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Klubbhuschefen har ordet 

 

Jubileums- och verksamhetsåret 2016 

 

 

…..närmar sitt slut och denna brytning ger tid för eftertanke.  

 

 
 

Varmt tack till vårt fantastiska Fontänhus, personal, medlemmar, styrelse och valberedning 

som har bidraget med sitt värdefulla engagemang i sitt arbete under året för skapa bra  

förutsättningar till fortsatt vidareutveckling. 

 

Tillsammans är ni ovärderliga i ert arbete och jag är övertygad om att i det här sista numret 

av vår tidning framkommer detta engagemang.  

 

Vill även framföra min uppskattning till våra stödmedlemmar, sponsorer bidragsgivare,  

SFR Sveriges Fontänhus Riksförbund och samverkande brukarorganisationer i NSPH:s  

Sörmlands nätverk och Sörmlands landsting brukarråd, m.fl.  

 

Vi kommer för all framtid arbeta för att förbättra livskvalitén  

som främjar hälsan och förebygger den psykiska ohälsan. 

 

 

God Jul till er alla från oss alla! 

 

 

 
 

 

Gott Nytt År 

önskar 

Harrieth Ekroth 

Verksamhetschef. 
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Öppnar dörren till nya möjligheter – i en social gemenskap  

Vi ger chans till meningsfull sysselsättning – arbete – studier – friskvård -fritid. 

Vi arbetar med gott bemötande och att se varandras behov – dessa förhållningssätt med 

flera är självklarheter kan tyckas men inte för människor drabbade av psykiska  

funktionsnedsättningar pga. sjukdom och övrig ohälsa. 

 

Vad är ett Fontänhus 

En mötesplats. En frizon. En rutin i vardagen. En övergång till arbete.  

En sysselsättning. Eller ett andra hem. 

 
 

Vem du än frågar så kommer svaret aldrig vara det samma.  

Det finns inget lätt svar på frågan.  Ett fontänhus är det man själv skapar.  

Det finns en daglig verksamhet. Det finns många olika aktiviteter och projekt, men inga 

”måsten”.  På Fotänhuset  fokuserar vi på förmågan till arbete, delaktighet och social  

gemenskap. Medlemmarna planerar och utformar själva arbetet i klubbhuset  
 

Ett fontänhus är helt enkelt det medlemmarna själva behöver, känner & skapar. 
 

Lite av det som erbjuds:  

Kök    Laga mat   Baka   Mat inköp 

Ekonomi / Reception Bokföring   Statistik  Datakunskap  

Trädgårdsskötsel  Underhåll   Inköps resor  

Diskussionsmöten  Studier   PR/marknadsföring 

Tidningen Fontänflödet Renskriva dokument m, m      
 

Friskvård Styrketräning / Simning  Vattengymnastik  Biljard Bowling 
 

Husmöten hålls en gång i månaden för den som vill känna sig lite mera insatt i vad som  

händer i huset. Ett möte där vi väljer en frivillig som  vill vara ordförande, sekreterare,  

justeringsmän. 

(Eller bara) En pratstund i soffgruppen.  

 

Samverkan med andra klubbhus och organisationer utbildningar och konferenser  
 

Det finns för närvarande 12 klubbhus i Sverige och Fontänhuset i Nyköping är ett av dem. 

Vi har funnits sedan 1991 och har för närvarande ca 240 medlemmar. 

 

Fontänhus finns idag i 33 länder, består av 330 hus och når 100 000 personer varje år!  

// Redaktionen 

Fontänhuset 
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SVT Sörmland på besök 

Fredagen den 11 november fick vi på Huset besök av reportern Per Karlsson från SVT Sörmland  

för att planera hur vi skulle göra en film om Fontänhuset i Nyköping på måndagen den  

14 november. 

Vid frukostbordet så frågade Per vilka personer som vill bli intervjuade på måndag. 

Jag, Alice, Hannele och Owe anmälde sig som frivilliga. Harrieth är ju chef så hon fick vara med 

hon med. 

Jag och Alice tog med honom på en rundvandring i vårt stora hus. 

Vi började på 3:e våningen där Ateljén pysslar med att klä om stolar i ena matsalen och sy  

förkläden mm. 

En trappa ner till mellanvåningen där Administration och Tidnings redaktionen håller till. 

Avslutade med bottenvåningen där Kök och Ekonomi rumsterar. 

Tittade också in i vårt fina nya musikrum som nyligen gjorts iordning till våra musikintresserade 

medlemmar. Tyvärr har vi inte så många som spelar som vi  hör så mycket ifrån numera, men 

stora möjligheter finns. 
 

Den stora film dagen: 

Började den 14 november att filma oss vid  frukostbordet och  

medverkande i Kökets enhetsmöte. En blick in i köket där dagens lunch  

började förberedas. 

Filmningen fortsatte till  enhets mötet som hölls på mellanvåningen där  

Administrationen håller till. 

Sy ateljén där jag tar mig för ett draperi som ska dämpa ljudet vid det   

stora bordet på nedre botten.  

En liten inblick om vad som görs på Redaktionen, där också jag håller till.  

Där skapar och trycker  vi vår tidning `Fontänflödet´. 
 

Det är nu dags för de personliga intervjuerna. 

Han började intervjua Owe som varit med sedan starten, för 25 år sedan.  

Nästa tur gick till Harrieth, jag, Alice och Hannele. 

Detta sändes sedan i tv och ute på webben i 2 delar, onsdagen den 16 november sändes det på 

morgon nyheterna i en liten version och kvälls nyheterna  Där Owe, Harrieth och jag var med.  

Det sände ett litet längre reportage där Owe, Harrieth och jag blev  

intervjuade och det speglade lite av vad som händer om dagen på vårat hus. 

Torsdagen den 17 november var det då dags för fortsättningen. 

Med lite tekniska problem sändes det via webben på morgonen och sedan på kvällen på tv med 

intervju av Alice och Hannele. En liten överblick över området. 

Detta initiativ kom själv från Per genom att vi firar 25 år i år. 

Han har tidigare gjort dokumentär om Fountain house Stockholm och Falkenberg. 
 

// Alice och 
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Hej alla läsare 

 

        
  
 

 

Alla som vill får gärna bidra med   

innehåll i tidningen. 

Inte bara medlemmar. 
 

Tycker du om att skriva, skriv gärna några rader. 
 

Har någon varit på en resa?  

Eller varit med om något som 

Ni vill delge någon annan. 

 

Kom gärna in med det till oss på Fontänhuset. 

Har ni egna bilder, 

så är det mycket välkommet. 

 

Tidningen trycks och monteras här på 

Huset av oss på redaktionen 
 

Skicka gärna bidrag till: 

 Lilla Strömgatan 3   611  35 Nyköping   

Telefon:  0155 - 26 81 40 

Hemsida: www.fontan.se  

E-post: fontanhuset@nykoping.nu 

Facebook-grupp: Fontänhuset Nyköping 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

 

// Redaktionen 
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Höst marknad  

Söndagen den 2/10  

besökte vi ifrån Fontänhuset Fåfängans höstmarknad och parallellt 

med det hade Mikaeliskolan sin höstmarknad. Det var kostnadsfritt 

inträde till marknaden och man fick höra på liveshowen med bland 

annat ”Folk och rockarna” som sjöng på Fåfängans scen.  

