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Intervju av Klubbhuschefen Mona

Namn: Mona Kerkenberg
Vad har du gjort digare?
Jobbat som Personalchef, Studie – yrkesvägledare,
Idro slärare, Konsult/ hälsofrågor.
Vad har du för intressen?
Familjen och dess olika fri dsintressen.
Hur är din familjesitua on?
Gi och har en son och en do er.
Varför sökte tjänsten?
Fontänhuset var en verksamhet som väckte mi intresse. Det är för mig en ny verksamhet
än vad jag digare jobbat med, som är spännande och vik g. Jag hoppas och tror a mina
digare erfarenheter kan komma ll ny a.
Vilket bemötande tycker du a du har få när kom hit?
E öppet och posi vt bemötande.
Visste du något om Fontänhusmodellen sedan digare?
Nej.
Vad betyder Psykisk ohälsa för dig?
Det är något som alla kan uppleva i livet, under kortare eller längre perioder.
Vad tycker du om hälsa och mo on?
Hälsa och mo on hänger ihop. Tränar man så är möjligheten större a må bra.
Har du något fri dsintresse?
Vollyboll, beachvolleyboll, tennis, träﬀa vänner och äta go .
Har du och din familj några husdjur?
Ja. Två kaniner som är ute året om.
Vilken favori ärg har du?
Grön.
Samlar du på något speciellt?
Reseminnen.
Är det något du tycker extra mycket om?
Va en! A snorkla, hoppa i havet från en klipp

// Redak onen

Intervjuare: Carola
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Praktikanten

Hej ! Prak kant‐Angelica här!
Jag tänkte a jag skulle skriva lite om vem jag är och vad jag gör här på Fontänhuset.
Jag är en 27‐årig Nyköpingstjej som går sista terminen på behandlingspedagog‐linjen
här på Campus i Nyköping. På min fri d gillar jag a rota runt bland loppisar, äta saltlakrits,
gå på konstutställningar, träna och umgås med vänner och familj.
Jag har få förmånen a ha min allra sista prak k här på Fontänhuset i Nyköping innan jag
tar examen i sommar. Parallellt med prak ken skriver jag även mi examensarbete med
frågeställningen;
“Hur kan fontänhusen arbeta för a nå ut ll gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa?”,
en frågeställning jag personligen tycker är både intressant och vik g.
Jag har bara varit på min prak k här i 2 veckor men känner mig så välkomnad av alla
medlemmar och handledare och slås av vilket otroligt vik gt arbete ni
ALLA gör TILLSAMMANS
och ser fram emot resterande 5 veckor i huset på Lilla Strömgatan 3.

Tack för ordet!
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Fontänhuset

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.
En mötesplats.

Vad är ett Fontänhus
En frizon. En rutin i vardagen.
En övergång till ett 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
Matinköp
Ekonomi / Reception
Bokföring
Statistik
Datakunskap
Trädgårdsskötsel
Underhåll
Inköpsresor
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!

Att medverka är frivilligt och kostnadsfritt
Kom till oss så får du veta mer

// Redak onen
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Det var så här det började…..

Fountain House‐modellens historia börjar i USA på 1940‐talet. Ibland beskrivs modellens
ursprung som en renodlad pa entorganisa on men det är egentligen fel. I själva verket var det
psykiskt skolad personal som startade det som skulle kunna kallas pionjärverksamheten.
Det hela började på Rockland State Hospital, e mentalsjukhus några mil norr om New York.
Där sa e psykiatern Hiram Johnson och mentalsköterskan Elisabeth Schermerhorn igång en själv‐
hjälpsgrupp bland sjukhusets pa enter.
Året var 1943 och en av pa enterna he e Michael Oblensky, som llsammans med Hiram och Elisa‐
beth började lägga grunden för en ny organisa on som var fristående från sjukvården.
De skrev brev ll utskrivna pa enter och den 5 mars 1944 samlades o män i KFUMS:s lokal på
Manha an för a börja bilda organisa onen WANA, vilket är en förkortning för We Are Not Alone.
Organisa onen skulle vara självstyrande och ledas och kontrolleras av sina medlemmar genom
demokra ska beslut. År 1948 köpte man e hus på Manha an och på gården stod en fontän som
ﬁck ge organisa onens dess nya namn.
Fountain House Founda on.
Den första den, fram ll mi en av 50‐talet, präglades de av inre spli ring och turbulens, men med
John Beard som chef stabiliserades verksamheten och ﬂer och ﬂer hus föddes i USA.
Radiopsykologen Lis Asklund besökte USA på 70‐talet och hon fascinerades av verksamheten på
Fountain House New York. År 1980 startade hon det första Europiska Fontänhuset ‐ Fountain House
Stockholm. Idag ﬁnns drygt 400 Fontänhus i ca 30 länder.
Över 50 000 medlemmar har valt a med hjälp av Fontänhusmodellen ta kontrollen över sina egna
liv.
De 37 riktlinjerna ger en kvalitetssäkrad verksamhet för Fontänhusrörelsen som startade för mer
än 50år sedan, som har en modell som blivit reproducerad mer än 400 gånger världen över, trots a
den har e annorlunda arbetssä . I e Fontänhus är förväntningarna höga och gemensamt arbete,
gemensamma rela oner och meningsfulla chanser i samhället de förutbestämda möjligheterna.
Det är en unik och trygg miljö som llåter alla a lyckas, genom arbete och vänskap.
Det som är ryggraden i Fontänhusen är e gemensamt regelsystem de ‐ de 37 riktlinjerna.
Riktlinjerna för Fontänhusen är norma va ll sin natur och si sy e.
De ska ses som en helhet.
De är svaret på en mycket bred fråga ‐ Vad är e Fontänhus ?
Riktlinjerna är riktmärken för fontänhusarbetet, internt och i förhållande ll andra Fontänhus och
anses av medlemmarna vara e dokument över rä gheter.
Riktlinjerna hålls hela den levande i huset och alla i husen förstår rik gheten och innebörden.
Riktlinjerna ses över vart annat år av samtliga medlemmar och anställda ca 60 000
personer och eventuella ändringar är alltså väl förankrade.
De grundläggande delarna i e Fontänhus är:
* Den arbetsinriktade dagen
* sysselsä ning
* Utbildning
* Kvälls, helg och semesterprogram
* Stöd i samhällsfrågor
* Boende
* Beslutsfa ande och styrning
* Gemenskap och rela oner.
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Tidigt formulerades de fyra grundbultar som for arande gäller:
* Fontänhuset är en klubb och llhör dem som är medlemmar i den och ger den liv.
Du är och kallas följaktligen medlem, inte pa ent eller klient. Medlemskapet är frivilligt och utan
dsbegränsning.
* Du är välkommen och väntad på Fontänhuset. Din närvaro har betydelse för andra.
* Din medverkan är vik g.
* Du behövs på Fontänhuset.
För a säkerställa a Fontänhuset lever upp ll sin unika idé diskuteras riktlinjerna och deras
llämpning hela den, mellan medlemmar, anställda och styrelse. Målet med e ny Fontänhus är
a bli e Ackrediterat Fontänhus inom 3 år.
E styrt arbete som präglar huset genom självstudier och sedan den interna onella ICCD ackredite‐
ringen. Blir e Fontänhus sedan godkänt kan huset bli ackrediterat på 1 eller 3 år.
Det innebär a den som bidrar ﬁnansiellt ll e Fontänhus har en garan för kvalitét.
Fontänhuset är e säkert komplement ll andra rehabiliterade verksamheter i samhället.
Hus som väsentligt avviker får riktlinjerna kan bli uteslutna ur Sveriges Fontänhus.
Förankring i samhället
Det blir mer och mer nödvändigt a alla i samhället samarbetar. Alla samhällsorganisa oner talar
(och beklagar) sina ``stuprör´´ som ibland omöjliggör e eﬀek vt samarbete.
Det är ju skillnad på samverkan och samarbete. E Fontänhus ska vara en del av samhället och husen
verkar på två plan. Dels en daglig verksamhet och dels rehabilitering.
Det är vik gt a vi får alla iblandade i samhället a förstå vår verksamhet.
Socialtjänsten och Kommunen har ansvar för den dagliga verksamheten enligt Socialtjänstlagen (Sol).
Människor som har psykiska besvär, men som inte är kända av kommunen representerar e mörker‐
tal som endast kan uppska as, men inte budgeteras. Många av Fontänhusets medlemmar klarar nu
sin vardag och är okända av socialförvaltningarna.
Försäkringskassan FK fastställer människor arbets‐oförmåga och har som uppgi a så snabbt som
möjlig få sina klienter a återgå ll arbete. FK har många rehabiliterings‐alterna v.
FK styrs av sina egna regelverk som idag öppnar vägen för dsbegränsad arbetsträning med behållen
sjukpension. Lands nget ansvarar för sjukvården och styrs av Hälso ‐ och sjukvårdslagen.
När pa enter är medicinskt färdigbehandlade överförs de ll hemkommunen.
Lands nget har rehabiliteringsansvar. Arbetsförmedlingen AF har e oklart rehabili‐
terande ansvar för människor med psykiska problem.

