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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. Medlemskapet är gratis och utan tidsgräns.
Fontänhusets ideologi bygger på att varje
människa är en resurs som vill och kan påverka sin situation och omgivning. Grundtanken
är gemenskap och delaktighet. Hos oss är
medlemarna alltid välkommna och behövda.

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. Vi kommer att starta ett nyhetsmail
så vi behöver då din mailadress.

N

i stödjer vår verksamhet genom att skänka 300kr för privatperson, samt 1000kr för företag per år, vilket sätts in på
bankgiro: 5958-4789.
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Ledaren har ordet
Jag läste i en gammal Läkartidning att stigmatiseringen* av psykisk ohälsa ökar, trots alla goda intentioner.
Dagens Medicin säger i en artikel att man idag börjar våga prata om psykisk ohälsa. Jag hoppas och vill ju
tro att det hela tiden förbättras, att människor nu har bättre kunskap och därmed mindre fördomar. För det
har man ju lärt sig att kunskap är det som bäst biter på fördomar. Det påstås att man skulle ha fördomar för
att man inte egentligen förstår och inte vet bättre. Men hur är det då, i vårt upplysta Sverige? I tidningen
stod det också att stigmatiseringen är ett försummat problem. Visst är det ju så att man inte kan fokusera
på allt samtidigt. Men hur kommer det sig att man inom vården, som tidningen påstår, möter fördomsfulla
människor? De som jobbar där, borde ju om någon, vara pålästa. Så åter - har det med kunskap att göra?
Saknas kunskap om psykisk ohälsa inom vården? Eller kan det ha med inställningen att göra? Hur du ser på
andra människor. Eller är det så att stressen i samhället inte får oss att stanna upp och tänka efter?
Varje människa har ju lätt att generalisera. Det läser vi ju om varje dag, när det gäller exempelvis
landstillhörighet, religionstillhörighet och könstillhörighet. Men vem vill bli satt i ett fack? Egentligen gäller
det väl bara att se varje människa för vem just hon är.
Det finns så mycket oro fortfarande om vad andra ska tycka om man berättar att man har psykisk ohälsa.
Någon sa till mig att det var socialt självmord att berätta att man har psykisk ohälsa, så han höll det hemligt.
Många är rädda för att man ska bli sedd som mindre kompetent, eller mindre intelligent, som om psykisk
ohälsa skulle ha någonting med det att göra.
Hur ska vi kunna minska fördomarna i samhället om ingen vågar stå upp och berätta? Det finns så många
som mår dåligt och som behöver hjälp, men man söker inte hjälp på grund av skam och vad folk ska tro.
Där är man ju själv sin värsta fiende - tror att man är värdelös eller mindre värd. Omgivningens ansvar är att
lyfta upp och lyfta fram personer som i perioder av sitt liv mår så dåligt att enda sättet att lyckas leva vidare
är för att någon annan tycker att jag är viktig och att någon annan tror på mig, tills hon börjar tro på sig själv
igen. Det är svårt att förstå något som man själv inte upplevt, men man kan ändå visa förståelse för att vissa
personer går igenom otroligt tuffa utmaningar och kriser. Att det inte behöver bero på dem, vara deras fel,
utan det kan vara omständigheterna och förutsättningarna som gör att man befinner sig i en utsatt situation
eller i ett mörkt tillstånd.
Men sen är det ju så att alla är vi ansvariga för vårt eget liv, så det är upp till oss själva hur vi bemöter dessa
nästan oöverstigliga hinder. Jag anser att alla personer som väljer att engagera sig i ett fontänhus är riktiga
kämpar. De försöker verkligen göra det bästa av sin situation och även förbättra den. Så all heder till alla
Sveriges fontänhus medlemmar!
Om några dagar håller Fontänhuset Båstad Sverigekonferens för alla svenska fontänhus. Vi är inte många
personer i vårt hus, men kompetens, vilja och ett jävlaranamma i vår gemenskap gör att vi kommer att ro
detta i land. Det är jag säker på och jag känner mig stolt över alla medlemmar, handledare och ledamöter
som kämpar för att göra detta till något riktigt bra.
Jag vill också passa på att tacka alla företag och personer runt omkring Båstad som hjälpt oss att göra den
här konferensen möjlig. Stort tack till er!!! (se sidan 12)
/Nina