Både Fåfängan och Mikaeliskolan hade olika försäljningsstånd med 

höstens rotfrukter, grönsaker, honung, bröd och hantverk.  
 

Alltifrån metallsaker till handgjord textil.  

Det var en vacker höstdag som vi spenderade  

tillsammans. 

 

 

 

 

 
 

 

          // Alice 

Rebecca Anserud föreläser den 26 okt 

 Vi hade turen att få hit sprudlande Rebecca till vårt hus som  

föreläsare på vårt uppmärksammande av Världshälsodagen för 

Psykisk hälsa,  som var den 10 oktober. 

Hon föreläste om Ett bipolärt hjärta, om hur det är att leva med 

bipolär och hur man hanterar det.  

Hur hennes väg har sett ut! Hon har även skrivit boken  

``Ett bipolärt hjärta´´ som toppade säljlistorna.  

Även varit med i Efter tio med Malou von Sivert bl.a.  

Är också programledare för den stora podcasten ``Psykpodden´´.  

Utbildad Ambassadör för Hjärnkoll.  

Så det var en härlig, hjärtligt samtidigt och gripande berättelse om hennes liv från 15 år  

till idag som egen företagare och driftig ung kvinna.     

// Tessan  
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Under hösten deltog vi på Må bra dagen i Oxelösund, en givande dag som vi i detta  

nummer berättar om från två olika synvinklar. De här texterna gav sedan inspiration till  

ytterligare tips angående hälsa som vi också delar med oss av i numret. Som grädde på  

moset (om man nu ska tala om grädde i hälsosammanhang) berättade Alexandra under ett 

av våra onsdagskvällsöppet, om sina erfarenheter att vara iväg på en träningsresa i  

Portugal. Hoppas vi kan inspirera er med dessa texter att inleda 2017 i hälsans tecken. 
// Redaktionen 

Med informationstorg 20/10-2016 

Vi hade ett bord från kl. 09.00 på morgonen på biblioteket, tillsammans med andra  

föreningar och organisationer. Ett bra sätt  att marknadsföra oss.  

Harrieth och Tessan åkte dit och ställde upp bordet. Annica, Katarina och Ivan slöt upp. 

Även Peter. B  kom dit när han fick höra att vi var där eftersom han bor i Oxelösund.  

På eftermiddagen mellan kl. 16.00 -18.00 då föreläsningen började var det Kicki, Sanna och 

Lilla B som åkte från huset, vi löste av dom som hade varit där.  

Vi  lyssnade sedan på föreläsningen, som var mellan kl. 18.00 till 20.00 hade rubriken 

`` Livspusslet´´ med leg. Läkare Frida Fagerdal Frida berättade om vikten av att äta,  

vardags motionera i en balanserad nivå varje dag.  

Många hoppar över maten och mellanmålet som sedan kan leda till sämre sömn och  

andra följd sjukdomar. 

Vi fick höra att äta var fjärde timme och en varierande sammansatt kost ger en balanserad 

kropp som lättare står emot sömnproblem och  förkalkningar som man kan få av för mycket 

socker, snabb mat, svältkurer och olika bantningsmetoder. 
 

Det jag tog med mig från föreläsningen var att: 

Äta mer och oftare samtidigt som jag har en vardagsmotion med flås 30 min varje dag.  

Det kan vara städning och att ta trapporna istället för hissen,  eller kratta löv. 

Att äta var fjärde timme. 

Äta 8 st nävar frukt och grönt varje dag. 

För att kunna vila måste du äta. (Hålla jämn blodsocker nivå under dagen) 
 

När jag vaknar har jag så lågt KORTISOL och bör äta långsamma kolhydrater inom ca: 30 till 

60min, för att inte få en trötthets dipp. Frukost är viktigaste målet på dagen. 

Kortisol är en viktig hormon kopplat till kroppens ämnesomsättning. 
// Kicki 

Må bra dagen i Oxelösund  
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Må bra dagen 

20/10 var det ``Må bra dag´´ på Koordinaten i Oxelösund. På denna mässa deltog Ivan N,  

Lilla B, Peter B, Sanna och Kicki m fl som informatörer om Fontänhusets verksamhet.  

Må bra dagen blev välbesökt. Besökarna samlade information, minglade, fikade och  

utbytte erfarenheter. Under dagen höll läkaren Frida Fagerdahl föredrag med namnet  

`Livspusslet´ som gick ut på att få ihop vardagen, kostlära och vikten av att motionera för  

att förebygga diabetes och hjärtkärl sjukdomar. Då man städar sitt hem kan man dela upp 

städningen med fokus på olika rum så kallade fokuszoner under en längre period i stället för 

att storstäda allt på en och samma gång vilket är ganska jobbigt. Städning är en viktig  

vardagsmotion så undvik inte att städa ditt hem!  
 

Alla har någon anledning enligt Frida att inte komma i väg och träna. Den största faktorn  

är i detta fall tidsbrist i vardagen. Man kan undvika denna fälla genom att planera när man 

ska träna och hur länge. Vidare bör man säsongsplanera sin träning och sätta upp kortsiktiga 

och långsiktiga mål för sin hälsa och träning. Ett långsiktigt mål kan vara att fokusera på att 

öka sin rörlighet, gå ner i vikt, slippa få belastningsskador eller orka leka med barnbarnen.  
 

Det finns dold motion i vardagen som man bör ta vara på t e x att gå upp för trapporna i 

stället för att ta hissen, ta en promenad hem efter jobbet i stället för att ta bussen, cykla  

till mataffären då man ska handla, spela fotboll med barnen, åka pulka och att gå uppför 

backen Det ger jättebra motion för kroppen. På sommaren kan man simma eller löpträna. 
 

Enligt Frida bör man styrketräna 2 gånger per vecka 20 – 60 min per gång, konditionsträna 

20-60 min 2 gånger per vecka det vill säga cykla, promenera eller simma och rörlighetsträna 

20-60 min två gånger per vecka. Det skrämmande är att många rör sig farligt lite och  

därmed blir allt fetare. Fetma är i sig inte farligt däremot livsstilen i kombination med fetma 

eftersom livsstil och fetma hänger ihop. En skrämmande studie säger att tonåringar hör till 

den grupp som borde röra sig mest men rör sig minst i synnerhet många tonårs-flickor. 

Många kvinnor har en tendens att banta genom att hoppa över måltider.  

Denna form av bantning ger ett negativt resultat på skolarbete och andra prestationer som 

kräver koncentration. Trötthet och huvudvärk är tecken på för lågt blodsocker men även  

irritation, sug efter socker och sug efter nikotin. 
 

