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REDAX HAR ORDET 

Under våren har vi haft många projekt på gång vilket har gjort att vi blivit lite sena med vårt andra num-

mer av NO SHAME, vårt mål är att få ut fyra nummer per år så att ni läsare kan följa vad som händer på 

Fontänhuset i Helsingborg. Vi hade ett  25-årsjubileum öppet hus i två dagar som blev jätte lyckat och vi 

var alla stolta över att få visa vårt fina hus, Tre stycken varit på Tc 3 utbildning ( Three-Week 

Comprehensive Training in the ClubhouseModel) i Oslo spännande resa, det kan ni läsa om på sidan 5. 

Vi var med på Våryran där vi deltog med fontänhusets egna ångest lopp. Så kom den härliga sommarvär-

men som vi längtat så efter. Det har vi utnyttjat genom att hitta på olika utomhus aktiviteter på onsdag 

kvällar, bla Kul i juli, resa till Helsingör, Bakken, HX festivalen och naturligtvis grillat på gröningen.  

Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar. 

Hälsningar Redax på NO SHAME 
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Yrke?  

Jag arbetar som Ombudsman (Chef) för DHS Funkt-

ionshinderrörelsen i Helsingborg. Utöver detta har jag 

ett antal förtroendeuppdrag bland annat sitter jag med 

i Kulturnämnden i Helsingborg. 

Intressen? 

Jag har många intressen.......men något jag alltid varit 

intresserad av är Herpetologi, dvs läran om reptiler 

och amfibier. Detta intresse har fört mig till många 

udda platser runt om i världen genom åren. 

Hur fick du kontakt med Fontänhuset? 

Jag fick kontakt med Fontänhuset när jag jobbade på 

ABF i Helsingborg. Bryggan (som Fontänhuset hette 

då) hade olika kurser hos oss. Min chef på ABF, To-

mas Nordström var mycket engagerad i Bryggans 

verksamhet och under många år ordf. för verksamhet-

en. Flera år senare frågade han mig om jag ville vara 

med i styrelsen. 

Vad inspirerade dej till att gå med i styrelsen? 

Under åren på ABF lärde jag känna ett antal medlem-

mar och såg hur mycket Fontänhuset betydde för 

dem. När jag flera år senare fick frågan om att delta i 

styrelsearbetet var valet enkelt. 

Förväntningar? 

Jag hoppas att Fontänhuset, efter ett antal turbulenta 
år, ska utvecklas ännu mer som en plats där personer 

som tillhör målgruppen kan finna gemenskap och en 

väg till ett bra liv. 

Presentation av styrelsen 

 

                   Björn Tufvesson Alm 

                   Suzana Axeheim   

Yrke? 

Jag jobbar som kommunika-

tör,kulturpolitiker och social entreprenör. 

Intressen? 

Jag gillar att strosa omkring i naturen och 

är även intresserad av inredning. Att 

träna,laga mat,och påta i min trädgård. 

 Hur fick du kontakt med Fontänhuset? 

Jag kände till Fontänhuset Helsingborg 

sedan länge,men denna gången blev jag 

kontaktad av en medlem om att inviga en 

utställning. 

Vad inspirerade dej till att gå med i sty-

relsen? 

Människorna! 

Förväntningar? 

Mina förväntningar är att jag vill tillföra 

till medlemmarna och till verksamheten. 
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                  Tc3 utbildning 9 – 28 April 2018 

 

Under 3 veckor var jag (Annika), Lotta och Vicky på utbildning om  Fontänhusets historia, riktlinjer 

och mål. Vi hade utbildningen tillsammans med 2 andra hus, Bjærum och Gjövik. Under dessa 3 veckor 

var vi på studiebesök på bland annat  Parlamentet, där Fontänhuset  hade övergångsarbeten. Dagarna 

var intensiva och lärorika. Schemat var fullspäckat med diskussioner kring riktlinjerna, ”problem” lös-

ningar mm. Samt var vi ute på enheterna och tog del i den arbetsinriktade dagen. Vi utbytte många goda 

idéer och fick många nya vänner.  