*Stigma – kan hänföras till en samling av negativa
attityder och uppfattningar som leder till att den breda
allmänheten känner rädsla, avståndstagande, undviker
och diskriminerar opersoner med psykisk sjukdom.
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Statistik om psykisk ohälsa
Försäkringskassan har nyligen gjort en analys om sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa.
De skriver i sin inledning ”Antalet startade sjukfall ökade med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukfall
med psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 57 000 sjukfall, eller 59 procent, av ökningen.
Anpassningsstörningar och stressreaktioner ökar mest.”
Detta betyder då att den största anledningen till sjukskrivning är psykisk ohälsa.
De skriver även att de vanligaste psykiatriska diagnoserna är olika typer av depressioner och
ångestsyndrom, dessa stod för 95 procent av de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015. Det var
även dessa fallen som ökade mest mellan 2010 och 2015.
”Även mindre vanliga psykiatriska diagnoser ökar” skriver försäkringskassan. Andra depressions- och
ångesttillstånd har ökat såsom återkommande depressioner, dessa har ökat med 59 procent och bipolär
sjukdom har ökat med 39 procent. Generaliserande ångestsyndrom bland män har ökat från 3000 till 6000
startade sjukfall.
”Vanligast i yngre medelåldern”. Psykiatriska diagnoser är vanligare i åldrarna 30-49 år med en tyngdpunkt
i åldern 30-39 år. Åldern 30-39 år står för halva ökningen, dock är ökningen tydlig i alla åldersgrupper.
Anpassningsstörningar och stressreaktioner är den vanligaste psykiatriska diagnosen och står för 66 procent
av ökningen.
Vad beror ökningen på? Enligt Försäkringskassan finns det inte en enskild faktor som kan förklara de
senaste årens ökning. En faktor är att det finns ett samband mellan psykiatriska diagnoser och sjukfrånvaro
som beror på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar hur vi agerar
människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket
mer.
Enligt Wikipedia ska de nedanstående punkterna motivera oss i den pyskosociala arbetsmiljön:
* Mångsidigt arbete när det gäller krav på kunskaper och färdigheter.
* Arbetets helhetssyn är viktigt, det vill säga om man gör en avgränsad del av ett arbete och inte ser
slutprodukten eller kan överblicka en stor del av produktionen.
* Arbetet ska vara betydelsefullt.
* Arbetet ska vara självständigt.
* Arbetet ska vara utformat så att man förstår om man gjort ett bra eller dåligt jobb.
Många arbetsplatser uppfyller de kraven men tyvärr gör inte alla det, vilket man tydligt kan koppla
statistiken om sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa.
Försäkringskassans analys är väldigt intressant men även skrämmande att läsa då fallen av sjukskrivningar
på grund av psykisk ohälsa ökar i ett rejält tempo. Varför blir det så?
text: Filip.H
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Varför blir det så?
I artikel på föregående sida visar Försäkringskassan sin analys om psykisk ohälsa. Jag undrar hur kan de ha
ökat så mycket och varför har just dessa två diagnoserna ökat så otroligt mycket?
Varför en depression uppkommer är fortfarande osäkert i nuläget, men en psykologisk hypotes är att det
pågår en psykisk konflikt, som delvis kan vara omedveten. Man ser oftast att en depression har sin början i
en sorg som inte kunnat läkas ut, oftast på grund av att patienten hyser negativa tankar mot den sörjda.
En parallell man direkt kan dra är förhållanden och giftermål. Skilsmässor är vanligare än någonsin, så
vanligt att 54 000 par skiljde sig år 2013. Detta kan vara en bidragande faktor då detta ofta kan vara en
traumatisk upplevelse för många. Det är mycket jobb bakom en skilsmässa och många timmar nedlagda för
att få den att gå igenom. Såklart är hela processen väldigt ledsam om det bara är en part som vill skilja sig.
Depression kan även utlösas av en hög stress, vilket vi då kan koppla till dagens arbetssituationer. Fler och
fler sjukanmäler sig på grund av stressfaktorer som uppstår på jobbet. Många känner att de inte är nöjda
med jobbet de utför eller att de måste göra det snabbare än vad de klarar av, vilket resulterar i övertid och
alldeles för lite sömn.
Generaliserat ångestsyndrom känns igen genom långvarig ångest, dock utan inslag av panikattacker.
Ångestnivån är varierande. Generaliserat ångestsyndrom brukar kretsa kring rädslan och omkring oro för
att misslyckas vilket ger koncentrationssvårigheter, motorisk oro samt spänningshuvudvärk. Återigen kan
vi knyta detta till en arbetssituation, du är rädd för att misslyckas med ditt projekt, du känner inte att tiden
räcker till, du kan inte tänka igenom vad du ska göra för att huvudet bara bultar.
Anledningarna till att dessa har blivit de vanligaste fallen av sjukskrivningar tror jag först och främst beror
på det ökade arbetstempot på arbetsplatser, men även hur effektiv man är på arbetet. Arbetstempot varierar
såklart mellan olika arbetsplatser men jag har en uppfattning om att tempot ökar mest på arbetsplatser som
bygger på IT. Jag tror att många arbetsgivare har en skev uppfattning om hur lång tid det tar att utföra ett
arbete på en dator, det är inte bara några knapptryck. Mycket tyder på okunskap hos cheferna om hur arbetet
utförs. Men mycket kan även bero på hur effektiv man är som person och hur man lägger upp sitt arbete.
Ta mig som exempel, jag har inte varit stressad över ett arbete på tre år, men detta beror på att jag har ett
system om hur man ska gå tillväga under olika arbeten, samt hur man gör arbetet så effektivt som möjligt.
Såklart finns det tusentals andra anledningar till att just dessa diagnoser har ökat men det här är min hypotes.
text: Filip.H
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Vi är nu ett ackrediterat hus!
Clubhouse International är det kontrollorgan som ser till att alla ca 350 fontänhus i världen håller högsta
möjliga kvalité på sin verksamhet dvs bästa möjliga förutsättningar för varje klubbhusmedlem, till
återhämtning och till att få vara med i en social gemenskap.
Under 2016 jobbade vi hårt på Fontänhuset Båstad för att gå igenom varje liten rutin och agerande i huset
för att värdera och förbättra dem till att bli optimala. Vi undersökte även hur vi på Fontänhuset Båstad, bäst
kunde uppfylla de 37 riktlinjer, som alla fontänhus i världen har att rätta sig efter för att få lov att kalla sig
fontänhus.
Vi kan stolt nu annonsera ut att vi uppnått högsta möjliga betyg, dvs tre års ackreditering!
Våra styrkor som utsågs för just vårt hus var:
* Fontänhuset Båstad är väldigt välkomnande och har en stark klubbhuskultur.