Vidare pratade hon om olika typer av energikällor. Det finns tre olika energikällor kolhydra-

ter, protein och fett. Många äter för mycket mättat fett vilket är skadligt för kroppen.  

Hon rekommenderade för en jämn blodsockerkurva regelbundna måltider med långsamma 

kolhydrater uppdelade på frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika.  

Maten bör innehålla en bra blandning av fullkornsbröd med 6-8 % fibrer, frukt, olika typer 

av grönsaker, potatis, kött eller fisk men även fullkornspasta och fullkorns ris som bryts ner 

långsamt av kroppen.  
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När det gäller fett ska det vara fett från växtriket som är fleromättat. Dessa finns i solrosolja 

och rapsolja. 

Medelhavskost rekommenderades, för att den förebygger diabetes och reumatism.  

Denna kost består av mycket fisk, fågel, grönsaker, nötter, linser och pasta men inte så 

mycket bröd,  mjölk och att undvika alkohol. 
 

Hon berättade om olika dieter och var skeptisk till samtliga eftersom de rekommenderas av 

läkare som ej är utbildade dietister så glöm LCHF och Hawkins diet för ingen fungerar i 

längden om man inte ändra livsstil och motionerar mer. 
 

Visst försöker man äta bra mat men så är det där med sockret och att släpa sig till gymmet. 

Jag kommer iväg ibland men jag har som långsiktigt mål att gå dit oftare för att inte få dia-

betes, förebygga musarm och förslitningsskador i rygg axlar och nacke men man får så att 

säga skynda långsamt för Rom byggdes inte på en dag så vitt jag vet. 
 

// P B  

Bra för kropp och själ 

Att träna för hjärnans skull. 

Det finns det ett ämne  som heter BDMF (Brain Derived Neurotrophic Factor)  som sätter  

fart på cellbildningen i hjärnan när man börjar att motionera, dansa, promenera och 

springa.  

När ämnet bildas i hjärnan vid fysisk aktivitet. Den bildas i hjärnan när man utför fysiska  

aktiviteter. 
 

Men om man är djup deprimerad eller nedstämd och orolig så minskar detta i hjärnan.  

Med hjälp av motion så får man en bra hjärngympa. 

Du kommer troligtvis bli gladare efter att ha motionerat regelbundet. Effekten efter träning  

håller i sig dygnet runt om du tränar regelbundet. 

Överansträng dig inte, för vid överansträngning så får du inte effekt av din träning. 
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Promenera  20 - 30 minuter om dagen, så mår du bättre. 

Mot stress är det bättre med konditionsträning. 

Konditionsträna i minst 20 min och om du orkar gärna i 45 min. 
 

Nivån av dopamin påverkas av träning och man kan lättare hantera information med en bra 

nivå. Höga eller låga halter av dopamin kan ställa till problem i hjärnan. 
 

Motion leder till att nivån av ämnet dopamin höjs vilket påverkar vårt minne och  

koncentration. Så satsa på att fortsätta att motionera och gör det till en vana då effekterna  

på koncentrationen blir större med tiden. 

Satsa på motion och gör det till en vana för hjärnans skull. 

Regelbunden motion och promenader kan minska dåligt minne hos äldre och ärftligt demens. 
 

Dans 

Det ger en rad positiva hälsovinster och man får bättre koncentration. 

Vid beröring så utsöndras lyckohormonet Oxytocin, men det gör det också av dans.  

Man får en må bra känsla som ger oss mer stresstålighet och ger ökad koncentrations  

förmåga. Hormonet Oxytocin, minskar även aggressioner och ångest och det fungerar på  

både unga och gamla. 

Dans är också bra mot ryggproblem eftersom de inre magmusklerna får arbeta, vilket gör att 

ryggraden stärks och man får en bättre hållning och dans är bra emot benskörhet. 
 

Övervikt 

Hälsorisken med övervikt beror på graden av fetma och hur man mår.  

Den senaste forskningen visar att det även har betydelse var på kroppen fettet sitter.  

BMI - Body Mass Index - är ett sätt att skatta om man är överviktig genom att mäta  

förhållandet mellan vikt och längd.  

hälsotips: 

*Drick vatten   

*Försök att hålla dig aktiv under dagen.  

*Ät gärna sallader. 

*Sov mellan 6-8 timmar / natt    

*Försök att inte äta efter 18:00. 

*Rör gärna på dig minst 2 gånger i veckan 

Genom att le kommer det att börja hända positiva saker  

– både på insidan och utsidan.  

Våra ansiktsuttryck avslöjar inte bara vår sinnesstämning,  

de har också förmågan att påverka vårt humör.  

Därför ska du le – så ofta du får (tar) chansen 
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Julen 2016 

Jul 2016 

Fridens jus vid denna tid är en gåva julen kom. 

Julens budskap, en bädd av halm på cd:n julpsalmer 

Black Friday  

Var tog julen vägen? 

Konstant jul på Harrods  

Julbord på Sunlight 

En klapp under granen 

Julefrid?  

Tänk på din nästa Tread sjunger de slitna orden. 

Var är tomten grå? Är det julens tillkommande 

Var är julgröt och jultomten? 

Mellanöstern frid? 

// Ronny 

Träningscoachen Patrik Woss med dotter fick med sig Husets träningsfreak Alexandra och 

hennes syster på en träning/semestervecka till Portugal. Alexandra visade bilder som togs 

av henne och hennes sällskap när de tränade. 
 

Patrik Woss har ett företag som heter Cross-

Nature både i Nyköping och Oxelösund 

Planerar också att börja med det vid kusten 

Lagos Carvoeira i Portugal. 
 

Temat för söndagsöppet på huset var en  

enkel fisksoppa med inspiration från  

Portugal. 

Vi fick också så bilder från hennes resa. 
//  Alice 

Portugal 
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TACK ! Odd Fellow,  

för att vi fick komma  

på besök till er. 

Fontänen Sprudlar 

      TACK ! 

 
 

 

Rebecca Anserud  
 

Som höll  

en  

föreläsning  

 

Ett Bipolärt Hjärta    

       den 25/10 

En ros till Onsdagskvällens  

köksgäng för den supergoda  

skagenröran som vi åt med  

bakad potatis 

Den 9 nov. 

Till dig som inte mår så bra: 

Det är inte dig det är fel på, det är andra som inte förstår dig. 

Det finns en mening med att du går igenom det här just nu. 

Håll ut, det kommer en sol som går i moln. 

Vi är många som finns vid din sida. 

När du känner skulden för det som du  inte gjort är din skuld att bära,  

Du är inte ensam.    Du är värdefull. 

Du är värd all kärlek i världen.   Du räknas. 

Du är viktig. 

Det är inte ditt fel. 

Ge inte upp. 

Ta nya tag och gå vidare 

 

En ros  

till  

Tv-reportern  

Per Karlsson 

ETT STORT  

TACK ! 

