av en brandfilt.
Joakim från räddningstjänsten
gjorde även en säkerhetsgenomgång av huset och pekade ut
aspekter som vi måste jobba på
för att uppfylla alla säkerhetskrav.

KOMPRESSIONER BLÅSER MAN IN LUFT GENOM MUNNEN

VAR DET HÄR

-

SNART ÄVEN SLÄCKT

De fyra uppgifterna vi gjorde
praktiskt var HLR, Heimlich
manöver, släcka eld med brandfilt
och släcka eld med brandsläckare.
HLR används då en person inte är
vid medvetande och saknar puls.
Man gör då 30 kompressioner
mot bröstkorgen och håller en takt
på 120 tryck i minuten. Efter 30
kompressioner öppnar man luftvägarna och blåser in luft genom
drabbades mun 2 gånger. Detta
fortsätter man att göra tills ambulans är på plats.
Heimlich manöver används då
någonting sätter sig i halsen på
en person. Man knyter då en näve
och sätter den vid naveln och
lägger den andra handen över den
knutna näven. Efter detta trycker
man näven uppåt mot lungorna
för att få ut objektet som fastnat i
den drabbades strupe.
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En brandfilt är väldigt praktisk för
att släcka småbränder i sitt hushåll. Joakim tände eld på en stol
utanför huset som vi fick turas om
att släcka. På endast några sekunder var elden släckt och kvävd.
När vi släckte med hjälp av en
brandsläckare fanns en balja med
flambart innehåll på plats som
Joakim tände. Vi fick då ta upp
brandsläckaren, springa fram till
baljan, dra ut sprinten och sedan
släcka elden.
Sammanfattningsvis var HLR
dagen en mycket lyckad dag som
har resulterat i ökad kunskap hos
oss alla.
Vi ger ett stort tack till Joakim
från räddningstjänsten som tog sig
tid och hade denna utbildning för
oss!

Smått o Gott
Fontänhuset informerar
Att tala om att vi finns är en viktig uppgift, därför är det glädjande att vi blir inbjudna för att berätta om vår unika verksamhet. Våra föreläsningar är alltid mycket uppskattade och var så även den här gången då vi besökte Mellanvården
Psyk Ängelholm. Avdelningen anordnar kurser för patienter och anhöriga i ämnen som rör psykisk ohälsa. Efter en
liten presentation om Fontänhuset och dess historia berättade vi om den arbetsinriktade dagen, allmänna fakta och,
naturligtvis, Fontänhusets ideologi. Sen var det dags för en frågestund och frågorna var både många och intressanta.
Kunde notera att Fontänhusets verksamhet väcker ett stort intresse bland åhörarna. Att många har ett behov av det vi
erbjuder är ju allom bekant. Och för oss som representanter för huset känns det viktigt att tala om att vi finns och att vi
välkomnar var och en som drabbats av psykisk ohälsa.
// Babs

Hänt i huset

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

I början av november hade vi studiebesök från Akademi Båstads utbildning till kvalificerad undersköterska. Det var 30 personer som lyssnade aktivt på vad
vi hade att berätta. Vi har även ytterligare två studiebesök inbokade i det närmaste, ett från Region Skåne och ett från Laholms kommun. Våra studiebesök
är en viktig del i vårt arbete med att få in nya medlemmar. Deltagarna är ofta personer som sedan träffar
människor som kan ha nytta av vår verksamhet.
I köket är det alltid full fart med att laga mat och allt
som hör därtill. Snart är det dags att planera inför vår
delikata jullunch, som enligt tradition äger rum den 23
december.
Vi har också en elev hos oss nu, som läser till undersköterska. Det är alltid lika trevligt att ha elever hos
oss.
// Rebecka

På kontoret jobbar vi på precis som vanligt. Det första vi har att ta tag i är vår kära Knäppgök, där vi
är många som sliter med artiklar, bilder och layout.
Men kul har vi, särskilt roligt var det på lektionerna
i datakunskap. Vill tacka vår utomordentligt tålmodige lärare Robin, här talar vi verkligen om en ängels
tålamod. Så jobbar vi på med adressregister, logga
kuvert och skriva adresser på nämnda kuvert. Nog
så viktiga uppgifter för distribution av Knäppgöken.
Team 2 handhar även transport och just idag ska vår
”buss” in på sin årliga service. Självklart är arbetsuppgifterna fler här på kontoret, här finns alltid något att
göra för alla. Men att gå in i detalj skulle föra alltför
långt och det absolut viktigaste är ändå att alla är välkomna att vara med i gemenskapen.
// Babs

Nu är snart detta år slut och det innebär för team
3 mycket fokus på ekonomi och nästa års budget
ska se ut. Varje team har fått lämna in önskemål på
budget för nästa år. Det har skrivits flera olika ansökningar bland annat till Region Skåne och Socialstyrelsen.
Även nästa års sociala aktiviteter håller på att
planeras. Vi i huset har fått lämna förslag på
aktiviteter vi vill göra nästa år. Även rutiner kring
reach- out kommer att förbättras ytterligare.
// Carina och Ulf
.