* Klubbhusets ”reach-out”-system är effektivt: alla i klubbhuset deltar i detta arbete.
* Medlemmar ges och förväntas ta stort ansvar i klubbhusets arbete.
* Fontänhuset Båstad har nyligen omorganiserat den arbetsinriktade dagen till fyra team, vilket fungerar
mycket väl.
* Klubbhuset håller en hög nivå på aktiviteten under hela den arbetsinriktade dagen.
* Relationerna mellan anställda och medlemmar är kollegiala och avslappnade, vilket skapar en varm och
inbjudande atmosfär.
* Fontänhuset Båstad har ett avtal med en lokal Fitnessklubb (Hälsostudion), vilket ger medlemmar
möjlighet till att träna till ett mycket lågt pris.
* Fontänhuset Båstad har en effektiv klubbhuschef som har lett klubbhuset genom viktiga organisatoriska
förändringar på ett engagerande och inkluderande sätt.
* Klubbhusets chef är en förebild, på effektiva och engagerande sida-vid-sida-relationer, för både anställda
och medlemmar.
Text: Nina.B
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Smått och gott
Team 1
Det är fullt upp i vårt kök då vi har vår årliga Rotary-lunch. Det förväntas många gäster så det är en hel del
att förbereda, vilket vi gjort i god fontänhusstil. Alltså många som tycker det är roligt att få fixa med allt
från inköp till matlagning och annat som krävs för en lyckad bjudning. Devisen: ” ju fler kockar desto sämre
soppa” gäller verkligen inte på vårt fina hus där alla ställer upp på ett beundransvärt sätt. Men vi har mer
än så att sätta händerna i, på Sverigekonferensen blir det mingel där det också ska bjudas på lite gott att äta.
Utöver detta ska ju husets vanliga rutiner - som till exempel -medlemsintroduktioner, studiebesök och den
arbetsinriktade dagen skötas. Och det fungerar alldeles utmärkt!
Team 2
På team två är det också mycket nu, säger bara Sverigekonferensen! Sponsorer, föreläsare, program, artiklar,
utskick inbjudan, förberedelser workshops. Och se till att bussen rullar som den ska varje dag. Och precis
just idag renoveras vår toalett. En toalett som verkligen är i stort behov (!) av en uppfräschning. Det blir färg
på väggarna och lite kakel vid tvättstället och till detta ny tvålautomat, en riktigt snygg pedalhink och en
häftig lampa i taket. Lägg sen till en färgglad inramad poster och vi har finaste toan ever.
Team 3
Tillbaka från semestern är det roligt att ta itu med alla de uppgifter som vi i team 3 jobbar med. Arbetet
med administrationen innehåller allt från ansvar för reach - out, reception, planering av sociala aktiviteter,
bidragsansökningar och avtal. Bokföring, betala räkningar är också en stor del av jobbet. Just nu är det
arbetet med bokslut, deklarationer och redovisning inför årsmötet. Vidare har vi gjort budget för år 2017.
Full sysselsättning alltså.
Team 4
Arbetet med sponsorer till Sverigekonferensen fortsätter. Det är ett mycket trevlig arbete att prata om
Fontänhuset & Sverigekonferensen. Det gör en stolt.
Men vi jobbar ständigt med fler som kan bli sponsorer och nya kontakter i vårt område.
Ofta ett trevligt bemötande gör det extra kul.
Den nya servern fungerar felfritt och det känns skönt.
Tråkigt nog har vi haft inbrott här för tredje gången sen i somras. Alla datorer på nedervåningen hann de
stjäla, trots att både handledare och väktare var här tio minuter efter att larmet gått. Som tur är har vi alltid
haft ett fantastiskt samarbete med Janson data under åren, vilka även nu hjälpte oss med både uppgifter och
lånedatorer.
Nya flikar på vår hemsida är också något vi jobbat på. Gå gärna in och kolla!
En mindre renovering av serverrummet väntar, kabeltrasslets tid är kanske snart förbi. ”Vägar ut” rullar på
genom individuella planer för att komma ut i arbete, studier eller praktik.
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Fem frågor till styrelseledamöter
Kort presentation av Sven-Olof Bengtsson
Jag är en bonnapåg från Vinberg strax utanför Falkenberg. Något större
intresse av skolan hade jag inte men jag hade en morbror, lärare och
rektor, som jag såg upp till. Han fick mig intresserad av att fortsätta läsa
i hans skola i Högsby utanför Oskarshamn, långt hemifrån med mycket
hemlängtan. Därefter gymnasiet i Falkenberg där jag upplevde mig mobbad
av en lärare..i mitt bästa ämne matematik. Jag vet vad det innebär att bli
fråntagen självförtroendet.
Jag fortsatte studera i Lund och blev lärare i matematik och fysik 1969. Jag
började redan då min bana i Båstad som lärare 1970. Några år senare blev
jag rektor på Komvux, som senare blev Akademi Båstad och producerade
bl a nya koncept inom utbildning ex tennisgymnasium, turistservice i
samarbete med utbildnigar i Österrike, Holland, Las Vegas, restaurang och
Radio Båstad.
Jag blev trött på att vara chef och slutade efter 23 år och gick tillbaka som lärare och utbildningskonsult.
Jag har tagit fram många nya utbildningskoncept runt om i södra Sverige från IT till Trädgårdsmästare
Jag har ett stort internationellt intresse och då speciellt Asien. Jag har planerat utbildningar på tre platser i
Kina och förmedlat lärare i engelska till Kina, Thailand och Laos. Var spännande att jobba med att importera
ökenrosen adenium från Thailand.
Jag är nyfiken och har fått många vänner speciellt i Asien och då ute på landsbygden.
År 2004 är ett speciellt år för mig. Då var jag en av dem som överlevde tsunamin på en ö i Thailand. Jag vet
vad det innebär att vara rädd om livet.
Jag har en dotter och två söner boende i Östra Karup och Vallberga.
På fritiden har jag alltid varit intresserad av kultur och musik, både som lyssnare och sångare i kör. Jag är
idrottsintresserad till max och då speciellt fotboll med Halmstad Bollklubb som mitt lag.
1. Vad visste du om fontänhuset innan du kom med i styrelsen?
När jag arbetade som rektor och lärare har Fontänhuset vid ett antal tillfällen informerat om verksamheten
för personal och kursdeltagare. Jag har besökt huset då och då och mötts av den välkomnande och säregna
atmosfären. Jag blev intresserad av hur man skapar detta.
2. Varför blev du intesserad av uppdraget?
Jag som rektor på Komvux så har jag mött problematiken med att tappa självförtroendet. Fontänhuset har
visat på hur man kan komma tillbaka och kanske kan jag vara med på resan.
3. Vad tycker du är det bästa med Fontänhuset?
Fontänhuset skapar som jag påtalat i punkt 1 ovan - en atmosfär som är unik och att alla är välkomna.
4. Vad vill du bidra med till huset?
Jag har under hela mitt liv arbetat med att ta fram koncept och förverkligat dem genom att bl a ta fram
finansiering. Detta kan jag bidraga med.
5. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa sen tidigare?
I mitt arbete som gymnasieelev, rektor på komvux och lärare för vuxna har jag många gånger mött detta och
känner empati för det området.