TILL  

Service Enheten 

FÖR 

DITSÄTTNING  

AV  

SKYLTEN 

På den här sidan är allt välkommet. 

Du kan uttrycka dina åsikter. 
 

Vill du ge beröm går det bara. 

Eller vill du bara lätta på dina funderingar i ett ämne i lugn och saklig ton går det också bra. 
 

Låt din kreativitet få hamna här på sidan. 

Tack på förhand! 
 

// Redaktionen 

Vi välkomnar  

Peter 

till oss på 

Fontänhuset 

Tack !    Rod  
för det goda samarbetet, 

med 

texten till tidningen,  

via mail. 
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 Kortsiktigt tänkande 

Indianas ackrediterade klubbhus  

Denna berättelse är skriven av 

 Andy Wilson, Direktör på The Carrige House, Fort Wayne ,Indiana. 

Indianas klubbhus är nu berättigade som förbund. Över en natt så stängdes Sunshine 

klubbhuset ner och sa att vi har stängt men det var inte  

slutet på Indianas klubbhusverksamhet, inte på lång väg. Försvars  ansträngningar  

blomstrade: Brev till redaktionen, brev till de lagstiftande församlingarna, möten med  

avdelningen för mental hälsa samt besök till stadshuset. 

Vid en punkt så  kom hela provisionen av mental hälsa till Carriage House klubbhus.  

Vi fick stort stöd men inget fixande till fondproblemet. 

Vi vann över flera olika administrationer och vi slutade aldrig att bråka. 

Den här tiden fanns var det inga pengar från den lokala, staten eller federala källor, inga  

ersättnings strömmar alls, men några oberoende klubbhus öppnade sina dörrar.  

Först Elkhart Country i Goshen, circle city i Indianapolis, klubbhuset för St: Joseph Country  

och slutligen Nex Hope Kendallville blev ackrediterat. 

Det var anmärkningsvärt. Slutligen kom en ny grupp av Indianas administratörer till  

kontoret och besökte The Carriage House. De upptäckte betydelsen av ackrediterade 

klubbhus och började den långa och utmanande resan att ändra Indiana States berättigade 

förbundsplan. För en tid sedan blev Carriages House  ändrat och det var slutligen komplett 

och accepterat. 

Vi kommer att se tillbaka på dessa sex år som några av våra svåraste och några av våra 

bästa. Vår berättelse i Indiana har inte varit enkel men vi bevisade att detta är en början! 
// Susanne 

 Lever för dagen  
 utan tanke på morgondagen. 
 
 Slevar i mig all gröt 
 på en och samma gång. 
 Nynnar på samma sång. 
 
 Sover på hård säng 
 samlar sedan ett gäng  
 och festar hårt 
 men glömmer att ute är det kallt 
 för det är inte ballt 
 att jobba som ger betalt  
 och bekostar allt. 
  

 // Peter B 
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Maffia 6  

Fortsättning från förra numret av Fontänflödet; 
 

Den mutbare borgmästaren förlorade valet. Ersattes av en omutbar borgmästare.  

Det hjälpte inte dom som köpte illegal sprit. Hur de en köpte sprit riskerade de att bli  

misshandlade.  

Under den omutbare borgmästaren begicks 138 mord.  

Det var bara sex personer som åtalades. Samtliga frikändes. Alla utom en som blev fälld.  

Det finns dock ett fall som gick lite fel. Mördaren tyckte att juryn såg välvilligt på vittnet. 

Drog sitt vapen och sköt vittnet till döds. Han fick 25 år i fängelse.   

Capon hjälpte det republikanska partiet till makten. Han hade nu den lilla staden Cicero i 

sin hand. Det gick till på följande sett. På valdagen tog han över vallokalerna. Hans mannar 

var beväpnade. Demokratiska valarbetare togs om hand och skjutsades ut ur stan tills valet 

var över. Den som röstade fick några alternativ. Övertalning var ett sett.   

Ett annat sätt var att hota med vapen. Det tredje var att Capones bror misshandlade  

stackaren som skulle rösta. Till han röstade rätt, det vill säga på republikanerna.  

Capones mannar var öppet beväpnade. Facit av dagen var nedslående.  En person död. Två 

personer hade skjutits ihjäl. En person hade fått halsen avskuren. En polis hade blivet ihjäl-

slagen. Ett 40-tal personer var svårt skadade.  

Vad gör polisen?   

De gör inte mycket. Ett och annat tillslag mot någon klubb för syns skull.  

Det beräknas att halva poliskåren i Chicago var kriminella. Från 1921 satte sig amerikanen i 

sig vin och sprit för 4 miljarder dollar. Så här beskrevs skillnaden mellan Chicago och Cicero. 

Luktade det krutrök var man i Cicero. Ingen krutrök då var man i Chicago.  

Den fria pressen var som vanligt kritisk. I sin tidning gick han till hårt angrepp på Capone.  

Tyvärr tystnade han efter att Capones bror Ralph misshandlat honom.  

Gangstrar och höga tjänstemän festade tillsammans på lyxkrogen.  Gangstrarna syntes på 

premiärer både film och teater. Champagne flaskor kostade 30-dollar flaskan och det  

festades natten lång. Hur kunde staden styras av Capone. Han betalade mutor.  

Höga statstjänstemän fick diskret sina mutor.  

Förbundskontrollanter mutades.  

Poliser och andra lägre tjänstemän stod på rad  

för att få sina mutor bokstavligen talat.  

Det betalades 30 000 dollar i veckan. 

// Ronny 
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Ateljé på huset 

Valberedningen 

Den 15nov på Styrelsemöte på Fountain house i Stockholm  ! 
 

Vi möttes på tågstation vid 07.00 tiden tåget gick vid 7.34, Andreas dök upp i sista stund  

men han hann inte med kaffe och fralla haha! 

På tåget gick vi genom de föregående protokollet och vidare och samlade oss för dagens 

möte som skulle börja vid lunch.  

Vi kom in till T-centralen vid 8.30 sen tog vi tunnelbanan med hjärtat i halsgropen men vi 

överlevde den resan med. 

När vi kom fram till Götgatan till huset tog vi kaffe och var med på enhetsmöte, Andreas gick 

igenom statistik med en annan medlem från Stockholms fontänhus. Harrieth vet jag inte  

vad hon gjorde hon gjorde något med ekonomin och jag 

själv städa toaletterna på plan 3. 

Harrieth och Anders (Valberedningen) hade möte och 

gick igenom styrelsen och deras platser hur länge de ska 

sitta kvar osv.  

Sen blev det lunch en nudel wok med tofu!  

Efter det var de dags för styrelsemöte som skulle vara i 

två dagar för styrelsen men jag, Harrieth och Andres 

(Valberedningen) var bara med en dag!  
 

// Tessan  

I början av 2014 öppnades Fontänhusets ateljé med Kicki som initiativtagare. 