Under den sista veckan kom en styrelseledamot från alla tre husen, från vårat hus var det Eva Ingers  Vi 

diskuterade bl a styrelsen roll i Fontänhusen. För oss som jobbar i huset var detta en uppskattad tid ef-

tersom att vi jobbade sida vid sida tillsammans, utan några som helst befattningar. För mig var detta 

oerhört viktigt eftersom jag är medlemsrepresentant i styrelsen. Att få styrelsen engagerad i huset är en 

viktig del i vår uppbyggnad .  

Vi bygger och skapar tillsammans en plats med trygghet och harmoni där varje individ räknas och får 

möjlighet till att utvecklas.  

Som sagt så var det 3 intensiva veckor med mycket skratt och tårar. Men jag tror att vi alla var rörande 

överens om att det var skönt att komma hem till vårat Fontänhus. 

Med detta skrivet önskar jag alla läsare en fortsatt bra sommar. 

Kramar Annika 
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Diplomutdelning efter 3-veckor Vicky på Stortinget 

En arbetsdag i Oslos Fh kök En härlig  tur till Hovedöja med vår gode vän Karl 

Hela gänget från vänster Kåre, Eva, Olivia, Lotta, Anne-Grethe, Kirsti, Anne, Liv, Cecilia, Vicky 
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Hej hopp, Ida heter jag och är Fontänhu-

sets senaste tillskott på handledarsidan. 

En trygg tjej i sina bästa år,och mamma 

till 3 stycken "MiniMe" vid namn Nova 

14, Kian 10 och Juni snart 3 år.Har en 

gedigen och mångårig erfarenhet inom 

psykiatrin i alla dess olika inriktningar 

och former.I min "lilla familj" älskar vi 

djur och många anser att vi bor i ett litet 

minizoo med bl.a. grå jakopapegojor 

och katter. Tatueringar, dokumentärer, 

gymnastik, motorcyklar, adrenalinkickar 

och sist men inte minst dramafilmer 

lockar mitt intresse.Är ung i sinnet eller 

förbannat omogen,det brås på hur man 

ser på saken.Ett av mitt livs stora motto 

är att aldrig bli vuxen. Nu vet ni lite om 

”lilla mig” och jag hoppas att vi ses på 

Fontänhuset.Mig hittar ni på service en-

heten. 

HÄR KOMMER JONNA OCH IDA 

Utekväll eller Hemmakväll? 

Öl eller Vin ? 

Solsemester eller Snösemester?  

Skjorta/blus eller  T-shirt 

Sött eller Salt? 

Husmanskost eller Pizza? 

Hund eller Katt? 

Fotboll eller Handboll? 

Motionera eller Soffan? 

Film eller Bok? 

Rock eller Klassiskt?  

Vegetariskt  eller Kötträtt? 

Båtresa eller Flygresa?  

Utekväll eller Hemmakväll 

Öl eller Vin 

Solsemester eller Snösemester  

Skjorta eller T-shirt 

Sött eller Salt  

Husmanskost eller Pizza  

Hund eller Katt 

Fotboll eller Handboll 

Motionera eller Soffan 

Rock eller Klassiskt  

Vegetariskt eller Kötträtt 

Båtresa eller Flygresa  

Hej! Jonna heter jag, och jag är 

en helsingborgstös som efter 
flera år på vift runt om i Sve-

rige hittat tillbaka hem igen. 

Under mina år iväg har jag stu-
derat allt mellan himmel och 

jord, men fastande till slut för 

socialpsykiatri, vilken sedan 
ledde mig till Fontänhuset här i 

Helsingborg. Jag har varit en 

del av handledargruppen sedan 
2015, och efter en tids uppehåll 

är jag tillbaka, vilket jag är väl-

digt glad för. Mig hittar ni allt 
som oftast i husets hjärta, kö-

ket! 
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Att uppleva livet som en prövning, är den stora genomgången till nya upplevelser. 

Allting som en prövning upptäcker, inombords så som yttre påverkade faktorer, är läkande. 

Genom alla prövningar, så kommer vi närmre en nyare tanke egenskap. 