Text: Sven-olof Bengtsson
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Projekt Sverigekonferens
Mingel
Den 11:e April kl. 17:00 slår vi upp portarna och visar upp vår verksamhet. Det kommer bjudas på god mat
och mycket trevligt sällskap. Det kommer även finnas möjlighet att få en guidad rundtur i vårt hus. Varmt
välkomna, tjing tjing mingeling!

Workshops
Under konferensens andra dag kommer det ges möjlighet att delta i 12 olika workshops, alla med olika
rubriker som berör fontänhusverksamheten.
Målet med workshopsen är att utbyta erfarenheter och få verksamheterna att utvecklas.
Det har bildats en arbetsgrupp som fokuserar enbart på arbetet med och runt workshopsen. Gruppen har
tagit in förslag från de andra fontänhusen på vilka workshops de kan tänkas hålla i. Det har kommit in
många bra förslag på intressanta rubriker att diskutera kring. I några fall kom det samma förslag från olika
hus och detta visar på att flera hus står inför samma frågeställningar. Några fontänhus kommer berätta och
ha diskussion kring ett speciellt projekt de driver i sin verksamhet, medans andra fontänhus kommer leda
diskussioner med mer vida rubriker.
Alla ämnen som vi kommer diskutera ligger i tiden och vi ser fram emot att kunna ta del av och få
möjligheten att dela med oss av allas olika erfarenheter och tankar.
text: Rebecka.S

Amanda föreläser
Amanda Ooms är född den 5e september 1964 i
Kråksmåla församling i Kalmar län. Hon har gjort
karriär som skådespelare, författare och konstnär.
Hon gjorde en betydande roll i filmen ”Så vit
som snö”. Hon har även skrivit två romaner,
”Nödvändighet” och ”Tåla mod” som släpptes 1991
respektive 2006.
Hon har kommit i kontakt med psykisk ohälsa och
har även gästat Malmö Fontänhus radiostation.