Där har sytts tygväskor som köpts av våra medlemmar, klätts om husets  

stolar som varit slitna i rygg- och sittdyna. Vi har även sytt gardiner,  

förkläden, grytlappar och kökshand-

dukar till köket och dukar till matsals- 

borden. Vi har hjälpt medlemmar med 
 

olika syprojekt för en liten symbolisk summa. I ateljén 

finns även vår an2-a handsbutik som är öppen för med-

lemmar. Alla pengar som tjänas där går till att köpa  

tyger, trådar, nålar och andra sytillbehör.   

Medlemmarna som har varit på Syateljén och gjort det 

möjligt är jag, Els-mari och handledaren Kicki. 
//Alice 
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Angela  

besökte oss  

för andra gången 

och visade  

hur man skapade  

med servetter. 

Onsdags kväll med decoupage 

Kvällen började med att vi avnjöt bakad  

potatis med egen gjord skagenröra. 

Att riva, klippa  

Servetter. 

Som sedan  

monterades på olika  

föremål med lim 

Det skapades mycket under kvällen. 

Man målade med vit färg på näver som  

sedan dekorerades med olika servetter. 

Tack ! 

För en underbar  kväll 

Dekorerade  

Tänd-  

sticks askar 
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Profilintervju 

Namn: Lasse Johansson 

 

 

   Hur kom du kontakt med Fontänhuset första gången? 

   För 25 år sedan, hjälpte till i köket då. Jobbade som målare på FIA- 

   grupp Forsproduktion med att sprutlackera möbler i 20 år och   

   körde  även deras minibuss. Jag har jobbat med det hela tiden som jag  

   varit medlem. Jobbat 8 år på Samhall också och är pensionär nu.  
 

 

 

På vilket sätt hjälper Fontänhuset dig i ditt vardagliga liv? 

Jag simmar på Sunlight och kommer hit och äter lunch.  

Känner trygghet med människorna här. 
 

Vad gör du under en dag på Fontänhuset? 

Ont i en höft och har svårt att gå. Idag kommer jag mest hit för samvaron. 
 

Vad är du intresserad av? 

Mat, simning. Förr dansade jag mycket. 
 

Vad är ditt bästa minne under din tid på Fontänhuset? 

Det har varit många olika utflykter. Vi var på teater i Linköping en gång.  

Nu ser jag fram emot julshowen på Sunlight med julbord och Wallmans uppträdande. 
// Redaktionen 
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Mitt livs kamp 

Man måste verkligen vara frisk för att kunna vara sjuk. 

När man ständigt få kämpa mot allt och alla så känns livet orättvist. 
 

Jag  fick redan som nyfödd kämpa för att överleva, föddes drygt 2 månader förtidigt och vägde  

ca 1 kg när jag föddes. Låg i kuvös i lite drygt 4 månader innan jag fick komma hem till mina  

föräldrar. 

Redan då kämpade jag tappert. 

Denna kamp har följt mig under hela livet. 
 

Har kämpat att återgå till arbetslivet i omgångar och däremellan sjukskriven pga att min kropp och 

psykiska hälsa inte orkat. 
 

Just nu vet jag inte vad som kommer att hända mig. 
 

Har stor ångest och kraftig panik med tanke på framtiden med en ny arbetsplats. 

När regeringens krav på att arbetslösa ska registrera vad man gör och inte gör via Arbets-

förmedlingen. Den känslan är svår att bära. 
 

En tung och orättvis kamp som drabbat mig när det gäller Arbetsförmedlingen 

återspelas. Hur de handlat emot mig och hur de har skött avtalen. 

Då jag 2011 snabbt fick sluta studierna.  

Att de inte skulle förlänga studierna. 

Hur Arbetsförmedlingen kunde behandla mig så då, förstår jag inte än idag. 

Blev så förtvivlad att jag omedelbart  kontaktade 

Psykjouren som rekommenderade mig att jag skulle ta mig till Akutmottagningen. 

Tog bilen dit men kom inte hem förrän 11 dagar senare. 
 

Jag blev så nedbruten att jag inte klarade av min familj med 5 barn och man.  

Blev tvungen att leva åtskild från barnen och min man i flera veckor.  

De bodde i husvagnen och jag hemma ensam. Jag åkte dit korta stunder för att hälsa på dem för  

att sedan åkte hem och vila min psykiska trötta kropp.  Efter att ha vilat upp mig och återhämtat  

mig, så gott det går. 
 

Min envishet och min kamp att inte återvända till min värld ` i glas bubblan´.  

För drygt 15 år sedan. 

Blev det åter igen dags att återta kampen med Arbetsförmedlingen. 
 

Det känns som om dramat spelas upp igen. Nu när de inte förlängde min tryga halvtids lönebidrags-

tjänst. Hur ska jag finna kraften. Att fortsätta kämpa. 

 

Att åter igen kastas ut i samhällets stora värld. Efter flera års kamp att kunna  

komma upp i halvtids arbete. Då det var stor anpassning till mig.  

Jag har mycket svårt att tro att det finns någon sådan arbetsplats som är så anpassad 

för mig. Får stor ångest bara vid tanken på ny arbetsplats. Kraftig panik för allt vad det 

innebär.  

 

Har ju mycket svårt för folksamlingar och  möten med nya människor.  
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Vi som mår eller har mått dåligt visar nämligen på vad som är inte fungerar med vårat samhälle. 

Att det är för mycket press och stress, att det är för mycket fokus på yta och yttre framgång, att 

för mycket handlar om att prestera och dömas utifrån prestation. 
 

Skrev i förra numret om; Hur ska sommaren bli? 

Jo. Den blev fruktansvärd; 

Ångest och panik över vad som komma ska, när min anställning upphör eller ej. 

Med jätte stor ovisshet om min anställning förlängs eller inte. Kan inte på stå att  

Arbetsförmedlingen har varit samarbetsvillig precis. 
 

Jag har samtidigt levt med, att min man var svårt hjärtsjuk och opererats akut på Uppsalas  

Akademiska sjukhus. Tack och lov gick det mycket bra.  

Han mår idag mycket bättre, men det är en lång väg att gå för att återhämta sig.  
 

Tänk också på att samhället är skapat utifrån en norm om hur människor ska vara och bara för att 

man inte passar in i den normen så får man en diagnos. Fast det egentligen är samhället som  

borde ha en diagnos för att samhället inte klarar av att anpassa sig för oss som bor i det.   

Tycker den här bilden säger det så bra, vi är alla bra på olika saker och kan därför inte bedömas 

utifrån samma mall. Att vården brister i sina kunskaper och behandlingsmetoder, att rättssyste-

met brister, att många som jobbar med människor inom det sociala saknar förmågan att se och 

förstå människor.  
 

Alla vi som mår dåligt visar på detta och tack vare att vi finns så kommer de som styr att tvingas 

förändra systemet. Men det kommer inte att ske så länge vi tror på att det är vi som är fel.  

Därför måste vi börja lita på att våra reaktioner och att de är sunda.  

Att vi har rätt att vara som vi är. Lita på att du mår som du mår av en anledning, en annan anled-

ning än att det är fel på dig.  