Medan sinnet arbetar för att påskynda den personliga drömmen, om en mera stabil närvaro. 

Omkring en formad genomgång, så stärks vi utav allt som vi behärskar och möter i livet. 

 

Det sunda tänket, i nya vägar, ger ordet en chans att vara levande, alltid och exakt. 

I sitt nya utformade väglag, så skapar vi tid att leva och sprider glädje till varandra. 

Genom alla prövningar, så kommer vi möta världen, som vi vill och klarar alla nya utma-

ningar, med glädje och tillförsikt till det som kommer inför oss. 

 

Peter Fryksäter 

Genom alla prövningar 



  

Ett tips på vägen… 

 
För några år sedan blev jag tipsad om att måla i mandala böcker för att koppla av. 

Gick då för att köpa en Mandala bok. Men när jag såg alla mönster fick jag en sådan 

ångest och blev väldigt stressad av att se alla de olika mönstren. 

Men för ca 1½ år sedan när jag var inlagd på sjukhuset p.g.a. ångest och depression testade jag att måla 

ett enkelt mönster och blev fast! 

Så nu tar jag på mig mina hörlurar med min favoritmusik, tar fram mina pennor och böcker och får ett 

lugn och det är fantastiskt! Tröttnar jag på ett mönster så börjar eller fortsätter jag med ett annat mönster. 

Jag kan stänga av verkligheten runt om mig och bara vara med färger, mönster och med min favoritmusik 

i mina öron!         

 

  

 

Några kloka citat av Nalle Puh; 

 
 

                                   

                                                                                                                         

   

 

”Om man tänker efter en stund kan det 

hända att man kommer fram till ett mycket 

viktigt beslut” 

                    ”En smula hänsyn och lite 

                 omtanke betyder så mycket” 

”Innan du påbörjar en jakt är det 

klokt att fråga någon om vad du 

letar efter innan du börjar leta efter det” 

/Mona Arvidsson 
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Hej, mitt namn är Rasmus. Min historia på koloniområdet låter så här: Jag skulle fylla 19 och jag var 

den enda i min familj som fortfarande bodde hemma. Mina två syskon hade flyttat hemifrån, så jag 

fick sova på bäddmadrassen. Mitt nya liv började med att mamma en dag hade varit och lånat några 

böcker på biblioteket. Jag började att läsa en bok om meditation som jag tyckte var intressant så jag 

började att meditera.Det blev en halvtimme om dagen. På kolonin grävde jag upp en damm som jag 

jobbade mycket med, och den blev väldigt fin.Jag fortsatte att meditera, men det gick snabbt över till 

vanlig träning. Skolan fortsatte och  jag började den tredje terminen som byggnadsmurare.  En dag på 

bygget, så läste jag en artikel i HD där det stod om vilka djurarter som kom ifrån länder med ett betyd-

ligt varmare och fuktigare klimat, men som ändå kunde överleva och trivas i detsvenska klimatet. 

Rödörad sköldpadda lät som ett 

intressant tillskott i min damm. 

Den övervintrar under isen, vil-

ket lät spännande i mina öron, så 

jag köpte en i djuraffären. När 

det blev lov och jag inte job-

bade, så tränade jag så gott som 

varje dag med en löprunda som 

var ungefär 5 kilometer lång.  

Det var snart slut på skolan och 

jag klarade precis av att ta min 

examen, trots att jag hade jobbat 

alla loven och även jobbat två 

veckor på sommarlovet. Sen så 

blev det militärtjänstgöring i ett 

halvår, men jag kände att jag 

började få problem med mitt 

psyke. Trots detta så tvingade 

jag mig själv att genomföra hela tjänstgöringen. Som tack för att jag ”stod ut”, så fick jag låna 60,000 

kronor av min morfar, som skulle gå till en egen kolonistuga. Ganska så snart, så märkte jag att jag 

blev mer och mer schizofren. Eftersom jag bodde själv i en kolonistuga i 3,5 år, så var det riktigt job-

bigt emellanåt. Men det var en nyttig erfarenhet för mig, trots att det är många saker som jag kanske 