Informa onen är hämtat från: allmänstartbroschyr.pub ‐
Sveriges Fontänhus Riksförbund
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Min Nya Zeelandresa

Hejsan.
Jag, Katarina, tänkte berä a om min otroliga resa ll Nya
Zeeland.
Resan började den 9 feb 2017 från Stockholm /Arlanda.
Jag var jä enervös, jag är lite
ﬂygrädd, men jag tror också det har en del med kontroll‐
behov a göra. Men e er ca
10 mmar så landade vi i Bangkok för en så kallad
”stop over” för a dela upp resan i två delar och se en del
av en storstad på ca 10 miljoner och a få sträcka ut sig i en
skön säng. Dagen e er så fortsä er vår resa.
Det blev y erligare 11 mmar ﬂyg d. Till slut så landade
vi utanför Nya Zeelands största stad Aukland.
I Aukland så hade vi e stopp på 2 nä er innan vi åkte
norrut genom jordbruksbygd upp emot Whangarei. Där ﬁck vi lära oss om staten Nya
Zeelands första historia. Vi hade också en otrolig båtu lykt i Bay of Island där vi bland
annat ﬁck se hundratals delﬁner som cirklade runt båten.
E er det äventyret vände vi söderut mot Coromandelhalvön. Där ﬁck vi träﬀa,
Mr Kiwi Dundee, som han kallade sig. Han var en mycket spännande man som hade mycket
a berä a om de subtropiska regnskogarna och om guld och mineraler som har lockat
många. E er en na s sömn på e hotell, där Jane och Tarzan hade trivts e ersom det låg
mi i en bergsslu ning med höga träd precis utanför terrassen så var det dags a bege sig
ll Rotorua. Rotorua och dess omgivningar är kända för mycket geotermisk ak vitet.
Där ﬁnns sjöar som håller mer än 60 grader Celsius, sprutande gejsrar, bubblande lerpölar
osv. Staden får si behov av värme och varmva en på e billigt och enkelt sä .
E er e par dagar var det dags a lämna Nordön med e mindre propellerplan.
Det var en ganska skumpig resa, inte så smidigt som a resa med de stora Boeing planen.
E er en kort mellanlandning i Christchurch så kom vi fram ll Dunedin.
Det är en ganska stor stad med universitet.
I Dunedin ade vi bl.a på pingviner och besökte Nya Zeelands enda slo . Staden är
mycket skotsk i sin byggnads s l och mentalitet.
Nästa stop var den lilla orten Te Anau. På kvällen åkte vi ll e gro system som var helt
svart när man kom in med den lilla öppna båten. Helt svart, dån av va enfall och i taket så
hängde ca 5 cm långa lysmaskar. Det såg ut ungefär som en tydlig stjärnhimmel.
Nästa dag styrde bussen mot Milford Sound, e unikt ordlandskap med stora va enfall.
E område som ingår i världsarvet.
Sedan var det åter dags a sä a sig i bussen och bege sig ll Queenstown.
På kvällen så åkte vi världens brantaste linbana upp ll en Restaurang som heter
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Bobs Peak. Det var lite läskigt men när vi kom upp ﬁck vi se en mycket vacker solnedgång
över bergen. Nästa dag var den enda helt lediga dagen då vi kunde göra vad vi ville.
Queenstown är födelseorten för bungyjumpen. Aj Hacket uppfann bungyjump där och
hela staden är uppbyggd för extremsport sommar som vinter.
Något bungyjump blev det inte för oss men en mycket snabb och oförglömlig bå ärd i en
va enjetdriven båt vågade vi oss på.
Nästa punkt på resan var a
a på Franz Josef glaciären. Nästa morgon skulle vi ﬂyga
helikopter upp på glaciären men då var det så dimmigt a helikoptern inte kunde ly a.
Istället så ﬁck vi påbörja vår resa mot Christchurch. Resan gick genom e långt bergspass
med svindlande stup. Framme i Christchurch ﬁck vi se vad jordbävningen 2011 ställde ll
med. Förutom 185 döda så förstördes många gamla byggnader. En del av dessa står
lämnade än idag. Fas ghetsägare och försäkringsbolag är oense om vem som skall betala.
E er en na s sömn så var det dags a påbörja den långa hemresan. Vi ﬂög först ll
Aukland, sedan llbaka ll Bangkok där vi hade en e välbehövligt dygn a vila ut på innan
det var dags a sä a sig på planet hem ll Arlanda.
Man kände sig helt färdig i kroppen och huvudet när man väl kunde lägga sig i sin egen
säng igen den 28 Februari. Något som vi kom på e er några dagar hemma var a vi fak skt
llbringade ca 45 mmar i lu en, under 20 dagar. Mer än en arbetsvecka.
En resa som var mycket trevlig men sam digt ansträngande och kanske så åker vi llbaka
någon gång ll någon av öarna och hyr en husbil och bestämmer över den själva.
Det ﬁnns så mycket mer a se än vad vi hann med under 2 veckor på Nya Zeeland.
// Ka a
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Bilder från Sverige konferensen

Med en dig
avresa från Nyköping blev det
Frukost i Norrköping.

Vi anlände när
lunchen var slut.
Började direkt
Med SFR årsmöte
Registrering
först vid
ankomsten
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Onsdagen bestod av Workshops

I Båstad den 11-13 april

Frukost sista morgonen

Workshops i många grupper

Redovisning av Workshops
som de olika husen hade

Två st Föreläsningar
Fm ﬁka och Em ﬁka serverades det mycket go

Vi alla åt av den goda frukostarna och luncherna
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Tisdags kvällen besöktes Fontänhuset

Onsdags em ägde föreläsningar rum.
En stund mellan ﬁck alla en egen stund
Några tog llfället a gå ll spa.

Onsdagskvällen var det dags för
`Banke en´
på
Dinner and Dancing på Papas
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Dans på kvällen.

Torsdagen
ägnades åt en
utvärdering via
mobiltelefonerna.
Öppen mikrofon

Avslutning
Hemresan började e er en god lunchbuﬀé på
Restaurang Strand.