9

Programmet
Dag 1

11.00 - 13.00 Registrering i Gallerian på Hotel Skansen
11.30 - 12.30 Lunch på Restaurang Sand
13.00 - 13.30 Invigning av konferensen i Kongresshallen
13.30 - 14.30 SFR årsmöte i Kongresshallen
14.30 - 15.00 Fika & Konstinvigning i Gallerian
15.00 - 16.30 Öppen dialog mellan SFR och Fontänhusen i Kongresshallen
16.30 - 17.00 Incheckning / egentid
17.00 Promenad genom Båstad till Fontänhuset / guidad tur
17.30 - 20.00 Mat & mingel på Fontänhuset Båstad

Dag 2

07.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 09.15 Samling i Kongresshallen
09.30 - 10.30 Workshops i Gallerian
10.30 - 11.00 Fika i Kongresshallen
11.00 - 12.00 Föreläsning: Jenny Hultqvist
12.00 - 13.00 Lunch på Restaurang Sand
13.00 - 14.30 Föreläsning: Amanda Ooms
14.30 - 15.00 Fika i Kongresshallen
15.00 - 16.00 Workshops i Gallerian
16.00 - 18.30 Spa & egentid
18.30 - 01.00 Dinner and Dancing på Papas

Dag 3

07.00 - 10.00 Långfrukost & Spa
10.00 - 11.00 Redovisning av workshops i Kongresshallen
11.00 - 12.00 Utvärdering av konferensen i Kongresshallen
12.00 - 12.30 Öppen mikrofon
12.30 - 13.30 Lunch på Restaurang Sand
Med reservation för ändringar

Välkommna
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Bilder från Båstad

Kallbadhuset Hotel Skansen

Papas - Dinner & Dancing

Vy över båstad

Vy över Laholmsbukten

Tennisstadion
11

Hamnen i Båstad

Sponsorer
Tack för hjälpen!
Under årets första månader har några av oss på huset flitigt besökt och kontaktat företagen i vår omnejd.
Vi har presenterat vår verksamhet och den Sverigekonferens vi jobbar på att arrangera. Bemötandet av
företagen här måste berömmas och inte minst för att de ställt upp med att stötta oss både med pengar och
olika ting som vi har behov av under konferensen.
Vi är glada och oerhört tacksamma över att få presentera våra sponsorer som hjälpt till att genomföra vår
Sverigekonferens den 11-13 april 2017. Tack!!!
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Paul Berättar
Hej mitt namn är Paul, jag är medlem i Båstad Fontänhus och Helsingborg.
Jag hade tänkt att skriva lite om våra Fontänhus i Sverige och världen över. Själv började jag söka hjälp
efter att ha mått psykiskt dåligt, så dåligt att jag försökte ta mitt liv. Men 2006 vände det, och sen dess har
det nästan bara varit uppåt.
Varför finns Fontänhus? Längre ner på sidan finns en tabell som visar hur den psykiska ohälsan har ökat.
Jag kan berätta att det första Fontänhuset startade i New York 1948 av före detta patienter vid Rockland
State Hospital.
Alla människor behöver stöd och hjälp och särskilt svårt är det att komma tillbaka efter psykisk ohälsa.
Det finns tolv Fontänhus i Sverige och i världen omkring 300 fontänhus i 30 länder. Vi samlas för att
ge varandra backup och ingå i en gemenskap för att vi behövs. Därför är det mycket viktigt med den
arbetsinriktade dagen där vi känner att vi verkligen gör nytta för medlemmar och huset. Varje hus har sin
egen profil, men vi följer naturligtvis de 37 riktlinjerna. Vilket vi i Båstad blivit ackrediterade med högsta
betyg som är tre år. Hoppas att ni får några fantastiska dagar på vår konferens! //PAUL

Ängsla, oro & ångest i % av befolkningen
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Sara berättar - Så här är mitt liv
Att vara ensamstående mamma till två barn när man
har en depression är inte enkelt. Ena dagen kan vara
bra och andra vill man inte finnas. Men man måste
kämpa för att klara sig genom dagen. Barnen måste ha
mat, rena kläder, duscha och ha hjälp med sina läxor.
Sen är det möten med olika myndigheter, skola och
tandläkare som inte får missas. Då får man ta bussen

mellan olika ställen, för körkort är inte att tänka på när
man som jag lever på bistånd. När man inte mår bra
kan det vara jobbigt att åka med bussen för det känns
som att alla tittar på en. Med min ekonomi skulle det
vara bra att kunna storhandla, det blir ju billigare i
längden, men det funkar inte utan bil. För till körkort
finns det inga pengar. Så det blir att handla vareviga
dag istället. Och tänk vad det hade underlättat för barnen om jag kunde köra dem till deras kompisar som
bor lite längre bort. Inget kul att alltid behöva tigga
skjuts, det känns väldigt tungt! Och för mina barn
skulle jag vilja ge dem lite utflykter och upplevelser,
men till det finns inga pengar. Jag tänker på hur ungarnas klasskamrater berättar om allt de gjort på loven
och känner verkligen med mina barn som inte har något att berätta . Ja, det är mycket som tynger mig som
mamma, jag vill ge mina barn allt. Och ha orken för
skuldkänslor och allt grubbel är ju inte det som får en
att må bättre. Jag försöker ändå att göra vad jag kan
för att ta tag i min situation och därför började jag på
Fontänhuset 2013. Jag är mest i köket för det är det
som får mig att må bra. Baka och laga mat tycker jag
är roligt, så självklart vill jag jobba i köket. Så det
finns ljusglimtar även i mitt liv och det är förstås först
och främst mina fina barn som gör att jag inte ger mig.