Då team 4 jobbar projektinriktat har vi nu besökt Falkenbergs Fontänhus för att få information om deras
ungdomsverksamhet, Ung Aktiv Kraft, som riktar
sig till ungdomar med psykisk ohälsa. De hjälper
ungdomar med studier, praktik och arbete. Projektet
erbjuder också fritidsaktiviteter såsom biobesök,
laserdome, filmkvällar och spontanidrott.
Vi vill tacka Falkenberg för ett trevligt och givande
besök som kommer hjälpa oss i vårt arbete i att nå
ut till ännu fler unga personer med psykisk ohälsa.
// Erik
Hemsidan är klar och målet inom arbetsmiljön
uppfyllt. Stort fokus ligger framöver på
marknadsföring och sverigekonferensen.
// Nina
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Psykisk ohälsa i skolan och på jobbet
TEXT: ANDY AXELSSON

OCH

VIKTORIA

Hur vet man om när man har psykisk ohälsa när man
går i skolan och på jobbet? När man studerar hemma
som kallas på distans, jobb eller man går i skolan/
universitet, kan det bli för mycket för hjärnan och
själen. Men man märker det inte alls när man blir
sjuk eller psykiskt instabil i de första månaderna eller åren. Hjärnan blir bombarderad med information,
men det blir för mycket, då bildar hjärnan ett skydd
genom att skapa en annan person som kommer för att
hantera din situation.

Jag studerade hemma och i Markaryds KCM och
halva dagen jobbade jag som tyska modersmål lärare,
som jag tog på allvar. Där hade jag bara 5 elever men
det var mycket att planera och fixa. Hela dagarna och
åren var jag alltid ensam på kvällarna och studerade
hela tiden.

Plötsligt en kväll 2016, började jag få panik och ångest, jag pratade med mig själv och var vaken i över
24 timmar . Hade problem att sova, för jag grät hela
tiden, men då märkte jag att jag inte var mig själv för
Månader går och man jobbar och studerar utan pau- första gången. Vad gör jag egentligen och vad händer
ser eller en riktig semester med mycket kul. Jag hade här med mig?
ingen tid för att ta semester med föräldrarna. Två år
senare märkte jag att något inte stämde med mig. När Nu visste jag att jag behövde hjälp, därefter bestämde
jag vaknade såg jag att jag inte var mig själv, där i jag mig för att köra till min morbror. Jag såg att jag
spegeln såg jag en kvinnlig person. Men jag trodde har skurit mig i armen men det var inte jag. Det var
att jag var bara övertrött och tänkte inget speciellt. den andra personen i mig som kallar sig för Viktoria.
Men det blev värre.
Nu vet jag att man inte ska överdriva att studera och
Jag förstod inte vad som hände med tiden, när jag jobba, man ska tänka att man bara lever en gång.
tittade på mobiltelefonen, tre månader försvann bara Glöm inte att ha lite kul med i livet.
så, jag visste inte vad som hade hänt. Man gör läxor,
korrigerar elevernas läxor och deras prov som de fick Tack vare att hon visade mig var mina gränser är.
från mig. När man är klar då går det vidare med att Viktoria hjälpte mig att göra läxorna, handla mat men
studera på distans hemma i min stuga ensam.
där köpte hon bara kvinnliga artiklar.
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Vår LEBON - NOBEL - middag
TEXT: MATS CULLIN

HÖGTRYCK

FOTO: FH

VÄLKOMNA

I KÖKET

TILL BORDS

Den 10 december varje år delas som bekant priserna till Alfred Nobels minne ut ur kungens hand. Detta följs av en högtidlig middag i Blå Hallen. Förvisso innebar detta att Hans Majestät samt ovan nämnda
lokal var uppbokade, men det hindrade inte Fontänhuset från att ställa till med en egen Nobelfest. Sålunda
anlände en skara finklädda och hungriga medlemmar till vår för dagen festpyntade matsal för att avnjuta
en delikat trerätters meny. Efter lite mingel med alkoholfritt bubbel samt tilltugg blev vi bjudna till bords
av tillställningens värdar. Nina, Lotta, Ulf, Christoffer och Rebecka var de som stod för det hela, men även
Ludde fanns med i kryddningen ända från fjärran östern.
Vi blev serverade en toast med laxtartar på rågbrödsrondell med guacamole och kavringcrunch till förrätt,
vilket följdes av ankbröst med saffransrisotto och svampkompott till huvudrätt. Därefter avnjöt vi en
pepparkakscheescake med olika rårörda bär.
Det hela var en mycket trevlig begivenhet som kan bli en tradition god som någon. Vi fick till och med höra
några tal även om själva prisutdelningen lyste med sin frånvaro.