Skapat av:
Däre er väntade
Hemresan med tågbyte i Göteborg och bussbyte i Katrineholm hemkomst vid 22 – den i Nyköping
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Båstad konferens 11,12,13 april 2017

Foto: Ulrika

Vi var 7 st representerade från fontänhuset, plus Mikael M Nyköping. Totalt antal deltagare
var 129st och alla Fontänhus var representerade.
Det blev långa och intensiva dagar med workshops och föreläsningar.
Vår första dag var invigning av konferensen, och SFR:s årsmöte som många tyckte var tråkigt
a lyssna på. På kvällen besökte vi Båstads fontänhus där vi hade jä e trevligt.
På Kvällen umgicks vi en stund och träﬀade på Mikael Malm.
Föreläsare var Jenny Hultqvist som är Fil. mag.leg arbetsterapeut som forskar om rehabilitering
för personer med psykisk funk onsnedsä ning, vi tyckte det var intressant a lyssna
på henne och arbetet hon presterade. De som ville kunde beställa boken (på engelska)
som skulle skickas ll FH.
Sedan föreläste Dennis Westerberg, och vi köpte med oss hans bok (Bara en tanke) hem ll
huset för den som vill låna och läsa.
Den tradi onella Banke en `fest middagen´ bestod bara av 2 delar. Förrä och huvudrä .
En besvikelse.
Det kändes som en korvstoppning, när inte den beräknade `egen´ den blev som det var tänkt.
En längre lunch rast hade inte häller varit fel. E ersom vi inte var ensamma på hotellet a äta
lunch och när det är Buﬀé tar man ju gärna om. Det hanns inte med.
Ingen paus heller för den delen utan med andan i halsen åter ll konferens hallen.
Den konstutställning som fanns var ﬁn men det kunde ha
framgå från vilket Fontänhus konstnärerna kom ifrån.

// Carina &

Foto: Ulrika
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På den här sidan är allt välkommet.
Du kan u rycka dina åsikter.
Vill du ge beröm går det bara.
Eller vill du bara lä a på dina funderingar i e ämne i lugn och saklig ton går det också bra.
Låt din krea vitet få hamna här på sidan.
Tack på förhand!
// Redak onen

Visste du a ….

Tack !

Fina Harrieth
För a du ge

a våra medlemmar
arbetar motsvarande

FH så mycket

48

Du är all d

halv dstjänster varje dag

Välkommen
och

a in
ll oss

Vi tackar Svenska kyrkan för kollekten
som samlades in under en Gudstjänst
i Alla Helgona Kyrkan
TACK ! TILL ALLA
SOM MEDVERKADE
PÅ HUSETS STÄDDAG
DEN 21 APRIL
SOM TACK
BJÖDS DET PÅ
PIZZA

Visste du a ....
300
medlemmar från
Sveriges Fontänhus
påbörjade arbete,
prak k eller studier
under 2016

Terror i Stockholm
Du blev elva i e hav av blom‐
mor
De tysta vi nen i stenlejonen
I e hav av blommor
Du blev elva
I blåljusens sken
Du blev elva
I e hav av blommor
Det kändes tryggt med Lo a
Brome
I e hav av blommor.
// Ronny
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Vi på
Fontänhuset
kommer a
medverka
under året.
Håll ögonen öppna
i evenemangs kalendern.

Välkommen
till vår
2´s butik
vid syateljén mellan
kl. 10-12 & 13-14
på
måndagar
&
fredagar

`` Psykisk ohälsa syns inte´´
Det är vad som står överallt på medlemmarna i Fontänhusens t‐shirts och tygväskor.
När jag var på Fontänhögskolan i höstas så ﬁck vi frågan "Syns psykisk ohälsa?".
Och min första tanke var densamma som de ﬂesta andras a det är väl självklart a det inte
gör! Det är ju hela anledningen ll a vi har valt a skylta med den här meningen.
En person gick emot strömmen dock och tyckte a det kan visst synas.
Det är inte all d så tydligt men man kan ibland se tecken.
Någon kommer ut från toale en med rödgråtna ögon, en annan kan inte si a s ll längre än
två minuter, någon skakar i hela kroppen som en biverkan av en medicin och en ärde är
näst‐in ll okontaktbar och s rrar tomt framför sig. Ja, det ﬁnns tecken.
En del saker går a se. Det är tecken som vi bör ta på allvar och inte avfärda med a
"vem som helst kan visa såna tecken utan a för den delen behöva ha någon psykiskohälsa".
Se varandra. Prata med varandra. Ta hand om varandra.
I skrivande stund har jag nyligen kommit hem från Fontänhusens Sverigekonferens 2017.
Jag har varit nervös och orolig inför resan ända sen jag ﬁck veta a jag skulle få åka.

`` Är det bä re nu? ´´
`` Vad är det som hände, vill du prata om det? ´´
Mina förväntningar var a det skulle bli rä så jobbigt för mig. Väl där ökade stressen mer
för varje mme jag llbringade med a vandra från den ena ak viteten ll den andra.
Schemat var fullspäckat och alla verkade vara på väldigt bra humör. Stämningen var
förväntansfull, många var som sig bör mycket engagerade i frågan om psykisk ohälsa.
Det utby es fantas skt mycket bra åsikter, idéer och förslag. Nya rela oner och samarbeten
började uppstå, skra en avlöste varandra och det lyste i människors ögon. Jag deltog i
högsta grad i allt det ovan nämnda. Sam digt som jag fokuserade på a komma ihåg a
andas.
Under dagarna längtade jag e er kvällen så jag kunde få ringa min sambo och gråta ut.
Och när kvällarna kom längtade jag e er a allt skulle vara över så jag kunde få åka hem.
Vid e enda llfälle under konferensen tappade jag masken mi under ak viteterna och
kunde inte hejda gråten. Jag gick undan en stund, tog mina ångestdämpande table er
och kom sedan llbaka med en ny mask.
`` Är det bä re nu? ´´ `` Vad var det som hände, vill du prata om det? ´´
Jag mo ogs med mycket värme och omtanke.
Men jag kände mig avskuren från allt och alla. Jag ville inte ha med någon eller något a
göra någonsin igen. All hop kändes enormt mycket värre än jag hade kunnat föreställa mig
på förhand.
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Sista dagen hade vi en utvärdering av konferensen där vi ﬁck delge vad som varit bra och
hur vi kan göra nästa konferens ännu bä re.
Majoriteten verkade vilja ge stående ova oner och gav högsta betyg på varje fråga.
Jag trodde a jag hade kommit ganska långt i min återhämtning, jag trodde jag var på väg
a bli frisk. Men de ﬂesta som har deltagit i konferensen här har ju också psykisk ohälsa av
olika slag. Och inte verkar de ha tyckt a det varit minsta jobbigt a vara här, snarare
tvärtom. Jag måste vara sjukare än jag någonsin förstå digare! `` Och jag ﬁck svaret av
Carina, vår handledare som följde med a , "Alla andra, de gjorde ju precis som du ´´
Det är inte varje dag jag vågar mig ut i samhället och bland andra människor.
Men när jag gör det får jag all d höra av minst en person a jag upplevs som lugn,
avslappnad och harmonisk. Sam digt skriker jag inombords. Så, vad är svaret på frågan om
psykisk ohälsa syns? Jag tror a den syns. Men det som syns är toppen på isberget.
Den lilla darrningen på rösten, de mörka ringarna under ögonen, frånvaron på arbetsplatsen,
undvikandet av e längre svar på frågan "Hur är läget?". Men toppen på isberget är aldrig
mer än bara just en väldigt liten del av något enormt och stort som är osynligt för omvärlden
om vi inte väljer a öppna upp oss för varandra.
// Viktoria W
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Jocke i New York

Jocke var en av de fyra från Fontänhuset Nyköping som åkte ll New York
på TC2 utbildning. Det var en rolig men sam digt jobbig upplevelse,
berä ar han. Dagarna var väldigt intensiva med arbete i enheten
”Wellcome Center” på dagarna och lek oner mellan 15.00 – 17.00 på
e ermiddagarna. Sam digt gjorde gemenskapen som alla hade
llsammans hela upplevelsen rolig.
E er de här två veckorna tycker Jocke a han har en större förståelse
för Fontänhusmodellen, a han förstår själva kärnan bä re.
Vi hjälps alla åt och bidrar med
någon ng. Fontänhuset är ju alla som är där, som jobbar
sida vid sida. Alla som får chansen a åka på en sådan här
utbildning bör ta den, tycker Jocke.
Det är väldigt lärorikt.
Med sig tar han också känslan a han vågade tacka ja ll
a åka. Det är verkligen något som han vuxit av som person.
Foto: Stefan