inte hade gjort i dag.Det bar sig inte bättre än att jag gjorde så  jag fick sparken från jobbet.Då drog jag 

på semester till Thailand i tre månader men jag kom hem igen redan efter två. Men så fort jag kom 

hem igen, så ville jag bara tillbaka till Thailand så fort som möjligt. Under året som gick så klarade jag 

inte längre att renovera på kolonin,eftersom jag var i desperat behov av hjälp, Jag hade ingen som stöt-

tade mig utan jag fick helt enkelt klara av allting själv. Efter ett tag började att se i syner så jag fick 

lägga in mig på psyket. Efter det så flyttade jag till Krubban som var ett ställe för människor som lider 

av psykisk ohälsa och där fick jag bo i åtta år och gick upp 20 kg under den tiden.  

 

                                                                                                                                            

 

      Mvh Rasmus Andersson 

 

                    Rasmus Berättelse 
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VÅRYRA... 

i samarbete med  Helsingborgs stad, Ria, G7, Vorta  Drom, Studiefrämjandet 

Det blev en fantstisk dag på gröningen med både sol och nyfikenhet på dom olika ”Prova På” 

sporterna som erbjöds till  allmänheten med mycket folk och en härlig stämning. 
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                              En dag mitt i livet 

 

Jag har varit medlem i Fontänhuset Helsingborg 
väldigt länge. Närmare bestämt sedan februari må-
nad år 2000. Under dessa 18 år har det hänt väldigt 
mycket positivt och negativt, både i huset och i 
mitt privatliv. Fontänhuset är ett bra ställe och 
komma till när man behöver gemenskap, trygghet 
och struktur i ens liv.Har fått en diagnos, bipolär 
fastställd och får då ofta djupa depressioner. Det 
yttrar sig på så vis att man blir manisk när man går 
ner i sina djupa svackor under långa perioder. 
Hade ett långt förhållande med en man som heter 
Peter mellan åren 2003 till 2009 som kändes väl-
digt bra. Han stöttade mej enormt mycket under 
den perioden.  

 

Jag blev samtidigt bonusmamma till en flicka på 6 och en pojke 
på 11 år. Eftersom jag inte har några egna barn så blev det en re-
jäl prövning för både Peter, mig och barnen. Trots det, så tyckte 
jag att det gick rätt bra. Jag kommer ihåg det som en väldigt 
lycklig tid.  

Peter jobbade på "Svevia" som asfaltarbetare, och var därför 
borta i veckorna, men kom hem till helgen och åkte tillbaka på 
måndag morgon igen. På grund av att Peter och hans exfru tura-
des om att ha barnen varannan vecka blev det aldrig någon struk-
tur i vardagen, och kanske påverkade min psykiska sjukdom 
också situationen, så det var ju dömt att misslyckas på förhand. 
Dessutom var våra pappor sjuka i cancer samtidigt som också 
påverkade det hela. Pappa gick bort den 12:e maj 2013 och jag 
saknar honom så otroligt mycket. Efter det så 
gick jag och Peter skilda vägar och jag flyt-
tade till Elineberg, och Peter till Ängelholm. 
Men sedan dess har de gått upp och ner i mitt 

psykiska välmående, precis som i en berg och dalbana. För att själv må bättre har jag se-
dan 9 års ålder skrivit dagbok, lyssnar på musik, och även att rita har blivit min räddning. 
Min familj och mina vänner betyder väldigt mycket. Speciellt min mamma har betytt fantastiskt mycket för 
mig och som jag inte hade klarat mig utan och som jag tycker är den bästa mamman i hela världen.  

Nu till sommaren så har jag varit hemma i nästan ett helt år och det känns väldigt bra att jag har kunnat klara 
mig utan inläggning under så lång tid.  

År 2009 började jag åter att gå till Fontänhuset och det kändes väldigt bra att få återse gamla och nya vänner. I 
år så firar Fontänhuset i Helsingborg hela 25 år. De är värt att uppmärksammas, och att fler människor hittar 
hit och att vi visar att vi finns i samhället. 