Detta försöker jag pussla in i mitt liv samtidigt som
jag har psykisk ohälsa, djup depression, är trött och
stresskänslig.
*BUP
*Samtalskontakt
*Läkare för hela familjen
*Skola/dagis möten
*Tandläkarbesök till familjen *Individ och familj
*Försäkringskassan
*ADHD utbildning
*Budgetrådgivare
*Försörjningsstöd
*KBT
*Psykologutredning
Jag är på fontänhuset fem dagar i veckan från kl.08:30
till kl.16:00. Därefter ska jag hinna med att tvätta,
handla, städa, laga mat, läxhjälp, duscha och sova!
Som ni förstår så är det inte helt enkelt att få ihop allt.
När jag nu fått detta klart för mig inser jag attI am a Super Woman

Text: Sara.N
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Starta eget – ett utmanande och lärorikt projekt
Många drömmer säkert om att någon gång i livet starta ett eget företag. Tänk att själv få bestämma över vad
man ska göra och vara personligt ansvarig för de beslut som fattas i företaget. Visst låter det som en dröm!?
I oktober och november gick jag en kurs om att Starta eget som Arbetsförmedlingen anordnade i Helsingborg.
Vi var 15 personer som under sex veckor fick en genomgång av de olika stegen från affärsidé till en färdig
affärsplan. Tanken var att affärsplanen efter kursens slut skulle skickas till Arbetsförmedlingen för ett godkännande. Detta skulle leda till ett starta eget-bidrag som betalades ut under sex månader. Bidraget motsvarade
det bidrag som betalades ut av A-kassan.
Innan man ger sig ut på det äventyr som starta-eget är så är det bra att ha tänkt igenom det hela. Kommer affärsidén att hålla? Hur ser marknaden ut? Vilka är konkurrenterna? Vilken typ av företagsform ska man välja?
Kursen var upplagd med både föreläsningar, grupparbete och eget arbete. De två första veckorna ägnades åt
marknadsplan, nätverk, sociala medier mm. De tre nästkommande bestod av ekonomiska frågor såsom budgetering och redovisning.
Eftersom jag är intresserad av löpning så är min affärsidé inriktad på att inspirera andra att utveckla sin löpningsförmåga. Affärsidén lyder: ”Inspirera andra att leva ett hälsosamt liv. Simba Run & Climb erbjuder guidad löpning/walking, styrketräning och föredrag på Bjärehalvön. Vi springer längs havet och styrketränar på
inne- och utegymmen. Du lyssnar på spännande föredrag om Kilimanjaro och Mount Everest samt löpningens
inverkan på kropp och själ. Det finns försäljning av träningskläder och träningsutrustning. Denna verksamhet
håller öppet april till och med oktober och kompletteras av uppdrag som bioenergikonsult.”
Vi gick också igenom vilka produkter och tjänster företaget skulle tillhandahålla. Är det något du själv utvecklar och tillverkar eller säljer du produkter som köps in från någon annan? Ska du tillhandahålla tjänster
eller ett koncept? Har du tänkt dig någon särskild inriktning? Vilken nytta kommer kunderna att ha av ditt
erbjudande?
Mina produkter består av träningskläder och träningsutrustning, t ex klockor och pulsmätare. Tjänsterna är
löpturer, styrketräning och föredrag. Löpturerna utgår från Glimminge Plantering. Varje löprunda har ett
namn knutit till sig. Det kan vara löpare som vunnit olympiskt guld.
Föredragen bygger dels på boken Climb the mountain där jag skriver om Kilimanjaro, Everest Base Camp och
Grand Canyon och dels på hur motion påverkar kropp och själ.
På kursen var det elva män och fyra kvinnor i åldern 25 till 62 år. Inriktningen på typen av företag varierade. Det var någon som skulle handla med antikviteter och kombinera det med julgransförsäljning. En annan
skulle starta en second hand-butik. En tjej från Filippinerna skulle laga mat som var typisk därifrån och sälja
vidare till företag. Två killar från Helsingborg hade planer på att starta ett café. Stubbfräsning, värmepumpar
och musikterapi var andra aktuella områden.
Nästa steg är att färdigställa affärsplanen och skicka in den till Arbetsförmedlingen för godkännande. Sedan
är det bara att satsa vidare mot mitt stora mål: Ett eget företag!
Text: Lars.S
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Hur träning och hälsa påverkar min vardag
En aktiv vardag
Det här var nog menat först som fakta till en hälsoartikel. Men den tanken släpper jag ur hågen. Istället satsar
jag på att skriva om mina erfarenheter och den egna kunskapen jag har av området hälsa och vardagsmotion/
aktivitet och hur viktigt det är för mig.
Jag har i minst sju år kämpat mot min diabetes och långt innan dess med för många kilo på kroppen. Denna
artikel är således mina tankenötter som jag har fått genom livet. Du som kanske inte vet, men det finns så
mycket att kämpa emot. När mitt korttidssocker ligger för högt under en längre tid så påverkar det mitt långtidssocker vilket påverkar mina njurar och blodets surhet. Som i sin tur gör att man får en massa följdsjukdomar. Anledningen till att jag fick min diabetes var ju att jag inte alltid vunnit i livets lotteri om att röra mig
korrekt och lagom till vad jag stoppar i munnen ihop med hur jag mår i stunden.
Nu för tiden är att röra mig ett sätt att ihop med medicinen hålla mig friskare, bli starkare och tycka om mig
själv mer. Att orka klättra upp på en stege och kunna lita på att mina ben inte känns som gelé att dem är för
svaga och att jag blir rädd. Glädjen i att kunna cykla långt och ofta utan att få alltför negativa konsekvenser
dagen efter. För när jag har varit aktiv dagen innan och har en bra grundkondition orkar jag med disken och
har till och med orken att ta den.
Jag tränar med promenader, styrketräning och simning. Även så vardagsrör jag mig med cykling då jag ska
någonstans om det inte är för långt. Promenerar gör jag för att rensa skallen på negativa tankemönster men
också för att få ner mitt socker efter maten. För ett korttidssocker på över 10 mmol/l innebär ångest, oro och
apati. En frisk människas blodsocker ska ligga mellan 4-6 mmol/l fastande och upp till max 8,7 efter måltid.♥
Då jag styrketränar så bygger jag upp mina muskler, vilket gör att jag orkar mer och minskar frustrationen
över att jag VILL men inte kan. Att få en bättre hållning tack vare det och minska smärtan i axlar och rygg är
ju bara bonus. Simningen är en kombination av styrke- och konditionsträning. Cyklingen gör att grundsockret
blir bättre.) Allt detta ökar mitt lugn. Och ju mer lugn som jag känner, ju mindre måste jag slåss mot mina egna
inre motstånd för att få något gjort. Då känner jag självtillit och vågar testa mer
saker.