SNILLEN

SPEKULERAR
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Hur Fontänhuset påverkat mig
TEXT: ROBIN LINDSTRÖM

Jag har varit här i ungefär sex månader då jag inte
mått så bra psykiskt. Fontänhuset har hjälpt mig med
att finna mig i att det är okey för mig att må som man
gör (alla har bättre och sämre dagar) och att det inte
är något ”fel” på mig som människa, att man har lika
mycket värde som en ”frisk” person. Jag känner att
jag har ett eget värde och är respekterad för den jag
är och inte ska passa i en speciell form, här fokuserar
man på det friska och försöker motivera en till att
delta i olika arbetsuppgifter.
Det jag har arbetat mest med är layout av tidningen
och undervisat i datorkunskap för duktiga och
intresserade elever. Jag har även jobbat i köket där
jag har gjort allt från att rengöra ugnen till att laga
middag till alla som har beställt mat. En och annan
runda till soptippen har det också blivit. Jag tycker
det är bra att det är blandade åldrar här.
Även jag som är yngre har funnit mig väl tillrätta.
Från att bara vara hemma, driva rundor, inte bry sig,
vara deprimerad och inte känna för att göra något alls, till
att jag fått dagliga rutiner och känner glädje av att gå upp
på dagarna. Jag vill påstå att jag mår betydligt bättre av
att komma upp i tid och delta här på dagarna.

Och nu mår jag så bra att jag kan börja på en praktikplats
på ett ställe som jag trivts superbra på och det är tack
vare att jag har fått motivation till att ta tag i mitt liv och
inte bara driva längre och längre ut till havs så att säga.

Min praktik på Fontänhuset
TEXT: IDA JARL

FOTO: ERIK

Jag fick höra talas om Fontänhuset på
en föreläsning på Socialhögskolan i
Lund, där jag studerar till socionom.
Vår föreläsare pratade så hjärtligt och
engagerat om verksamheten, att jag
bara var tvungen att ta reda på mer.
Jag förstod att det var en internationell rörelse som var för personer som
upplevt/upplever psykisk ohälsa,
men mer än så visste jag inte när jag
ansökte om att få vara på Fontänhuset i Båstad under min fältvecka.
Jag kan ärligt säga att grundat på
min förkunskap och erfarenheter av
psykisk ohälsa förväntade jag mig
en annan atmosfär än vad jag faktiskt fick uppleva. Den samhälleliga
diskursen om psykisk ohälsa tycker
jag belyser alla

ra och muntra upp varandra. Tji fick
jag när jag klev in på Fontänhuset
i Båstad och möttes av så mycket
värme, skratt och gemenskap. Det är
en verksamhet som fokuserar på alla
kvalitéer, styrkor och förmågor som
finns - en verksamhet där man inte
behöver anstränga sig för att engagera varandra, då det i samhörigheten
växer fram naturligt.
de negativa aspekterna kring det och
vad personer som är drabbade inte
kan göra – istället för att fokusera på
allt man faktiskt kan göra. Det har
påverkat mitt eget synsätt på psykisk
ohälsa och därför förväntade jag mig
att Fontänhuset var en plats där stämningen var tungsint och lite mörk; en
plats där man kämpar för att engage9

Jag är så tacksam för att alla
människor här slog hål på min ofullständiga syn på psykisk ohälsa och
visade mig de fina delarna man inte
kan läsa sig till i skolbänken, utan
själv måste uppleva.
Tack för att jag fick ta del av er verksamhet och fortsätt vara så härliga
som ni alla är!

Mina praktikveckor
TEXT:

JANINA

RYDIANDER

HÄLSO OCH TRÄNINGSCOACH ÅK3
APELRYDSSKOLAN

Redan efter första dagen på Fontänhuset, var jag fast i deras fantastiska verksamhet och såg verkligen fram emot att spendera två
veckor med alla medlemmar. Det
är beundransvärt hur välkomnande
och öppna personerna är här!
Jag uppskattar att jag fick min
praktikplats på Fontänhuset!

att komma bort från sängen och
umgås med människor som varken
dömer eller nedvärderar en. För på
Fontänhuset är alla lika värda och
det är någonting som jag verkligen
beundrar.