                                                                                                                            Av Ingela Andersson                                   
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       Fältstudievecka på Fontänhuset i Helsingborg 
Mitt namn är Emma Olsson och jag pluggar till socionom på Campus i Helsingborg. Tredje till nionde Maj 

har vi fältstudievecka vilket innebär precis som namnet antyder en studie i hur det ser ut på fältet inom det 

sociala arbetet. Syftet är att komma ur skolbänken för att göra observation.  

Jag blev rekommenderad att söka mig till fontänhuset av en vän som heter Maria som tidigare varit involve-

rad i fontänhusets verksamhet, ringde och fick positiv respons vilket jag är tacksam för.  

Inför min fältstudievecka på fontänhuset visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, jag visste att verk-

samheten byggde på att hjälpa människor med psykisk ohälsa men jag visste inte alls hur arbetet såg ut och 

var upplagt.  

 

 

 

Jag har under denna tid blivit lätt insatt i hur ar-

betet på fontänhusen fungerar (så mycket som 

man kan på en veckas tid), vilka värderingar de 

arbetar efter samt läst igenom de 37 riktlinjer 

som arbetet på fontänhusen grundar sig på. Att det 

man gör på fontänhusen kallas för arbetsinriktad dag 

och inte daglig verksamhet är att pointera.  

 

 

 

 

Det finns inget tvång till deltagande eller bidragande om man väljer att komma till 

huset utan en acceptans för att om man vill bidra så gör man det efter egen kapacitet och 

det finns inget tvång till något. Huset präglas av en stressfri skön stäm- ning. Ingen blir 

dömd och man pratar inte om det sjuka utan man fokuserar istället på att stärka det friska hos 

individen. Det låter för mig som ett bra recept för ökat välbefinnande. 

 

                                                                                                                                                  Emma Olsson 

 

 

 

 

 

 

”Med fokus på 

det friska” 
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Ett råd för att kunna hitta tillbaka till sig själv               

är att finna det lilla barnet inom sig själv och 

att det blir ljust och positivt. Vid mitt speciella 

fall var när jag satt och kände mig väldigt en-

sam och övergiven. Jag grät hejdlöst då jag 

(som i en inre syn) såg en liten flicka på ca.3 år 

komma springande till mig. Hon sträckte sina 

armar emot mig och jag kramade henne hårt. 

Ett skönt 

lugnt kom 

över mig 

och jag 

kände mig 

nöjd. Allt 

sedan dess 

vågar jag 

älska och 

acceptera mig själv för den jag är för första 

gången i mitt liv. Nästa gång jag träffade min 

terapeut  berättade jag detta.                                            

Han fick även vår  tidning ”No Shame” där 

han kunde läsa min historia.  

 

. 

 

 

Sedan gav han mig 3 st. uppgifter i hemläxa: 

 

l. Att själv läsa denna artikel, med mina vuxna 

ögon. 

 

2. Att känna om det gjorde lika ont eller 

samma smärta som jag kände som 3-

åring,rädsla och övergivenhet, som jag kände 

då i all min utsatthet. 

 

3. Att jag skulle diskutera allt detta med min 

terapheut. 

 

 

                           

 

Vid nästa tillfälle blev det annorlunda.Då frågade min 

doktor mig istället hur, när och vad som hände mig när 

jag blev som sämst behandlad. Jag kan berätta om 2 st. 

exempel till er.Jag fick inte ens välja min yrkesinrikt-

ning.  Kontorist var mammas ”Drömyrke” så då fick 

det bli det för mej också.                                           

Från fjärde t.o.m. sjätte klass blev jag väldigt ofta mob-

bad, ja så till den grad att  jag var både trasig och blo-

dig och kunde knappt gå hem från skolan. Jag minns 

också en dag när min granne kom hit och sa, Hur ser 

du ut! och Vad har hänt med dig! Kom in till mig så 

jag får tvätta av dig.Om du tar av dig dina långbyxor så  

kan jag tvätta och plåstra  om dig sa hon. Sedan fick 

jag en magnecyl 

och vilade mig i en 

av hennes döttrars 

sängar.                                                                                

Min första man, 

behöll alltid hela 

barnbidraget så jag 

kunde t.ex. aldrig 

köpa några nya 

kläder till mina 

barn. Jag ville ju så 

gärna att mina barn 

alltid var hela och 

rena.Han brukade alltid se till att trycka ner mig genom 

att vända på orden när vi bråkade.             