Foto: Carola

De a är en intervjudialog mellan Jocke och Therese

// Redak onen

Foto: Stefan

Fontänhuset i Oslo

Fontänhuset i Oslo blev den tol e Interna onella träningsbasen 10 juni, 2016.
Fontänhuset i Oslo har länge varit e ackrediterat Klubbhus som erbjuder e komple utbud av
möjligheter för sina medlemmar a få llgång ll anställning, utbildning, samhällsstöd,
sociala program samt samhällsintegra on.
Det vackra Klubbhuset är håller på a fullborda en omfa ande renovering, som y erligare
förbä rar utrymmet.
Norge är redo a utveckla många ﬂer Klubbhus de närmaste åren. Fontänhuset i Oslo är
excep onellt väl lämpat för a hjälpa ll med träningsbehov av klubbhus under utveckling, som
såväl ll a möta de alltmer växande kraven för klubbhusträning tvärs över världen.
Fontänhuset i Oslo börjar träningen 2017.
För mer informa on kontakta training@fontenehuset.no.
// översa av Susanne hämtat från Clubhouse Interna onals hemsida ( ICCD.org )
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Avtackning av förra Klubbhuschefen

E er noggrann planering och massa hemliga möten bestämde vi på Fontänhuset
a ha en stor avskedsfest för våra Klubbhuschef Harrieth Ekroth, onsdagen den 24 maj.
Vi bjöd in styrelsen för hela Fontänhuset, IFSAP och NSPH.
För Harrieth ska gå i pension de a år e er lång trogen tjänst inom Fontänhusrörelsen I
Nyköping .
Så på morgonen lyckades någon av handledarna få henne a si a i en
fåtölj i ena matsalen och sen kom ena medlemmen e er de andra och
gav henne olika avskedsgåvor som de hade gjort och köpt.
Innan lunchen kom samtliga ur styrelse och olika föreningar Harrieth har
varit med,. Både styrelsen och medlemmar samlades i stora matsalen.
Sen började Mikael Malm med tacktal för Harrieth, som Fontänhusets sty‐
relseordförande.
Han hade hi at e intyg hur Harrieth hade börjat jobba inom psykiatrin
på 80‐talet och vad hon hade utbildat sig ll innan hon började på Fontänhuset.
Ove Niemi höll tal om vad Harrieth hade gjort på huset under de 25 åren hon har varit här.
I köket rådde det stor ak vitet där både personal och medlemmar förberedde festligheter‐
na, som bestod av Fransk pota ssallad, rostbiﬀ, goda tunnbröds‐sni ar med lax, skinka och
avokadoröra, sambosa (somaliska nö ärs piroger) brieost, kex, rån, vindruvor och ll dryck
serverades cider.
Under lunchen så spelades en avskedsvisa där alla medverkade med sång. Rod hade skrivit
texten och melodin löd; Idas sommar visa där Gustaf B spelade trombon.
E er den ﬁna lä ‐lunchen med plockmaten serverades kaﬀe med dumlekolakaka.
Harrieth hade sin sista dag hos oss på Fontänhuset 31/5

´

// Alice &
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Det blir inte alltid som man tänkt sig

Denna dag skulle ha bjudit på en friskvård ‐ hälsa stund på Sunlight.
Men e ersom vi sorgligt få tagit avsked från en OTROLIGT bra handledare, som tyvärr få sluta
sin provanställning hade jag beslutat mig för a inte ha någon hälsa.
Ville llbringa all d som var möjligt med handledaren och de övriga på FH.
Handledaren har bety så mycket för oss alla på FH.
Så det blev e varmt hemma bad och en kopp god the istället. Inte illa det häller. Njöt länge, sa
och läste en bok av Camilla Läckberg medans hårinpackningen ﬁck si a i en god stund.
Passade sam digt på a ﬁla de russinliknande fö erna. Så det blev ändå en stund hälsa.
Lyckades i alla fall somna, men vaknade vid 01 ‐ den, av en outhärdlig smärta i bröstet och
kunde inte andas. Det gick bara a ta ytliga små lä a andetag. Tog mig ur sängen e er en mme
och tog en Alvedon, i hopp om a det skulle bli bä re. Men e er y erligare en mme väckte jag
min man, som naturligtvis blev mycket orolig. Han ville ringa ambulans.
Men jag sa NEJ!
Jag är bara så trasig. Det är den vanliga bröstbens inﬂamma onen som slagit ll med en kra som
jag inte upplevt på många, många år.
Det är lugnt.
Har ont på högra sidan, så det är ingen hjär nfarkt. Tog mig ur sängen för a dricka lite va en,
var så törs g. Gick åter llbaka ll sängen, men kunde inte pga. av smärtorna ligga kvar i sängen.
Mannen tog fram blodtryckmaskinen och kollade, något högt. Men hade ju nyss varit uppe.
Tog mig ut ll köket och ringde psyk jouren vid 04.50. Det var ingen som svarade.
Men jag lämnade namn och telefon nummer.
Sa kvar i köket och lyssnade på avslappningsmusik ur telefonen i hörlurarna, sam digt som jag
drack ﬂera koppar the.
Blev tvungen a gå runt och vanka för smärtan var outhärdlig. Det gick inte så bra för då krävdes
ju mera andning och det kunde jag ju inte. Andas normalt alltså.
Det blev frukost dags, Molinogröt med äppelmos och mjölk. Det smakade mycket go .
Mannen skjutsade mig ll Fontänhuset, det kändes skönt a vara
där så a man inte sa hemma inom de 4 väggarna och `mala´
och känna e er. Då är det bä re a komma hit ll FH,
tycker i alla fall jag.
A ha alla goa människor runt om kring sig.
Oj, Oj, Oj
Vad alla bekymrade sig mig. De var så underbara.
Ringde e ﬂertal gånger ll psyk jouren.
Det slutade med a en handledare skjutsade upp mig ll
Lasare ets vårdcentral.
Men där kom jag inte in. Jag skulle ringa.
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Det hade de redan gjort från FH och få en d på e ermiddagen e er lunch.
Det ända de hjälpte ll med var a de kunde prioritera i ringlistan a de skulle ringa innan den d
jag få .

Den stora frågan var ?
Om jag kunde ta en extra värktable , a den minskades mellan table ntaget.
Men det kunde ingen hjälpa mig med.
Jaha.
Förtvivlad ringde jag åter ll psykjouren och pratade med sköterskan. Hon ville a jag skulle ta
mig dit. Även om de inte kunde hjälpa mig medicinskt, jag mådde ju egentligen dåligt på grund av
fysisk smärta, inte av psykiska orsaker. Från FH kom de och hämtade mig.

SÅ UNDERBARA, HELT FANTASTISKA NI ALLA ÄR

på Fontänhuset

Det hela slutade i alla fall med a det ll slut blev akuten.
För a få svar på min fråga.
E er provtagning och läkarsamtal så ﬁck jag äntligen svaret. Drygt 5 mmar senare.
Jo, visst kunde jag ta en extra table , så jag kunde ta 4 table er/ dag istället för 3 som jag har få
ordinerat. Skulle åter ll vårdcentralen för a ta om proverna för säkerhets skull.
Värdena var något förhöjda.
Jag visste ju a akuten inte kunde hjälpa mig så varför uppta någon annans plats.
Jag var väl medveten om vad felet var och a det inte gick a göra något åt det.
Jaha, några dagar hemma och åter ll vårdcentralen 5 dagar senare. Blir jag i alla fall emo agen
och in ll labb för provtagning. Då visade värdena på en mycket kra ig förändring ll det sämre.
Så snabbt in ll läkaren som omgående skickade remiss ll röntgen.
Däre er llbaka ll läkaren som skrev ut penicillin. För jag hade va enansamling i min högra lunga.
Skulle återkomma e er helgen, för ny provtagning.