Jag och min klasskompis Filip,
som också praktiserade på Fontänhuset, föreslog att vi skulle få hålla
Praktiken sökte jag först för att
i ett gym-pass med medlemmarna
det verkade som ett trevligt ställe
eftersom vi någon gång under våra
och att jag var tvungen att fixa en
veckor skulle hålla i en aktivitet.
praktikplats. Men jag blev positivt
Det är gym varje måndag, onsdag
överraskad av att det var så myckoch fredags-eftermiddag, då såg vi
et mer än en vanlig praktikplats.
det som en självklarhet att vi skulle
Jag fick redan under första dagen
hålla i ett pass och visa vad vi kan.
JANINA
inblick i att Fontänhuset inte bara är en trevlig orVi går sista året på Hälso- & träningscoach-proganisation, utan att det också är tryggt och fridfullt.
grammet på Apelrydsskolan, så efter snart tre
Det finns alltid något att göra eftersom det hela tiden års utbildning har vi fått med oss en del i ryggsäckfinns många bollar i luften, det tycker jag verkligen
en.
om!
Dagarna på Fontänhuset gick snabbt, det känns näsJag har själv mina personliga problem, men när jag
tan som jag att inte hann mer än att komma till prakvar här tänkte jag inte på min psykiska hälsa. Jag
tikplatsen innan det var dags att ge sig av igen. Jag
kunde göra allt på mitt egna sätt, jag kunde vara mig lämnade Fontänhuset efter mycket lärorika veckor
själv och jag kände mig glad! Det kändes så skönt
och jag är så tacksam över att jag fick komma!

Min tid på Fontänhuset

TEXT:

FILIP HÖGFELDT

HÄLSO OCH TRÄNINGSCOACH
APELRYDSSKOLAN

Det hela började med att vi inom
programmet skulle leta praktikplats
inom ämnet hälsopedagogik. Jag
kollade då rundor på olika ställen
och hittade inget ställe som skulle
kunna passa mig. Jag pratade då med
min mentor och hon rekommenderade då Fontänhuset här i Båstad då
flera Apelrydselever hade varit här
förr och varit väldigt nöjda.

välkommen dit! Redan första dagen
när man klev in genom dörren kände man sig som hemma, alla bemötte
en på ett väldigt bra och pedagogiskt
sätt! Jag fick en rundvandring och
fick bekanta mig med huset och sen
började jag i team 1 som har hand om
köket, caféet, studiebesök och elever.
Jag kom snabbt in i rutinerna och
man förstod direkt vad man skulle
göra. Alla i huset är mycket trevliga
Jag hörde av mig till dem och fick och roliga att prata med och man lär
snabbt svar på telefon att jag var sig något nytt varje dag.
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FILIP

Allting här i huset är väldigt tydligt med lappar uppsatta på skåp och liknande där man kan hitta allt möjligt.
Detta underlättar otroligt mycket för en praktikant då
man inte alltid vill fråga var man kan hitta det man
behöver för sin uppgift.
I huset får man även ta egna initiativ och vara delaktig på många olika sätt vilket man inte får på alla
praktikplatser. Detta gör att man känner sig som en
del av verksamheten och att man faktiskt gör någon
nytta när man väl är där.
Fontänhuset är speciellt på det sättet att alla möten
är öppna för alla. På min andra dag satt jag med i
ett sponsormöte, vilket jag inte tror att någon annan
verksamhet hade godkänt.
Här får man även chansen att yttra sig om verksamheten och göra skillnad på riktigt, vilket förstärker
känslan av gemenskap och ett gott samarbete där alla
jobbar sida vid sida.
Att få chansen att jobba med så otroligt olika individer gör väldigt mycket för mig personligen för att få
ut så mycket som möjligt av tiden, både praktiskt och

teoretiskt. Verksamheten i sig passar mig otroligt bra
då jag är diagnostiserad med OCD (Tvångssyndrom)
på det sättet att allting ligger i ordning, saker är markerade och allting är väldigt uppstolpat efter ett visst
schema.
Allting här i huset fungerar på ett sätt som jag tycker
är perfekt vilket gör att min diagnos dämpas väldigt
mycket när jag är här.
Det är stor skillnad på att vara här och i skolan för i
skolan är inte allting på ”rätt” sätt enligt mig, vilket
får mitt huvud att snurra hela tiden.
På Fontänhuset däremot så känns det lite som en fristad där jag är väldigt avslappnad och knappt känner
av min diagnos.
Fontänhuset är utan tvekan den bästa praktikplatsen
jag haft under mina sex år som jag har haft chansen
att ha praktik.
Min tid här har bjudit på många skratt, nytänkande
och en massa kunskap inom ämnet.
Man känner sig väldigt välkommen här och man får
göra skillnad för verksamheten.
Tack för att jag fick komma hit!

Det var bättre förr...