En människa som mår psykiskt dåligt behöver främst stöd, omtanke, kärlek, tid, förståelse,  

kunskap, hjälp att förstå sig själv och sina reaktioner.  

En människa som mår psykiskt dåligt behöver få höra att dennes  

reaktioner är naturliga, inte att de är sjukliga och behöver medicineras 

bort. Medicin kan vara en livräddare.  

Det är oftast som mörkast innan det vänder.  

Att det oftast är precis när vi tänkt ge upp, när vi känt att nu orkar jag 

inte längre, när vi känt att det här kommer aldrig gå att ordna upp,  

det är då det händer.  

Något man aldrig kunnat tänka sig.  

Man börjar må bättre. Men träffar någon som säger exakt det där man behövt höra eller veta.  

Man hittar ett sätt att förstå det man varit med om på ett sätt som inte gör lika ont.  

Man hittar likasinnade.  

Man hittar mening i att leva.  

Man hittar glädjen. Ibland måste vi bara till botten för att den vändningen ska kunna komma.  

Så håll ut. Håll ut.  
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Besök från Studie-och yrkesvägledare 

Det finns många olika sätt att studera på, fler än vad jag visste om innan Anita och  

Ann-Britt kom hit på besök den 1 november. De kom från Campus Nyköping för att berätta vad 

de erbjuder för studiemöjligheter där. Det vanligaste sättet att studera idag är på  

distans eller på deldistans. Deldistans innebär att du jobbar mestadels hemma men har vissa  

tillfällen då du träffar din lärare och blir handledd. Pluggar du på distans träffar du aldrig din  

lärare utan all kommunikation sker via dator eller telefon. Sen finns det så klart vanlig traditionell 

lärarledd undervisning i klassrum på Campus också. 

De gav oss mycket information men det allra viktigaste jag tog med mig var hur snabbt  

utbudet kan förändras. Det är viktigt att titta in på deras hemsida minst en gång i veckan för att 

hålla koll på vad som händer om du är intresserad av att börja plugga.  

Vissa utbildningar kan de få i uppdrag att starta upp ganska snabbt och då är ansökningstiden  

oftast kort.  

Vi får ta med oss att ha för vana här på huset att titta in på www.campusnykoping.se  

med jämna mellanrum. Är du intresserad av att studera, titta in där du också! 

//Therese 

Den eminenta styrelsen för Sveriges Fontänhus sammanträdde 15-16 november hos Fountain  

House på Götgatan i Stockholm. Det blev ett trevligt möte med livliga och konstruktiva diskussioner. 

Mycket kom att kretsa kring verksamhetsplanen, som ständigt uppdateras, och är ett viktigt  

verktyg för Styrelsens arbete.  

Ambitionen att stödja planering och arbete ute i landet för nya Fontänhus skall hållas levande och  

aktuell. Det finns anledning att andas viss optimism, Falun är på gång med ett Fontänhus. 

Styrelsen kommer att ägna ett endagsmöte i Stockholm den 26 januari endast åt verksamhets- 

planen.  Vi har också tagit upp frågan om att utöka styrelsen i SFR med ytterligare några ledamöter. 

Helst personer med kontakter inom politi och näringsliv.  

De står högst på önskelistan. Att med hjälp av goda kontakter finna medel för att kunna få ihop till 

eget kansli är en uttalad strävan och mål för styrelsen i SFR. 

Vidare så kan Kattis Bratt från Foantain House Stockholm och SFR valts in i styrelsen för NSPH.  

Kattis och vår Andreas är ytterst aktiva medlemmar i vår styrelse, fungerar verksamhetsplanen på 

våra Fontänhus betryggande. Det är vi i styrelsen verkligen glada för. 
 

Hälsar er trogne rapportör 

// Rod 

Sveriges Fontänhus sammanträde den 15-16 november 

Vi har äntligen  

fått vår skylt  

på plats 

http://www.campusnykoping.se
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Sunlight      `Wallmans on tour´ torsdagen den 16 dec 

Glögg mingel ute  vid foajén innan vi får ta våra platser 
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Vi firar vårat Hus som fyller 25 år 

Skapat av:  
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En måndag, den 7 november…. 

Till synes en helt vanlig måndag morgon gick jag till Fontänhuset, på morgonen.  

Harrieth kom glatt och mötte mig vid entrén. Hon hälsade glatt. Då var det ingen vanlig  

måndag, i alla fall. 

Hon undrade om kunde tänka mig och följa med henne på ett uppdrag medlemmen som  

skulle följt med hade sjukanmält sig. 

Jo, visst kunde jag väl det. 

Vi skulle till Odd Fellow huset, Rotary och presentera Fontänhuset. PANIK ! 

Vad hade jag gett mig in på ? Det var bara att ta ett djupt andetag som följdes av en stor suck. 

Om två timmar skulle vi vara där. Jag brukar vanligtvis ta en kopp the när jag kommer på  

morgonen, men denna gång blev det en kopp kaffe. Lika så vid  förmiddags kaffet, då blev  

det med påtår. Tänkte i min enfald att det skulle lugna  ner mig. 

Vi tog en rask promenad dit. Några PANIK ! attacker kom och gick under promenaden. 

Vi blev glatt mottagna utanför dörren av självaste presidenten som  kom bakom oss i trappan  

Och han visade oss runt. Talade om att de alltid presenterade sig för alla innan lunchmötet . 

Vi stod i en ringlande orm i ett utav  

rummen. Visades till det bord vi skulle sitta  

och serverades lunchtallrik med viltfärsbiffar,  

potatis och grönsaker samt sås. Avslutades 

med en kopp kaffe och en chokladbit till.  

Oj vad det smakade gott. 

PANIKEN ! Kom. 

Så var det då dags. Andas djupa och lugna  

andetag. Harrieth började och berätta om 

Fountain House modellen och hur det  

började i USA på 1940-talet.  

Att Lis Asklund blev fascinerad av verksamheten där och  startade det 1:a huset i Stockholm  

1980.Det finns i dag drygt 300  Fontänhus världen över i drygt 33 länder. Alla Fontänhusen  

har 37 riktlinjer som är ett gemensamt regelsystem för grunden i att arbeta tillsammans.  

Vi var två medlemmar som skulle berätta våran livs historia. Hoppsan ! 

Då var det min tur att berätta om mig själv.  

Hur jag kom till Fontänhuset och hur jag har kämpat mig igenom livet i drygt 15 år och hur  

mycket Fontänhuset har betytt och fortfarande gör. PHU ! 

Då var detta över, skööönt !   Denna dag kommer jag sent att glömma. 
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Och som om detta inte var nog. 

Så tyckte Harrieth att det var så bra berättat att hon ville att jag skulle berätta det igen.  

För kvinnorna i Rotary från Odd Fellow. Där styrelseledamot Birgit Sundberg,  ville att flera 

skulle få kännedom om Fontänhuset. 