EN TANKE BARA:
Tänk om de då tagit hand om mig redan på fredagen på samma sä som de gjorde på
onsdagen veckan e er.
Den nya provtagningen visade a infek onen minskat.

Sköönt!
Men måendet har inte blivit bä re. Tvärtom. Återbesöket på röntgen visade a jag inte var bra.
Det blev en d e er 14 dagar på röntgen igen, då för skiktröntgen (tunnel).
Vi får väl se.
Lite komiskt i det hela är :
A förra sommaren var min man sjuk på liknande sä och gjorde en hjärtopera on i grevens d och
nu är jag dålig i mina lungor, nästan på samma sä .

VILKEN SOMMAR !
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Maffia 7

Fortsättning från förra årets nr 4 av Fontänflödet;
Bilen var klädd i pansarplåt. På en ställning fanns en kulspruta. Den kunde fällas ner på en
ställning. Kulsprutan sa fast på gångjärn. Märket var Cadillac. Vad var anledningen ll de a.
Capone skulle besöka en restaurang. Han var på väg in när en bil kom körandes.
Det öppnades eld. Capone undkom mordförsöket men hans chauﬀör blev träﬀad i ryggen.
Även livvakten kom undan.
Vi kan ta en gangster som exempel: Han återvände ll Italien, och i hans cell såg det ut såhär:
Chefen för fängelset installerade en bekväm säng, fåtöljer, ma or samt sko säkra fönster.
Capone var Chicagos mäk gaste man. Han sa e en av sina närmaste män på Unione
Cicilionen. Han innehade posten mellan 1925‐1928 då han mördades.
Sammanhållningen inom unionen var dock stark. En insamling startades för försvar av två
mördare. Man ﬁck ihop 10 000 dollar. Två bröder bidrog med 3000 dollar, det var för lite,
de hi ades mördade i sin aﬀär. Från huvudstaden hördes bara mummel.
En polis mördades. Misstankarna föll på Capone. Han hävdade dock a han ge den
mördade polisen både pengar och whiskey. Han var all d nöjd med det han få .
Utredningen lades ner. Fadern ll den mördade polisen sökte upp Capone. Han anklagade
Capone för sin sons död. Capone tog fram en pistol. Capone sa rent ut: ”tror ni a jag mördat
er son? Skjut mig!” Fadern leddes gråtande bort.
Det invecklande förhållandet mellan poliser, ämbetsmän samt gangsters klarlades något för
allmänheten. Capone träﬀade en annan gangster.
Denne ville a några andra gangsters skulle straﬀas. Capone vägrade. Capone åt lunch när
en bil dök upp och började skjuta. Han drogs ner bakom e bord. Han klarade sig.
En person ställde sig i dörröppningen och sköt vilt omkring sig. Bilen försvann bort.
En kvinna skadades med allvarliga ögonskador samt en kula i axeln. Han gav kvinnan 7000
dollar för behandling av ögonen och axeln, samt restaurangägarens skador.
Capone mördade en annan gangster. Denne e erlämnade en förmögenhet på två miljarder,
Fast i verkligheten o gånger så mycket. Liket togs ll en begravningsentreprenör som var
expert på gangsterlik. Capone la ut e fredsförslag.
De fyra punkterna var.
1. Gammalt groll skulle upphöra och allmän amnes skulle införas.
2. Det skulle sluta psas ll polisen om konkurrenter.
3. Ordning och disciplin skulle råda, det skulle ledarna garantera.
4. Till sist skulle man respektera varandras revir.
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Det skulle hålla i 70 dar. Sen var det krig igen. Huset rasade ihop, och konkurrenten dog
llsammans med andra i huset. Capone hade återställt ordningen. Genom a använd sina
bombkastare. Capone ville se en mer mutbar borgmästare i Chicago.
Han slog en polis, svaret från polisen var fyra kulor i gangsterns kropp. Han dog en skymfull
död, skjuten av en polis.
Året var 1927. E ny mordförsök på Capone. Ägaren ll en restaurang som Capone åt på,
blev ombedd a förgi a hans mat. Det skulle ske med blåsyra. Ägaren tog kontakt med
Capone. Denne svarade med a döda fem medlemmar av den konkurrerande familjen.
Det tog sex veckor. Den sista mördade hi ades ihop knuten i e dike. Chicagopolisen
samlade ihop en grupp.
Han höll e tal ll gruppen. Gruppen bestod av män som slogs i Frankrike under första
världskriget.
Han ville se gangstrarna döda, som han beskrev som kloakrå or. Gruppen hade också
kulsprutor, men gangstrarna var dock välklädda.
// Ronny
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April - dag

Började med solsken, det är en posi v känsla i sig när det varit en mulen och regnig period.
Det lä ar upp sinnet.
Men stämningen går snabbt i kras:
FK har inte betalt ut sjukpenning. Denna återkommande episod, orkar jag inte med.
Har genom mina långa sjukdomsperioder få avbreak så många gånger.
Orsaken är a läkarintyg inte har inkommit i d.
Har fört kampen sedan 1999, då jag blev sjukskriven för första gången.
I perioder har jag lyckats återgå i arbete på halv‐ d.
Till följd av a utbetalningen uteblev ﬁck vi som familj meddela vår privata hyresvärd a hyran
inte kunde betalas in i d. Har tappat räkningen på hur många gånger det har varit tvunget,
tror inte 10 gånger räcker på de 6 åren vi bo den underbara lägenheten.
Den har varit fylld med 5 underbara barn,
visserligen har de 2 äldsta nu lämnat boet.
A ha en så god hyresvärd
är mycket svårt a få.
TUSEN TACK !
A ni är så förstående när inte samhället ställer upp.
Det är kons gt a det all d blir den 3:e parten som blir drabbad hela den,
Underligt!
O ast också de mest utsa a, som har det jobbigt i livet.
Har llsammans med min psyksamtalshjälp påtalat a jag inte orkar med en utebliven
ersä ning.
Denna gång mycket tungt:
Vid lunch d tog jag kontakt med FK för a det inte fanns pengar på kontot.
Det kunde de inte göra någon ng åt för a den förlängda av sjukskrivningsperioden inte
inkommit från psyk. Det var pga. tekniska problem
Inte en gång ll !!!!!!
Tog ögonblickligen kontakt med min samtalshjälp, som skulle höra med dem.
Minst en veckas väntan på utbetalningen blev resultatet denna gång.
Alltså, det har vi ju inte se ännu …….
Då var det dags a återigen kontakta hyresvärden, a hyran inte kommer in som den ska,
utan a den blir försent inbetald, med 9 dagar.