Gammal medlem, i ordets alla
bemärkelser, berättar om hur det
var förr. Det är bara att konstatera
att det var bättre… Jag framhärdar i detta med en dåres envishet.
Så till exempel dög pengar som
betalningsmedel, inga koder, inget
tjafs med bankid och allt vad det
nu heter. Och maten var godare,
i alla fall husmanskosten, som
var mättande även för den störste
grovarbetare. Och det var potatis
och sås med mycket grädde i.
Och grönsaker man visste namnet
på, ja det var tomater och det var
morötter och en och annan gurka… Och breven, de handskrivna,
kom fram dan efter och Kungliga Postverket delade ut post två
gånger om dagen. Men mobilerna
då – det är väl ändå en jättebra
grej? Lite bra är det ju med den
lilla manicken, det får erkännas.
Men inte mer än så! Och vart tog
Televerket vägen?

VRETHAMMAR

OCH

HYLAND

Och underhållningen som TV,
säger bara Hyland, det räcker.
Då samlades svenska folket i en
enda stor gemenskap framför
sjuttontummarna. Och Ingemar
”the champ” Johansson och alla,
jag pratar alla, lyssnade på radio
Luxemburg mitt i den ljuva sommarnatten när Floyd gick ner för
räkning. Radiotjänst vägrade nämligen i ett anfall av moralpanik
sända något för folket så förödande som ”the noble art of self-defence”. På bio såg man Marilyn
Monroe, Elizabeth Taylor och
min personliga idol Humphrey
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Bogart.”Härifrån till evigheten”
med kärleksscenen mellan Burt
Lancaster och Deborah Kerr på
stranden, där dånade man nästan
i bänkarna, så romantiskt det var.
Audrey Hepburn var ”prinsessa på vift” i filmen med samma
namn. Frank Sinatra, Elvis, Chuck
Berry och Glenn Miller snurrade
på grammofonerna. Att nämna
Snoddas ihop med dessa stjärnor
från det stora landet i väster får
väl närmast ses som ett helgerån,
men att han sjöng in sig i svenska
folkets hjärtan kan inte förnekas.
Men i mitt hjärta har Ol Blue
Eyes (Sinatra) fortfarande sin
plats.
Som avslutning vill jag också
säga att till och med vädret var
bättre förr. Somrarna var alltid
soliga och varma, regnade gjorde
det endast på nätterna, vilket ju
gladde bönderna. Så visst var det
bättre förr!
TEXT: BABS

Psykisk ohälsa - Tabu?!?
TEXT:

FILIP HÖGFELDT

Hur kan det komma sig att psykisk ohälsa har blivit så
extremt tabubelagt? 1,4 miljoner människor i Sverige
har någon form av psykiatriska besvär och ändå är
det så få individer som vågar ta upp ämnet och prata
om det.
Vi alla har nog suttit i en het diskussion där alla har
deltagit aktivt tills det att någon tagit upp psykisk
ohälsa, då tystnar det helt plötsligt.
I dagens samhälle är psykisk ohälsa väldigt vanligt
men jag tror att få vet om det. Vad beror det på? Jo, få
vågar prata om att de har psykiska besvär och undviker ämnet för att inte bli utpekade eller rentav utfrysta
på grund av sin diagnos. Under en väldigt lång tid
har samhället fungerat på så sätt att psykisk ohälsa
har varit en väldigt tabu diskussion som man aldrig
tar upp i något sammanhang. Tar man aldrig upp ett
ämne så är det inte så märkligt att det inte blir upplyst.
Under 1800-talet delade man in de psykiskt sjuka
individerna i fyra kategorier: fånighet, mani, sinnesrubbning och fixerad vansinnighet. Bara av att läsa
indelningskategorierna så kan man snabbt dra en parallell till de orden som används i dagens samhälle
för att beskriva olika psykiska besvär. Dessa ord sitter
fortfarande kvar idag, hundra år senare. Har vi inte
blivit klokare än så?
När jag fick min diagnos OCD (tvångssyndrom) blev
jag inte chockad för jag visste att jag hade någonting
så det var rentav skönt att få reda på att jag hade det.
Jag förstod då vad jag skulle göra för att arbeta mot
diagnosen och vad jag skulle göra för att kunna må
bättre och bli frisk igen. Jag personligen har varit en
väldigt öppen person angående mitt privatliv men
detta var något som jag direkt tyckte att jag inte behövde säga till alla. De första som fick veta var mina
närmsta vänner som är berörda av min sjukdom så att
de skulle förstå varför jag uppförde mig och gjorde
saker på ett visst sätt.
Sedan gick jag till mina lärare och berättade hur läget var så att de skulle förstå anledningen till varför
jag inte hänger med på lektionerna emellanåt då jag
har ca 4-5 tankar snurrande i huvudet hela tiden. Att
berätta för de närmst berörda kändes väldigt skönt efteråt för att de reagerade så positivt och var väldigt
medmänskliga av sig.
Det finns såklart personer som jag inte säger det till
för jag vet att de inte kommer reagera på ett positivt
och hjälpande sätt utan tvärtom. Det sista man vill är