De var 25 st.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Men då skulle vi vara på Fontänhuset en kväll med middag. Ännu en utmaning kom ca 14  

dagar efter det förra. Detta tillfälle ägde rum den 10 november.  

Köket förberedde så mycket som möjligt under eftermiddagen. Förberedelserna inför kväl-

len gjordes i ordning. Det skulle vara en välkomst drink (av cider) lite snacks så som salta 

pinnar m,m. Hannele hälsade alla varmt välkomna. Harrieth och Alice hade koll på maten 

och jag garnerade de 30 tallrikarna med sallad, tomat och gurka. Micke dök också upp och 

hjälpte till att lägga upp på tallrikarna.  

 

 

 

 

 
 

Vi serverade inbakad fläskfilé med ost, hasselbackspotatis och egen 

gjord béarnaisesås.  Gästerna blev så nöjda och mätta. Kaffe med chee-

secake till efterrätt. Också den smakade bra, som Bakcirkeln bakat.  

Så var denna dag slut vid 22-tiden.  

….Torsdagen den 10 november 
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Detta saftiga, ljuvliga bröd är mycket gott. 

3 limpor 

Jäsning: 25 minuter + 25 minuter           Ugn: 250  i 25 minuter, 

sedan över natten i svalnande ugn. 
 

13  dl  vatten 

50  gr  gäst 

1 ½  dl  sirap 

1  msk  salt 

2  kg  rågsikt 
 

Värm vattnet till fingertemperatur. Slå det över jästen och rör om. 

Tillsätt sirap, salt och lite av mjölet. Arbeta degen i några minuter, helst i hushållsassistent  

eller liknande. Låt jäsa i 25 minuter. 

Tag upp det på bakbordet och baka ut till tre limpor. Lägg dem på bakplåt och låt dem jäsa i 

25 minuter. Stäng sedan av ugnen, lägg ett smörpapper ovanpå limporna och låt dem stå 

kvar i ugnen över natten. På morgonen är limporna klara att äta till frukost 

Mvh 

Reflektion 

Carola´s nattbröd 

När min morfar dog hade jag lyckats med att nå tonåren. 

Det var inte direkt omöjligt att hålla tårarna 

tillbaka på begravningsceremonin med en svart gnistrande kista. 

Solens strålar genom kyrkans fönster fick den att lysa som ett 

gyllene mirakel.  

Jag fick ändå en tjock kvävande klump i halsen. 

En sorts tillfällig ångest uppstod. 

Min mor och far försökte hålla sina tårar tillbaka men de kämpade 

till ingen nytta alls. 

Där i kyrkan sitter med andra ord en tämligen stor skock individer och 

kämpar med att uppvisa en inneboende styrka som saknar någon tydlig relevans 

i sammanhanget.  

Ingen ville tappa ansiktet.  

Situationen var minst sagt  krystad.   

Vem vann egentligen?  
// PK 
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Fontänhögskolan 

Fontänhögskolan är ett projekt med syfte att utbyta kunskaper mellan svenska fontänhus, 

universitet och högskolor som har en socionomutbildning i sin regi.  

I år gick Fontänhögskolan av stapeln i Stockholm och Fountain House Stockholm stod värd i 

samarbete med Ersta Sköndal högskola. 22 deltagare diskuterade, utbytte idéer och tankar 

under en vecka i oktober och jag och Viktoria representerade vårt klubbhus.  

Vi fick under veckan möjlighet att jobba tillsammans med andra fontänhus medlemmar och 

handledare samt studenter från Ersta Sköndals socionomprogram.  

Det var otroligt intensiva och lärorika dagar. Det hela avslutades med att vi, indelade i tre olika 

grupper, höll i ett halvdagsseminarium för de socionomstudenter som inte deltagit i Fontän-

högskolan för att berätta för dem om fontänhus modellen.  

Under veckans gång reflekterade vi mycket kring modellen;  

vad är lätt, vad är svårt, vad behöver vi jobba vidare med?  

I och med att vi fick många frågor från studenterna att besvara, som aldrig tidigare kommit i 

kontakt med fontänhus modellen, fick vi själva en större kunskap om vår egen modell.  

Har du i framtiden möjlighet att delta i Fontänhögskolan tycker jag du ska ta chansen. 
//Therese 

Luciafirande på vårat hus 

Det serverades hembakta pepparkakor och lussekatter till  

lucia fikat samtidigt som vi såg på SVT– play.   

En mysig morgon  

i god gemenskap  

gav oss alla  

en mys stämning. 
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Stödmedlemsavgifter 

  PostGiro:  27 58 65 - 4 

Privatperson: 200:- / år 

Företag:  500:- / år 

 

Naturligtvis är summan frivillig 

Vid betalning via Internet  

ange namn och  

adress i meddelande rutan. 

Fontänhusets ordinarie 

Öppettider 
 

Måndag - Fredag  

Kl.08.00 - 16.00 

Onsdag kväll 

Kl.16.00 - 19.00 

Lördag 

Öppet sista helgen i månaden 

Söndag 

Kl.10.00 - 14.00 

    BLI FÖRETAGS-SPONSOR 

 

Företagets logga blir införd i tidningen i varje nummer under ett år.  

Priset för detta är ett fast minimipris eller frivilligt belopp, enligt avtal.  

Kontakta oss gärna för mer information.  

 

Vi tackar alla våra Stödmedlemmar och Stödföretagare  

samt våra Företagssponsorer för att ni stöttar vår verksamhet. 

HÄLSNINGAR  

Med reservation  

för  

eventuella tryckfel. 

Med tanke på  

vår dataserver som 

kraschade i  

november 
 

// Redaktionen 

 

KÄRA LÄSARE  

PÅ ÅTERSEENDE ! 
 

 

GLÖM INTE ATT NI ÄR VÄRDEFULLA 

Fontänhusets Styrelse 2016 

Ordförande:  Mikael Malm Vice Ordförande:  Inez Karlsson         

 Klubbhuschef:   Harrieth Ekroth  
Ordinarie:      

Lena Parmenstam Britt-Marie Bruno-Asp Gustaf Bergmark Mette Hesselgren 

Kristin Bjurner Elsie-Marie Medström Håkan Alderud  

Rod Bengtsson Anne-Sophie Laurin Medlemsrepresentanter:  

Erica Engdahl Wevel Birgit Sundberg Tina Sarrión Elin Östling 

Revisor: Ernst & Young  

Fontänhusets Jul & Helg Öppettider 

Julafton: Kl.10 - 14   Juldagen: 10 - 14   Annandag jul: Stängt 

Nyårs afton: 10-14   Nyårs dagen: 10-14  Tretton dag jul: Stängt 
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Malmö 