Text: Eva. L

♥ Kostdoktorn.se: Blodsocker och diabetes.
Dn.se: Det händer i kroppen när du tränar.
1177.se: Rörelse är livsstil (Sjukvårdsguiden)

16

Om Islandshästar
Hästrasen kommer från Island. Den är tålig mot både kyla och vind och har lärt sig skydda sig själv.
Islandshästen blir inte högre än en ponny (148cm.), men kallas häst ändå. Rasen är den tredje populäraste
i Sverige.
I över 1200 år har den funnits på Island, och under 800 år har den ej avlats med andra raser. Därför
förekommer inte lika många sjukdomar som i övriga delar av världen. På så vis är det en av de mest
renrasiga hästarna. Därför får man inte heller transportera tillbaka islandshästar till Island.
Temperamentet kan variera, men de flesta har mycket framåtanda och är känsliga för ryttarens ordrar.
Hästen är också tillräckligt stark för att bära en fullvuxen man. Den är mest känd för sin speciella gångart
tölt som är väldigt bekväm för ryttaren.

Själv är jag mycket intresserad av ridning
och islandshästar.
Jag rider en gång i veckan nu på Båstads
islandshästar.
Jag började rida när jag var 15 år och
har ridit många olika hästar, men mest
olika islandshästar.
Det är helt fantastiskt att sitta upp på en ny
häst, eftersom inte en är lik den andra.
Att rida är inte bara bra för fysiken, utan
även för den psykiska hälsan.
Så är det för mig också.

Text: Sarah.P
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Melodifestivalen 2017
Lördagen den 4 februari besökte jag Göteborg då jag var på den första deltävlingen av Melodifestivalen.
Innan jag kom till arenan träffade jag många kompisar från Melodifestivalklubben på en ”införmiddag”.
Jag kom i kontakt med nya medlemmar i klubben och hade en mycket trevlig eftermiddag på Tidbloms
Gastropub. Jag var även i Malmö och såg på deltävlingen tillsammans med mina kompisar. Då jag var ute
och gick på stan träffade jag två kompisar som jag hade sällskap med. Och precis som i Göteborg så åt vi en
god middag på Paddys i Malmö innan deltävlingen.
Deltävling 1
Till final gick Ace Wilder och Nano, till andra chansen gick Boris René och De Vet Du. Jag gillade alla sju
låtarna, men framför allt gillade jag Ace Wilder och hennes låt Wild Child.
Deltävling 2
Till final gick Mariette och Benjamin Ingrosso, till andra chansen gick Lisa Ajax och Dismissed. Jag gillade
Mariettes låt A Million Years bäst av de sju som tävlade.
Deltävling 3
Till final gick Robin Bengtsson och Owe Thörnqvist, till andra chansen gick FO&O och Anton Hagman.
Jag gillade bäst Robin Bengtssons låt.
Deltävling 4
Till final gick Wiktoria och Jon Henrik Fjällgren Feat. Aninia, till andra chansen gick Axel Schylström och
Loreen. Jag gillade bäst låten med Sara Varga och Juha Mulari.
Andra Chansen
Duell 1 FO&O mötte De Vet Du vinnare blev FO&O
Duell 2 Axel Schylström mötte Lisa Ajax vinnare blev Lisa Ajax
Duell 3 Boris René mötte Dismissed vinnare blev Boris René
Duell 4 Anton Hagman mötte Loreen vinnare blev Anton Hagman
Finalen var en av de mest jämna på senare år men det beror mycket på Melodifestivalens app och dess
hjärtröster. Det skiljde 27 poäng mellan den som fick högst respektive lägst poäng från folket. Vinnaren
Robin Bengtsson gick hem hos de internationella jurygrupperna och var i ledningen. Men folket tyckte
annorlunda Robin fick den tredje högsta poängsumman endast Wiktoria och Nano hade högre poäng från
folket.
Resultatet topp 5
1.
2.
3.
4.
5.