ÅTER IGEN
TUSEN TACK !
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Krönikören &``Radiorösten´´ - Cathrine Loford -

`` del dsﬂy ar ´´ ll . . Clicka, på ‐ www.radiototalnormal.se ‐ Varför ?
Jag, Linn, träﬀade posi va och pratgalna Cathrine Loford en regnig onsdagse ermiddag.
Hon kom instormande med e paraply i ena handen och handväskan i andra. Jag blev genast
intresserad av vad de a kunde vara för rolig ﬁgur? Så jag sa mig ner med henne och började prata.
Vi insåg på en gång a vi hade väldigt mycket gemensamt och därför ville jag fördjupa mig
om hennes person den korta d hon skulle vistas här.
Hur kommer det sig a vi nu allt o are se dig här på Lilla Strömgatan 3 ?
Cathrine: ‐ Det har 2 och en ½ orsak. Dels ﬁck jag nys om en våning med balkong i söder,
OCH med utsikt över ån samt Nyköpingshus. OCH, den är bara såå ﬁn ‐ OCH ligger, e stenkast från
hamnen. Upp ll Fontänhuset/city tar det bara 4 sekunder. FÖRLÅT, fyra minuter,
a gå. OCH (igen) även Fontänhuset(!) här i stan ‐
ligger ju så himla grönt o vackert ll ‐ där vid den gamla stenbron Folkungabron…
Här ﬁnns ju knappt några avstånd. I Nacka/Stockholm, tar det mig 12! minuter, ll Slussen.
Ja, Nyköping är en så gullig vacker och ren stad ‐ fylld med rofyllda trevliga människor. Ingen hets och
stress här inte, nä. OCH så var det Han, också. Men hur Det, blir eller inte ‐ vill/kan jag inte u ala mig
om. Ännu. Därav ½‐an.
Har du någon erfarenhet/förhållande av/ ll psykiatrin, Cathrine?
Jo tack, inte mycket. Men det hände saker, i höstas. Dom och lite annat, beskrev jag i,
FontänBLADET i Stockholm. I mars nr´t, nu 2017. På sidan 9… Fontänbladet/n ﬁnns! här också,
i recep onen…Precis som vi, har FontänFLÖDET, llgängligt, på kontorsenheten, i Stockholm.
Förutom a du kommer hit allt o are, har du några andra trevliga semester/sommarplaner?
Jag vill ll Malmö, stanna några dagar, se och uppleva DERAS Fontänhus. Det är det enda ``huset ´´
i Sverige (förutom Stockholm!) ‐ som också, har radiokanal. Där, heter den Radiofontänen.
Det kanske vore intressant a , få prata lite ‐ i Skåne! också.. Eller?!
‐ Även Oslo, skulle va kul/coolt, a upptäcka. Norge är rikt, och jag liker normän. .och det skulle ju
va kul om DU hängde med! så fall..? OCH så lär det nog bli, lite mat o vin,
på Hotel Clarion Kompaniet, här i stan.
Den så trevlige recep onisten där, Sebas an sa ll mig: ‐ Lämna inte Clarion för Scandic.
Nä förvisso. Jag trivdes jä ebra där, vid ån och hamnen. Det gjorde jag. Och! kunde där i baren, även
låna deras data o lyssna på – och skriva, för RTN, Fontänbladet, och `` Flödet ´´ Du håller i handen. o.s.v
‐ Joodå… Min dröm vore ‐ a få jobb, på Sveriges Radio SR.
Men! Då måste man ju SÖKA ‐ jobbet. Alltså SÖKA, JOBB PÅ RIKTIGT –
OCH DET ÄR DÅÅÅ, JAG FASTNAR. Jag vågar helt enkelt inte…
Nu börjar Cathrines besök här på vårt fontänhus a lida mot si slut.
Men vi säger inte hejdå alldeles för länge för hon kommer ju snart llbaka
ll oss och ll sin nya käcka våning! Jag tackar för denna gång och vi kanske
ses i sommar! Om inte, ha en bra sommar!
Det gäller även er andra! Önskar ‐ Linn
Här är en groupie med Cathrine Loford och några av oss som hjälper ll i redak onen! OBS!!?!
Notera Radion´s Hemsida… Här, spellistan, med digare sändningar… Di Psyke i Etern. R T N 101,1
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Bild kollage från Vårruset i Norrköping

E er 1 km och 3 km var det
vätskekontroll, där hölls också
musik underhållning.

Skapat av:
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Vårruset i Norrköping

Vårruset I Norrköping gick av stapeln den 15 maj.
Sex glada mo onssugna kvinnor ifrån Nyköpings Fontänhus tog bussen från Bussbolaget
Buss ‐ Åke Vita hästen ifrån Berglundavägen ll vårruset i Norrköping. Bussen blev nästan
fullsa med kvinnor från olika föreningar och företag från Nyköping.
Det rådde en härlig stämning i bussen det pratades, skra ades och laddades med massa god
ﬁka.
Vi åkte härifrån vid 17‐ den och var i Norrköping ca 18.00. Väl framme var det feststämning
och på plats var det några tusen kvinnor samlade och från ena scenen spelades live musik,
ar ster sjöng och de peppade oss kvinnor a dansa, hoppa och mjuka upp kroppen för a
orka springa eller gå 5 km.
Klockan 19 samlades 1:a gruppen vid startlinjen, de som skulle springa på d. Springa fort
och joggade gjorde Kicki och Linn och var den första Fontängruppen som sprang 5 km på
38min.
Vi fyra kvinnor: Annica, Carola, Katarina och jag, lunkade i sista gruppen som var lunka‐
gruppen.
Det blev en för tu för Katarina a gå dessa 5 km, hon hade ont i både fö er och rygg,
så jag ﬁck peppa henne de 5 km vi gick. Väl i mål hämtades picknikpåsen som var sponsrad
av COOP, med diverse små och go .

Oj! Vad go det smakade e er loppet!
Tiden var knapp för de som inte sprang. Vi var ju på Himmelstalundsbadets område som
stängde. Så det blev a äta snabbt och sen begav vi oss ll bussen som skulle ta med oss
hem.
På hemvägen stannade bussen på ﬂera ställen. I Jönåker var det 3 avs gningar och i
Bergshammar. Det kändes lite som a vi stannade vid `` varje mjölkpall´´.
E go skra uppstod i bussen.
Väl hemma var vi nog lite ll mans trö a och mycket nöjda med dagen.

Så vi vill absolut möta utmaningen på nästa års VÅRRUS.

// Alice &
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Fästingar

Fäs ngar llhör gruppen spindeldjur. De är pla a, några mm långa kvalster. De genomgår i sin
livscykel, tre utvecklingsstadier; larv, nymf och könsmogen fäs ng. I varje stadium måste de, en
gång under ﬂera dagar, suga näring från e värddjur (människan eller djur).
Parning kan ske på eller utanför värddjuret. Honan lägger vanligen tusentals ägg.
UTVECKLINGSPERIODERNA
Ur e ägg ‐ mindre än 1mm ‐ utvecklas en larv e er någon vecka/månad. Tiden beror bl a på
temperatur och/eller fuk ghet i omgivningen. Den sexbenta larven ‐ 1 ll 3 mm lång ‐ söker sig
o a ll lågvuxen vegeta on och kan övervintra i marken. Larven söker sedan e värddjur.
De a kan vara e kräldjur, en fågel eller e däggdjur. E er a ha sugit blod eller vävnadsvätska
några dagar faller larven ll marken, genomgår hudömsning och utvecklas ll en å abent nymf
som i stort liknar den könsmogna fäs ngen. Nymfen kan övervintra.
Den söker på våren‐försommaren e värddjur för a suga föda. E er några dagar födointag faller
nymfen ll marken och genomgår en ﬂera veckors lång viloperiod. E er hudavsöndring utvecklas
nymfen ll en könsmogen fäs ng, som kan leva längre än e år.
Den könsmogna fäs ngen ‐ såväl honan som hanen ‐ söker åter e värddjur för a suga blod.
Näringsupptaget kan sträcka sig över en vecka, vare er fäs ngen släpper taget och faller ll
marken. En hona kan då öka i vikt från ca 2 ll 250 gr p g a intaget av förda och bildar de
äggmassor. En fullständig livscykel kan sträcka sig upp ll tre år.
SÖKANDET EFTER VÄRDDJUR
Fäs ngen sä er sig o a på växter och buskar ‐ inte bara albuskar ‐ och u ör sökande rörelser
med palper och framben, härigenom orienterat den sig mot en värds `` lukt ´´.
Fäs ngen uppfa ar även värme, fukt, vibra ons och ljusförändringar som kan härröra från
värddjuret.
Då fäs ngen landat på ‐ t ex en människa ‐ söker den sig o ast ll par er med tunn
hud som t ex armhåls ‐ eller ljumskregionerna. Den har också e smaksinne, som är känsligt för
vissa sve komponenter. Fäs ngen s cker igenom huden och förankrar sig med si hullingför‐
sedda sugorgan. De a sker närmast omärkligt för värddjuren, men e er någon d uppträder
klåda orsakad av fäs ngens saliv. Saliven innehåller blodkoagula onshämmande ämnen och i
vissa fall gi ämnen. Saliven kan orsaka förlamningar ‐ sk fäs ngförlamning ‐ e sjukdoms ll‐
stånd, som vanligen hävs, då fäs ngen avlägsnas.
Tar man bort fäs ngen ovarsamt kan mundelar si a kvar och kan orsaka irrita on
FÄSTINGORSAKANDE SJUKDOMAR
Saliven och fäs ngens utsöndringsprodukter kan också innehålla olika smi ämnen, som kan
överföras ll värden dvs. människan. Vissa fäs ngburna virus kan orsaka hjärninﬂamma on (TBE),
harpest, borrelia).
SKYDD MOT FÄSTINGAR
Man bör vara särskilt uppmärksam på fäs ngar. Om man vet a fäs ngburna sjukdomar
förekommer i trakten.