Göteborg 

Helsingborg 

Båstad 

Falkenberg 

Älmhult 

Sköndal 

Lund 

Motala 

Nyköping 

Fontänhus Sverige  

Fountain House Stockholm  Götgatan 38               08-714 01 60 

info@fountainhouse.se        Verksamhetschef: Gunilla Byström 
 

Fontänhuset Malmö   Engelbrektsgatan 14        040 -12  0013 

info@fontanhuset.se        Verksamhetschef: Anna-Karin Ekman 
 

Fontänhuset Örebro   Målgatan 11 – 13                019-32 05 20  

info@orebrofontanhus.se       Verksamhetschef: Michael Sandin 
 

Göteborgfontänen         Andra Långgatan 25             031-12 30 01 

mail@goteborgsfontanen.se       Verksamhetschef: Helena Carlström  
 

Fontänhuset Bryggan   Norra Strandgatan 8             042 -24 50 60 

bryggan.helsingborg@telia.com  Verksamhetschef: Åsa Lindelöf 
 

Fontänhuset Båstad         Aromavägen 48           0431 –724 80 

bastad@sverigesfontanhus.se  Verksamhetschef: Nina Bursell 
 

Falkenbergs Fontänhus   Lasarettsvägen 11           0346 -71 10 71 

kontakt@falkenbergsfontanhus.se Verksamhetschef: Adelina Malmström 
 

Fontänhuset Trappan,    Älmhult Vallgatan 10                 0476-48010 

fontanhuset.trappan@telia.com  Verksamhetschef: Caroline Mazetti-Nissen 
 

Fontänhuset Sköndal   Knut Sjöbergs väg 6      0738-90 31 30 

info@fhskondal.se        Verksamhetschef: Johan Rydergård 
 

Lunds Fontänhus    Kävlingevägen 15             046-120195 

info@lundsfontanhus.se   Verksamhetschef: Lasse Jönsson 
 

Fontänhuset Motala   Vintergatan 15      0141-21 25 33 

info@motalafontanhus.se   Verksamhetschef: Magnus Wallman 

Örebro 
Stockholm 

Karta över Sveriges Fontänhus 

http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/info@fountainhouse.se
mailto:gunilla.bystrom@fountainhouse.se
mailto:info@fontanhuset.se
mailto:%20anna-karinekman@hotmail.com
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/info@orebrofontanhus.se
mailto:verksamhetschef@orebrofontanhus.se
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/mail@goteborgsfontanen.se
mailto:helena.goteborgsfontanen@gmail.com
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/bryggan.helsingborg@telia.com
mailto:asa_lindelof@hotmail.com
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/bastad@sverigesfontanhus.se
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/kontakt@falkenbergsfontanhus.se
mailto:info@fontanhusetskondal.se
mailto:info@lundsfontanhus.se
http://www.sverigesfontanhus.se/wordpress/fontanhus-i-sverige/info@motalafontanhus.se
mailto:magnus.wallman@motala.se
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Företagsstödmedlemmar 

Ann-Sofie Laurin Jill Blomquist Broms Renhållning AB Nyvest Bygg AB 

Birgit Sundberg Kjell Wiklund Campus Nyköping Odd Fellow logen  44 

Elina Linna Mikael Söderman Inger Malm Pensio AB 

Gun Andersson ABF Sörmland Kvinnojouren Mira SPES-Kretsen Sörmland  

Inez Karlsson Arkitektkopia Lions Club  

Nyköpings Kommun  KLK   ekonomi 

och ett riktigt Gott Nytt år 

Mitt namn är Peter  Jonsson och är 53 år. 

Har största delen av mitt arbetsliv arbetat med människor,  

fast då inom handel.  

Jag har också haft eget i Katrineholm och här i Nyköping. 

Hade aldrig hört talas om Fontänhuset förrän arbetsförmedlingen 

tipsade mig, om att de sökte medarbetare. 

Blev då nyfiken och började söka information om Fontänhuset. 

Tyckte att det lät intressant och sökte hit. 

Har nu arbetat i en månad och trivs väldigt bra! 

Man träffar nya människor varje dag ! 

Och ingen är den andra lik. 

Vilket jag tycker är bra. 

//Peter 

Ny på Fontänhuset 
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Privata stödmedlemmar 

Anders Häggberg Ewa Kindblom Lisbeth Selander 

Anders Risberg Eva Sundkvist Liselott & Göran Hagberg 

Andrea Gejskog Gudrun Engquist Lisette Thunholm 

Ani o Nils Lindberg Gullan & Hans Nilsson Liv & Tomas Ragnarsson 

Anita Lindquist Gunbritt & Gustaf Bergmark Margareta & Allan Holm 

Annacarin Karlsson Gunilla Nyström Margit Sundblad 

Anna Frau Gunnel & Arne Gagneskog Maria Carlsson & Robert Önnerdal 

Ann-Christin Bäckman Sokol Gunnel Persson Maria Skogh 

Annika & Anders Andersson Hariett Leander Marie Gabrielsson 

Ann-Louise Löfven Harrieth Grönman Mikael Malm & Ylva M Regemar 

Ann-Marie Karlsson Henrik Olsson Nils Linder 

Ann-Marie Randbäck Håkan Alderud P-A Gustafsson 

Bengt Dahl Håkan Rosén Per Enarsson 

Bengt Rosenquist Inga & Sture Wärn Raija Ringberger 

Bitte Lundborg Inga-Lill & Per Palm Robin Tallstig 

Björn Asplund Inger Larsson Rod Bengtsson 

Bo Lundberg Jacob Sandgren Rose Marie Gewertz 

Britt & Jan Andersson Jan & Dagny Andersson Sigrid Bergenlid 

Britt-Marie Bruno-Asp Jan  Randbäck Siv &  John Sandström 

Caroline Ljung Jan & Yvonne Welin Stefan & Inga-Lisa Sundström 

Caroline & Bo Malmkvist Jane Wigartz Sune Bergkvist 

Cecilia Eklund Jonas Sjödin Susanne Wolff 

Christina & Jan Lindström Kicki Hedén Tina Thunberg 

Claes Hellman Kjell Johansson Thomas  & Inger Wik 

Daniel Lundgren Kjell Wimander Tommy Andersson 

Doris Hidegård Kristin Bjurner Ulla Hedblom 

Dot Gade Kulovuori Lars Karlsson Ulla-Britt Larsson 

Eila Ulf Lars-Erik Larsson Ulla-Karin Danielsson 

Elisabeth Egrelin Lars-Olov Saxow Ulla Sandström Odeberg 

Elsie-Marie Medström Lena & Göran Parmenstam Unni Björkman 

Eva Andrén Lena Larsén-Lundström Yan-Yan  Rolf Bergström 

Erika Engdahl Wevel & Axel Wevel Lennart Grahn Ylva Lyander 

Ewa Karlzon Lisbeth Lindqvist Ywonne Sjöstrand-Holmberg 
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Stödföretag och Sponsorer 

Swings Islandshästar 

https://sv-se.facebook.com/jagerdalsislandshastar/photos/a.175160586018769.1073741827.172492336285594/175160522685442/?type=3
https://sv-se.facebook.com/jagerdalsislandshastar/photos/a.175159549352206.1073741825.172492336285594/175159556018872/?type=3&source=11