att bli utfryst på grund av att man är öppen med det.
Trots att jag har berättat för mina närmsta innebär det
inte alla. Jag tror att många håller sig från att berätta
för sina närmsta om sin psykiska ohälsa på grund av
tabun och osäkerheten kring deras reaktion. Man vet
aldrig hur folket runtom en kommer att reagera.
Ska tabun verkligen behöva gå så långt?
Anledningen att psykisk ohälsa fortfarande är tabu

tror jag beror på den bristande kunskapen inom ämnet. Detta ämne borde tas upp och bearbetas redan
under barnens tid i grundskolan för att de ska få möjlighet att bygga upp en förståelse för vad psykisk
ohälsa är och vad det innebär.
Ju tidigare man tar upp och diskuterar ämnet öppet
mellan olika personer ju större chans finns det enligt
mig att tabun försvinner.
Jag kommer inte ihåg från mina år i grundskolan att
ämnet psykisk ohälsa har lyfts upp. Första gången jag
hörde talas om det var på gymnasiet, men det är endast på grund av det faktum att jag går en hälsoinriktad linje.
Ifall alla människor hade haft en kunskap om vad psykisk ohälsa är och vad det innebär så hade de förstått
att det inte är något konstigt och absolut ingenting
man borde undvika att prata om eller skämmas för.
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Källor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/
folkhalsans-utveckling/sjalvrapporterad-psykisk-ohalsa-i-befolkningen/
http://www.livlinan.org/psykisk-ohälsa/psykisk-ohälsa-och-diagnoser.html
http://broartillhistorien.se/posts/271

Vad tycker du skiljer ut FH från
mer ” vanliga ” arbetsplatser ?

Hur länge har du jobbat som handledare?
- Jag började här i maj 2015, det blir alltså ett
och ett halvt år.

- Den tillåtande miljön,alla får arbeta efter sin förmåga, stressfritt, allas
lika ansvar,lugnt och tryggt. Och att
det är en platt organisation där alla
kan göra sin röst hörd.

Vad jobbade du med innan dess?
- Jag var snickare på olika byggen.

- Positivt, och typiskt, för den arbetsorienterade dagen är att alla
dagar är så olika. Allt kan hända
och händer, då gäller det att vara
flexibel och på något vis får vi med
gemensamma krafter våra arbetsuppgifter utförda.

Varför slutade du?
- Jag skadade axeln och var trött på jargongen i
byggsvängen.
Vad gjorde du efter det?
- Sökte arbete som personlig assistent och blev
timanställd. Ett jobb jag trivdes mycket bra med,
men det fungerar inte i längden det här med att
arbeta på timmar.

TEXT: BABS & LUDDE

Hur hittade du jobbet som handledare?
- Min pappa tipsade om en annons där Fontänhuset sökte en handledare. Jag hade aldrig hört
talas om stället, gick in på hemsidan och blev
intresserad direkt. Tyckte det där att arbeta ”sida
vid sida” lät så positivt och bestämde mig för att
söka tjänsten. Något som jag idag är jätteglad
för att jag gjorde!
Du visste ingenting om FH, säger du, vad
hade du för tankar om vad det kunde vara för
verksamhet?
- Helt ovetande som jag var tänkte jag mig det
som en traditionell vårdinrättning. Men den bilden fick snabbt läggas åt sidan då det visade sig
vara en verksamhet byggd på helt andra värderingar. Värderingar som jag delar helt och fullt.

- Det visade sig vara en verksamhet byggd på helt andra
värderingar. Värderingar som
jag delar helt och fullt.

13

F
r
å
g
a
L
u
d
d
e

V

Fotspår i själ och hjärta

issa människor ger ett fotavtryck i själ och hjärta Ett fotspår som sätter sig riktigt
med en trycksvärta Man behöver inte fundera vilken som är den bästa För de här
höjer sig verkligen över de flesta

E

n vän för livet är nog bland det bästa man kan få Denna otroliga vänskap är det
mycket svårt att motstå Man blir liksom ett och tänker nästan samma sak Detta är
verkligen något man ser fram emot med mersmak

V

isst finns det själsfrände man har samma starka intuition Även om man ibland
kan bli arg som många getingbon Så finns denna vänskap livet ut och är en enorm
känsla så varm För om det strular sig någon gång finns här någon som slår alarm