Fakta hämtat från: dam dning från 1990‐talet och nätet
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* Använd täckande kläder på fö er och ben, gärna stövlar
* På ljusa kläder upptäcker du lä are fäs ngen innan den nå huden och bi t sig fast.
* Sök noga över hela kroppen varje dag du är i fäs ngtäta områden.
* Tar du bort fäs ngen inom 48 mmar minskar risken för borrelia starkt. TBE‐smi an
överförs däremot omedelbart vid be et.
SÅ TAR DU BORT ODJURET
* Kläm aldrig på fäs ngen ‐ olja INTE in den * Köp en speciell fäs ngplockare på apoteket.
* För plockaren eller pince en så nära huden som möjligt vid fäs ngens mundelar.
* Knip åt och dra den rakt ut. Vrid INTE *Tvä a med tvål och va en eller desinfek onsmedel.
Man kan bedöva fäs ngen med salubrin eller liknande.
DÅ SÖKER DU LÄKARE
* När rodnaden blir större än en femkrona.
*Vid inﬂuensaliknande symtom: om du får huvudvärk eller känner dig hängig och svag e er a ha
vistas där det ﬁnns fäs ngar.
Hane

Hona

Nymf

SÅ SKYDDAR DU DIN HUND/ KATT mm
* Borsta bort fäs ngarna från di djur och du skyddar både djuret och dig själv, e er
promenaden. Alterna v ll kvällen. Då minskar du risken för både djuren och dig själv a bli biten.
Det ﬁnns vaccin för hundar i lite olika former; droppar som skrivs ut av veterinär, koppel mm
Den vanliga rödbruna fäs ngen, Ixodes ricimus, saknar ögon.
Den förekommer i fuk g undervegeta on och är känslig för u orkning. Den kan orsaka
förlamnings llstånd och kan även överföra hjärninﬂama onsvirus och bakterier, som bl.a.
orsakar harpest och borrelia.

FÄSTINGENS LIVSCYKEL

VUXEN

E värddjur:
Människa eller djur

Värd nr
Den könsmogen fäs ngen
söker upp en värd,
suger näring…
… faller ll marken

ÄGG
Ägget kläcks ll larv

Värd nr
Nymfen ömsar hud och
Utvecklas ll könsmogen fäs ng
… faller ll marken
Nymfen söker upp
en värd, suger
näring ...

Honan lägger ägg

Larven ömsar hud
och
Utvecklas ll nymf
NYMF

Värd nr
Larven söker upp en värd, suger näring …
… faller ll marken
Skapat av:
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Profilintervju

Namn: Carola Gustafsson Lönnroth
Hur kom du kontakt med Fontänhuset första gången?
Genom psykiatrin, min terapeut berä ade om det. Hon visste ingen ng
egentligen, men hade hörts talas om det och hade ingen informa on.
Så vi gick ut på nätet och hi ade informa on så hon bokade in e intromöte här.
Terapeuten föreslog det nog ll mig mycket på grund av a hon ville veta vad det var själv!
På vilket sä hjälper Fontänhuset dig i di vardagliga liv?
Det är en tankningssta on för a få kra a fungera som människa/mamma/fru.
Jag har 5 barn, i och för sig är 2 av dom u lugna men dom kommer ju ändå om det är något.
Vad gör du under en dag på Fontänhuset?
Jag bruka arbeta med dningen Fontänﬂödet, leka med bilder och bildredigering.
Sen på rasterna så umgås jag gärna med alla medlemmar och handledarna.
Man blir som en stor familj.
Vad är di bästa minne under din d på Fontänhuset?
Egentligen är det här inget minne från huset. Men jag blev ombedd a följa med ll
världskonferensen i Florida 2009 och det betydde mycket för mig a bli utvald.
Det var en härlig känsla. Jag hade bara varit här i 2 år och trodde absolut inte a jag skulle
få följa med. Det fanns ﬂer medlemmar som hade varit här längre än mig, som jag trodde
skulle få en plats. Jag hade varit på två Sverigekonferenser innan det här och jag tror a det
var min presta on som gjorde a jag blev vald. Utöver det så är det den härliga gemenskapen
och stämningen här på huset. Jag har varit här i 10 år och man kommer llbaka varje dag.
Det beror nog på den mysiga och familjära stämningen på huset.
Innan jag kom hit var jag nedtryckt och ville inte synas. Jag gömde mig i hörnet på den
dåvarande redak onen. Jag gick inte ner ll lunchkön och hälsade
inte på människorna här.
Jag orkade inte med det och det kändes läskigt a möta människor
då. Jag var tyst som en mus. Alla dessa möten som är hela den
gav mig panika acker. Husmötena var extra jobbiga e ersom det
var så mycket människor på dessa möten. Det är först nu jag klarar
av a vara på husmötena tack vare alla olika forum.
// Redak onen

intervjuare: Linn
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Knep & Knåp

som i
som i
som i
som i
som i
som i

FONTÄNHUS = F‐ HUS
F‐ acilitet
F‐ lexibilitet
F‐ ormbarhet
F‐ rivillighet
F‐ ram d
F– eedback

som i
som i
som i
som i
som i
som i

F‐ amn
F‐ amilj
F‐ rizon
F‐ rihet
F– antas ska
F– ramsteg

Källa: Eksjö Fontänhus
Vi på Redak onen fann denna ﬁna bild av Fontänhuset och tyckte/tycker a den är så bra.
LYCKA TILL !
Här kommer den rä a lösningen
Man kan vara där man vill

F L E X I B I L I T E T

Man kan känna att det finns en

F R A MT I D

Alla är tillsamman som en enda stor

F A M I L J

FH är en plats

F A C I L I T E T

Inga måsten

F R

I social träning gör man

F R A M S T E G

Känslan av en varm

F A M N

Här är en

F R

I Z O N

Inga måsten

F R

I V I L L I G H E T

Inget är omöjligt

F O R MB A R H E T

Det finns alltid någon som ger en

F E E D B A C K

Våra hus är

F A N T A S T I
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I H E T

S K A

Fontänhusets Styrelse

Ordförande:
Mikael Malm
Vice Ordförande:
Inez Karlsson
Klubbhuschef:
Mona Kerkenberg

Ordinarie:
Lena Parmenstam
Erica Engdahl‐Wevel
Håkan Alderud
Rod Bengtsson
Bri ‐Marie Bruna‐Asp

KÄRA LÄSARE
PÅ ÅTERSEENDE !
GLÖM INTE ATT
NI
ÄR VÄRDEFULLA

Ersä are:
Medlemsrepresentanter:
Me e Hesselgren
Carola Gustafsson Lönnroth
Marina Lund
Ulrika Andersson
Birgit Sundberg
Gustaf Bergmark
Anne‐Sophie Laurin

Revisor: Rober t Åndber g

HÄLSNINGAR
Med reserva on
för
eventuella tryckfel.
// Redak onen

Fontänhusets Öppe der
under sommarmånaderna
Måndag ‐ Fredag
Kl.08.00 ‐ 16.00
Veckan e er midsommar
håller vi stängt på
Onsdagkväll
och
Lördagarna

Naturligtvis är summan frivillig
Vid betalning via Internet
ange namn och
adress i meddelanderutan.