Så gjorde faktiskt min mor också, som vid ett tillfälle 

sa, Men hur ser du ut nu! och,Vad är det nu du har tagit 

på dig! eller, Hur klär du dig egentligen?! eller, Förres-

ten vad tjock du har blivit, du behöver visst banta ner 

dig lite! Ja så sa hon ofta till mig, plus att hon sa, Som 

du är klädd blir du hädad! När hon fick dåligt samvete 

fick jag hennes ”tantiga” kläder, en ring, armband eller 

ett halsband som ett sätt att säga förlåt. 

Jag har faktiskt börjat säga ifrån vad jag tycker och 

tänker och jag behöver inte alltid tycka och tänka som 

andra ofta vill att jag ska.   

  

Av  Birgitta Gerdsland 

 

 

       KBT BEHANDLING 
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Bokrecension 

 After-När vi möttes   

av Anna Todd 

 

Text från Goodreads: 

Tessa är en bra tjej med en snygg, pålitlig pojkvän hemma. Hon har mål och ambitioner samt en överbe-
skyddande mamma som är väldigt mån och värnar om hennes bästa. 

 

Då möter hon Hardin. Han har rufsigt hår och tatueringar, är piercad och pratar med en kaxig brittisk dia-
lekt. Hardin är väldigt annorlunda mot vad hon är van vid,och han är otroligt snygg. 

 

Sidor: 

635 sidor (svenska version) 

582 sidor (engelska version) 

 

Vad tycker jag om boken: 

Jag läste faktiskt denna boken först när Anna hade publicerat den på Wattpad, och jag blev så intresserad av 
den. Sen när jag fick reda på att hon skulle få publicera boken så var det bara en otrolig glädje för henne 
som författare. Tänk att ens dröm kan gå i uppfyllelse? 

 

När jag läste boken först på Wattpad så hette den manliga huvudrollen inte Hardin utan det var Harry Sty-
les, stjärnan från pojkbandet One Direction. Det enda jag kan känna mig lite besviken över när det gäller 
själva boken är att hon döpte om Harry Styles till Hardin Scott, för mig är det inget bra namn. Men man kan 
inte få allt som man vill här i världen. 

 

Annars så är detta en otroligt bra bok och det är en som jag verkligen skulle rekommendera alla till att läsa. 
I alla fall minst en gång under sitt liv. Den handlar om allt från kärlek till svek, vänskap, hat osv.  

 

Och jag har även fått höra via Annas Instagram att det kommer komma en film baserad på After böckerna 
och det ser jag verkligen fram emot! Jag hoppas verkligen att karaktärerna blir så som jag ser dem i huvu-
det, fast det kan man aldrig garantera. Men det jag verkligen hoppas på är att Anna är med genom hela pro-
cessen så att allt blir som hon tänker sig.Men även som hennes fans av böckerna tänker sig.  

 

Betyg: 

5 av 5 

 

                                                                      

Emma Leonardsson 
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Kai Ausfelt 

Lennart Hansson 

Eva Ingers 

Anders Kristiansson 

Gunilla & Wåge-Lennemark 

Gert Leonardsson 

Lisbeth Lindell                               Mats 

Löf  

Margit Wittander  

Johnny Karlsson 

 

STÖDMEDLEMMAR 

 

Berit Lund-Andersen 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes Andersen 

Marika Tikka-Paulsson 

Björn Tufvesson Alm                           

Maria Ward 

Nöjdhs Elektronik AB 

Eva Magnusson 

Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem  

och få våran tidning 

 

Privatperson 200:- 

 

Företag 1000:- 

 

Beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5853-5584 
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Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ett stort tack till våra bidragsgivare! 

S:t Johanneslogen 

S:t Andreaslogen 

Helsingborg 