S

å de fotspår man får i hjärtat sitter kvar hela livet ut Här är det rätta sakerna inget
som helst, substitut En kärleksförklaring till en vänskap av jordiska mått Här är det
solid mark när man försöker bygga, sina luftslott

Text: Bo Grapenskog
Edit: Sarah Petersson
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Koll på Julkulturen
Julgranen
flyttar in
Seden med inomhusgran dök upp i Tyskland under 1400-talet.När inomhusgranen först dök upp
i Sverige var den bara en i mängden av dekorationer gjorda av levande kvistar, men med tiden kom den tyska nymodigheten att dominera.
Den första rapporterade svenska inomhusgranen
är från 1741, men det dröjde innan seden spred
sig utanför godsen och herrgårdarna. Först kring
1900 hade den trängt bort de äldre mer bondska
trädprydnaderna och utomhusgranarna även ute i
stugorna.
Äldre tiders julgranar var oftast små och kunde vara placerade i en kruka eller på ett bord. De
första svenska inomhusgranarna var i allmänhet
dekorerade med levande ljus och godsaker som
frukt och konfekt. Man hängde vanligtvis äpplen
i granen för att tynga ner de grenar som ljusen
satt på så att de skulle sitta rakare. Det blev dock
allt vanligare att familjerna började tillverka sina
egna prydnader i papper. Halmslöjd hade dock
förekommit i samband med jul, långt innan papper blev allmänt tillgängligt.
I början av 1900-talet hade det blivit en allmän
sed att hänga girlander med svenska flaggan i
papper samt med en nål sätta svenska pappersflaggor i toppen på de största grenarna. Girlanger
med blandade pappersflaggor från de nordiska
länderna var också vanliga. Från åren kring 1880
fanns det färdiga julgransprydnader att köpa i
de större svenska städerna. Pappershjärtan, röda
vinteräpplen, halmslöjd, kristyr, smällkarameller, och glaskulor importerade från Tyskland, var
vanliga julgransdekorationer.

Lästips till Jul
I Norge finns en djupt rotad tradition att läsa deckare under påsken, så kallat
”Påskekrim”. Själv tycker jag julhelgen är en väl så lämplig tidpunkt att både
läsa, men även ge bort deckare i present.
Kan rekommendera boken ”Mord i Juletid” där de absolut främsta av våra
svenska deckarförfattare bidrar med noveller. Som till exempel: Håkan
Nesser, Henning Mankell, Åke Edwardson, Åsa Larsson, Arne Dahl, Willy
Josefsson, Inger Frimansson, Kjell Eriksson, Helene Tursten och Katarina
Mazetti.”En perfekt julklapp till alla deckarläsande vänner.”

15

SVERIGEKOFERENSEN 2017
11 april
11.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.00 - 19.00

Registrering på Hotel Skansen / lunch på Restaurang Sand
Konferensen öppnar i Kongresshallen
Sveriges Fontänhus Riksförbund årsmöte / workshop
Fika
Öppen dialog SFR och Fontänhusen
Incheckning / egentid
Promenad genom Båstad till Fontänhuset
Mingel på Fontänhuset Båstad

12 april
07.00 - 09.00
09.00 - 09.15
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 19.00
19.00 -

Frukost
Samling i Kongresshallen
Workshops i Gallerian
Fika
Föreläsning av Jenny Hultqvist
Lunch
Föreläsning av Charlie Eriksson
Fika
Workshops i Gallerian
Spa & egentid
Bankett på Papas & dans på Loftet

13 april
07.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.30 - 13.30

Frukost & Spa
Redovisning av workshops
Utvärdering av konferensen
Lunch
Med reservation för eventuella ändringar.

Jenny Hultqvist
Doktorand, Fil. mag.leg arbetsterapeut jag är doktorand i forskargruppen sedan februari 2014. Jag är
legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från sluten och öppen psykiatrisk vård och rehabilitering,
samt daglig verksamhet/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och
förvärvade hjärnskador.
Jag har under flera är undervisat på arbetsterapeutprogrammet parallellt med mitt kliniska arbete. Detta
fortsätter jag med som doktorand och då främst när det gäller arbetsterapi för vuxna personer med
utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Mina forskningsstudier handlar om den rehabilitering för
personer med psykisk funktionsnedsättning som bedrivs i kommunerna i form av daglig sysselsättning
(DS). Denna form av rehabilitering kommer att jämföras med den rehabiliteringsmodell som bedrivs av
Fontänhus, både vad gäller verksamheternas organisation och innehåll. Vidare kommer vi att jämföra
deltagare i kommunalt styrda DS enheter med deltagare som deltar i Fontänhus verksamhet angående
deras välbefinnande och tillfredsställelse.
Charlie Eriksson är en framstående social entreprenör som blivit nominerad till exempelvis Årets unga
företagare, Årets unga VD och Svenska Hjältar. Under detta år har han arbetat aktivt för att lyfta fram
det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa från källaren till finrummen. Han är en efterfrågad föreläsare som
sprider livsviktig information i skolor, organisationer, företag, kommuner och landsting. Efter att själv ha lidit
av psykisk ohälsa i form av depression och panikångest som resulterade i flertalet självmordsförsök fann
han motivationen att börja inspirera och motivera andra ungdomar att välja livet samt att skapa en social
acceptans kring ämnet. Genom sin egen historia i centrum levererar han kunskap, inspiration och känslor
till åhörarna.
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FEM FRÅGOR TILL STYRELSEN
(Fortsätter i nästa nummer)