Hej Alla läsare
Alla som vill, får gärna bidra
med innehåll i dningen.
Inte bara medlemmar.
Tidningen trycks och monteras
här på huset av oss på redak onen.

Söndagar jämna veckor
Kl.10.00 ‐ 14.00

Skicka gärna bidrag ll:

BLI FÖRETAGS‐SPONSOR

Lilla Strömgatan 3
611 35 Nyköping
Telefon: 0155 ‐ 26 81 40
Hemsida: www.fontan.se
E‐post: fontanset@nykoping.nu
Facebook‐grupp:
Fontänhuset Nyköping

Företagets logga blir införd i dningen
i varje nummer under e år.
Priset för de a är e fast minimipris eller
frivilligt belopp, enligt avtal.
Kontakta oss gärna för mer informa on.
Vi tackar alla våra Stödmedlemmar
och Stödföretagare
samt våra
Företagssponsorer
för a ni stö ar vår verksamhet.

Stödmedlemsavgi er
PostGiro:
27 58 65 ‐ 4
Privatperson:
200:‐ / år
Företag:
500:‐ / år

Tack på förhand,
Med vänliga hälsningar
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// Redak onen

Se hit alla företagare

Vi behöver din hjälp!
På Fontänhuset ﬁnns det
många personer som
vill komma ut i arbetslivet.
Känner du ll något företag som
behöver hjälp,
Så hör gärna av dig ll oss.

Vi är öppna för alla förslag
// Redak onen

Företagsstödmedlemmar

Ann‐Soﬁe Laurin

Mikael Söderman

Lions Club

Birgit Sundberg

ABF Sörmland

Odd Fellow logen 44

Eivor Andersson

Broms Renhållning AB

Pensio AB

Jill Blomquist

Campus Nyköping

SPES‐Kretsen Sörmland

Kjell Wiklund

Kvinnojouren Mira
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Fontänhus Sverige

Fountain House Stockholm
info@fountainhouse.se

Götgatan 38 118 26 STOICKHOLM
Verksamhetschef: Gunilla Byström

08-714 01 60

Fontänhuset Malmö
info@fontanhuset.se

Engelbrektsgatan 14 211 33 MALMÖ
Verksamhetschef: Herbert Tinz

040 -12 0013

Fontänhuset Örebro
info@orebrofontanhus.se

Målgatan 11 – 13
702 16 ÖREBRO
Verksamhetschef: Michael Sandin

019-32 05 20

Göteborgfontänen
mail@goteborgsfontanen.se

Andra Långgatan 25 418 28 GÖTEBORG
Verksamhetschef: Helena Carlström

031-12 30 01

Fontänhuset Bryggan
bryggan.helsingborg@telia.com

Norra Strandgatan 8 252 020 HELSINGBORG 042 -24 50 60
Verksamhetschef: Marianne Larsen

Fontänhuset Båstad
bastad@sverigesfontanhus.se

Aromavägen 48
269 37 BÅSTAD
Verksamhetschef: Nina Bursell

Falkenbergs Fontänhus
kontakt@falkenbergsfontanhus.se

Lasarettsvägen 11
311 37 FALKENBERG
Verksamhetschef: Adelina Malmström

Fontänhuset Trappan,
fontanhuset.trappan@telia.com

Älmhult Vallgatan 10 34 334 ÄLMHULT
Verksamhetschef: Caroline Mazetti-Nissen

Fontänhuset Sköndal
info@fhskondal.se

Knut Sjöbergs väg 6 128 64 SKÖNDAL
Verksamhetschef: Johan Rydergård

Lunds Fontänhus
info@lundsfontanhus.se

Kävlingevägen 15
222 40 LUND
Verksamhetschef: Lasse Jönsson

046-120195

Fontänhuset Motala
info@motalafontanhus.se

Vintergatan 15591 32 MOTALA
Verksamhetschef: Magnus Wallman

0141-21 25 33

Nyköpings Fontänhus
fontanhuset@nykoping.nu

Lilla Strömgatan 3 611 35 NYKÖPING
Verksamhetschef: Mona Kerkenberg

Karta över Sveriges Fontänhus

Stockholm

Örebro

Sköndal
Nyköping

Göteborg

Motala
Falkenberg
Älmhult
Båstad
Helsingborg
Malmö

Lund
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0431 –724 80
0346 -71 10 71
0476-48010
0738-90 31 30

0155-268140

Privata stödmedlemmar

Allan Johansson

Ewa Karlzon

Lennart Grahn

Anders Häggberg

Ewa Kindblom

Lisa Wärn

Anders Risberg

Eva Sundkvist

Lisbeth Lindqvist

Andrea Gejskog

Gudrun Engquist

Lisbeth Selander

Ani o Nils Lindberg

Gullan & Hans Nilsson

Liselo & Göran Hagberg

Anita Lindquist

Gun Andersson

Lise e Thunholm

Annacarin Karlsson

Gun Bri & Gustaf Bergmark Liv & Tomas Ragnarsson

Anna Frau
Ann‐Chris n Bäckman
Annika & Anders Andersson

Gunilla Nyström
Gunnel & Arne Gagneskog
Gunnel Persson

Margareta & Allan Holm
Margit Sundblad
Maria Carlsson & Robert Önnerdal

Ann‐Louise Löfven

Harie Leander

Maria Skogh

Ann‐Marie Karlsson

Harrieth Grönman

Marie Johnsson

Ann‐Marie Randbäck

Henrik Olsson

Marie Gabrielsson

Bengt Dahl

Håkan Alderud

Mikael Malm & Ylva M Regemar

Bengt Rosenquist

Håkan Rosén

Nils Linder

Bi e Lundborg

Inez Karlsson

P‐A Gustafsson

Björn Asplund

Inga & Sture Wärn

Per Enarsson

Bo Lundberg

Inga‐Lill & Per Palm

Raija Ringberger

Bo Sundblad

Inger Malm

Robin Talls g

Bri & Jan Andersson

Inger Larsson

Rod Bengtsson

Bri ‐Marie Bruno‐Asp

Jacob Sandgren

Rose Marie Gewertz

Camilla Liljeström
Caroline Ljung

Jan & Dagny Andersson
Jan Randbäck

Sigrid Bergenlid
Siv & John Sandström

Caroline & Bo Malmkvist

Jan & Yvonne Welin

Stefan & Inga‐Lisa Sundström

Cecilia Eklund

Jane Wigartz

Sune Bergkvist

Chris na & Jan Lindström

Jonas Sjödin

Susanne Wolﬀ

Claes Hellman

Kicki Hedén

Tina Thunberg

Daniel Lundgren

Kjell Johansson

Thomas & Inger Wik

Doris Hidegård

Kjell Wimander

Tommy Andersson

Dot Gade Kulovuori

Kris n Bjurner

Ulla Hedblom

Eila Ulf

Lars Karlsson

Ulla‐Bri Larsson

Elina Linna

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

Ylva Lyander
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Stödföretag och Sponsorer

Swings Islandshästar
Sevärdheter/aktiviteter
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