Robin Bengtsson / I Can´t Go On
146 poäng (96 jury + 50 folket)
Nano / Hold On 			
133 poäng (76 jury + 57 folket)
Jon Henrik Fjällgren & Aninia / En Värld Full Av Strider 105 poäng (56 jury + 49 folket)
Mariette / A Million Years 		
99 poäng (62 jury + 37 folket)
Benjamin Ingrosso / Good Lovin´ 87 poäng (54 jury + 33 folket)
text: Anders.N
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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. Stöd vår verksamhet med 300:- för privatperson, samt 1000:- för företag per år, vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789 men vi
mottager så klart tacksamt även andra belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

2M2 Trading i Båstad AB

Jänsmässholmens Fjällhotell

Apelrydsskolan

Laholms Kommun

Beslag och Design

Linqans Nöje

Bjäre Bokhandel

Lions Club Båstad

Bjäre Bygg Konsult AB

Lions Club Laholm

Bjäre Chips

Memil

Bjäre Centerkvinnor

Nolato

Båstad Arbetarekommun

NP Nilssons Trävaru AB

Båstad Kommun

Psykiatri Skånehuset

Båstad-Östra Karup Församling

Kliniken Ängelholm

Centerpartiets Kommunkrets i Båstad

Mariakyrkan i Båstad

Design house Stockholm

Nolato

Diskservice

Region Skåne

Exet Revision Båstad AB

Rotary Båstad

Flaggfabriken Kronan

Sotarna Laholm AB

Förslöv-Grevie Församling

Sportshopen Båstad

Grevie Kyrkliga Arbetskrets

Staples Connect

GRL-Data

Stig-Bertil Mäklare

Haga Göstorp Psykiatri AB

Torekovs Hotell Resort AB

Hotell Skansen

Torekovs Röda Kors Krets

Hälsostudion i Båstad

Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet

Ica Gamlegården

Vävaren i Båstad

Ica Supermarket Båstad

Ahremark Familjen
Andersson Christina
Aldoson Karin
Andersson Thomas
Bengtsson Per & Margareta
Bjartmar Ulla
Brenton Gunilla & Torgny
Brink Elisabeth & Christer
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De Rooij Aleida
De la Motte Christer & Agneta
Ekelund Mona & Bruno

Johansson Jörgen
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Kyhlensten Anna
Lagerstedt Familjen
Lindén Göran & Elisabeth
Lindström Ylva
Linell Margareta
Lundqvist Bo & Lena
Malmberg Essan
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik

Ekelund Jan
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Gillisson Pigge
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Gramler Marianne
Henningsson Uno & Åsa
Hervén Monica
Holmslätt Ingvar
Håkansson P-A
Jansson Marie & Håkan
Johansson Barbro
Johansson Inga-Britt

Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Noråker Nilsson Anna-Karin
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Sutinen Marianne & Kyösti
Svedenfors Jan
Wallin Gunnel
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Wulff Familjen
Ymse Margit
Östin Maria & Johan

Ett stort tack till de företag och privatpersoner som stöder vår verksamhet!
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Saras Baksida

Sara presenterar här ett av sina favoritrecept.

Kladdmuffins med fyllning
Ca 12 st

2 st ägg
3 dl socker
1 tsk vaniljsocker
4 msk kakao
1 krm salt
1,5 dl vetemjöl
100 g smält smör
Till fyllning:
100 g smält smör
4 msk socker
2 tsk vetemjöl
1 dl mjölk
2 tsk kakao
1 dl vispgrädde

Vispa ägg och socker tills det blir ljust och poröst.
Blanda i de andra ingredienserna och rör ihop till en slät smet.
Häll upp smeten till 2/3 i aluminiumformar.
Grädda mitt i ugnen i 160 grader i 12-15min. Det ska sjunka ihop i mitten när du tagit ut
dem från ugnen.
Fyllning:
Blanda ihop ingredienserna i en kastrull, koka upp tills den tjocknar.
När första bubblan visar sig tar du av kastrullen. Viktigt att röra hela tiden. Häll smeten
skedvis i de fördjupningar som bildats i muffinsarna. Ställ in i frys 15 till 20 min.
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