Ingrid Thuresson
Vad visste du om Fontänhuset?
- Jag har genom Båstad Rotaryklubb varit på besök
ett antal gånger och på så sätt fått information om
verksamheten.
Varför blev du intresserad?
- Jag gillar att se människor utvecklas och se dem
uppnå sin fulla utvecklingspotential, vilket Fontänhuset arbetar för.
Vad är bäst med Fontänhuset?
- Rehabilitering under fria former.
Vad vill du bidra med?
- Jag vill gärna bidra med mitt stora kontaktnät i
form av till exempel mentorer samt personer inom
akademi och näringsliv.
Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa?
- Eftersom var fjärde person har drabbats av psykisk ohälsa har jag naturligtvis stött på detta i både
mitt yrkesliv och privatliv.

Anna Henricsson
Vad visste du om Fontänhuset?
- Väldigt lite. Då jag arbetade i en ideell organisation fanns Fontänhusen som en mycket respekterad
”kollega i branschen”.
Varför blev du intresserad?
- Såg en annons där Fontänhuset Båstad sökte
styrelseledamöter och fastnade direkt för Fontänhusets idé och professionella arbete. En verksamhet
som jag vill vara med och utveckla ytterligare.
Vad är bäst med Fontänhuset?
- Fokus på det friska.
Vad vill du bidra med?
- Har erfarenheter från ledande befattningar inom
både privat näringsliv, idéburen verksamhet och
styrelsearbete. Erfarenheter som jag gärna delar
med mig av och som jag hoppas kan vara till nytta i
Husets fortsatta utveckling.
Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa?
- Har på nära håll sett både kollegor och medarbetare drabbas.
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Eurovision Song Contest Historik del 2
1979 Israel vann Eurovision men deltog inte 1980 då tävlingen sammanföll med Israels
officiella minnesdag för fallna soldater och offer för politiskt våld.
1985 Lill Lindfors tappar kjolen i direktsändning, händelsen uppmärksammas mycket. Efter
detta infördes en regel som sa att programledarna skulle ha samma kläder på genrepet och i
finalen.
1987 Johnny Logan vinner för andra gången, detta år med låten ”Hold Me Now”. Han är den
enda som vunnit Eurovision två gånger.

1992 – 1994 Irland vinner Eurovision tre år i rad och vinner en fjärde gång 1996.

1993 tävlar Barbara Dex för Belgien och kommer på sista plats, hon hade designat sin
klänning själv och betraktades som den sämst klädda det året. Sedan 1997 delas varje år
Barbara Dex Award ut till den/de sämst klädda i Eurovision Song Contest.

1998 Dana International vinner för Israel och blir den första transsexuella vinnaren.

Fortsättning följer i nästa nummer av Knäppgöken den tredje och sista delen./ Anders Nilsson
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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 per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789

Ert stöd betyder mycket för oss.
2M2 Trading i Båstad AB

Hälsostudion i Båstad

Apelrydsskolan

Jänsmässholmens Fjällhotell

Beslag och Design

Laholms Kommun

Bjäre Bygg Konsult AB

Linqans Nöje

Bjäre Centerkvinnor

Lions Club Båstad

Båstad Arbetarekommun

NP Nilssons Trävaru AB

Båstad Kommun

Psykiatri Skånehuset

Båstad-Östra Karup Församling

Kliniken Ängelholm

Centerpartiets Kommunkrets i Båstad

Mariakyrkan i Båstad

Exet Revision Båstad AB

Region Skåne

Flaggfabriken Kronan

Rotary Båstad

Förslöv-Grevie Församling

Sotarna Laholm AB

Grevie Kyrkliga Arbetskrets

Stig-Bertil Mäklare

GRL-Data

Torekovs Hotell Resort AB

Haga Göstorp Psykiatri AB

Torekovs Röda Kors Krets

Hotell Skansen

Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet

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
Holmslätt Ingvar
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

Ett stort tack till de företag och privatpersoner som stöder vår verksamhet!
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Av: Robin LindstRöm & oLiveR WiLheLmsson
20

