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ountainhouse-rörelsen, eller
Fontänhusmodellen som vi ofta kallar den för i
Sverige, grundades redan 1948 i New York USA
av sex stycken före detta mentalsjukhuspatienter.

essa individer ville inte hospitaliseras och
varken betraktas av andra, eller identifiera sig
själva, som enbart sjuka utan de ville hitta en väg
till en meningsfull vardag med fokus på det friska.
Sagt och gjort, och pga. att det fanns en fontän på
bakgården i det hus där verksamheten för första
gången bedrevs, blev namnet kort och gott
Fountainhouse (Fontänhuset).
er invecklat än så var det faktiskt inte.

ålgruppen är människor i alla dess olika former
och åldrar mellan 18 och 65 år som har eller har
haft någon form av psykisk ohälsa.
Alla klubbhus syfte är att erbjuda en meningsfull,
arbetsinriktad dag vid någon av klubbhusets enheter.
nställda och medlemmar arbetar sida vid sida i
en totalt platt organisation. Utan något som helst
vinstintresse. Arbetet är varierat och varje individ
erbjuds att medverka och prestera helt efter egen
förmåga. Allt arbete som utförs i klubbhusen av
medlemmar är fullständigt frivilligt och helt
kravlöst. Klubbhusen ska dessutom utanför
arbetstid ge möjlighet till sociala aktiviteter,
detta för att öka medlemmarnas livskvalitet.

slutet av 70-talet åkte en kvinna, tillika

journalist vid namn Liz Asklund till USA för att
”reka” inför ett kommande reportage.
Hon ville därför studera Fontänhusmodellen lite
närmare. Hon blev både fascinerad och
inspirerad. Tack vara henne öppnades det första
Fontänhuset utanför USAs gränser på Götgatan 8.
nternationellt idag finns det ca 400 olika
Fontänhus utspridda över hela världen och
i samtliga världsdelar.
vårt avlånga land Sverige ligger 13 av

Fontänhusen placerade. Tonvikten för samtliga
Fontänhus, oavsett var i världen dem befinner sig är
relationer, att medlemmarna ska återfå sin
produktivitet, kreativitet samt sitt självförtroende.
etta ska i sin tur
förhoppningsvis leda till att människor skall kunna
ta tillbaka makten över sina egna liv, höja sin
livskvalitet samt göra det möjligt för individer att
åter träda till samhället igen.

ill vilket klubbhus du än kommer i hela vida
världen ska du känna dig hemma, eftersom allt som
sker i ett klubbhus ska bedrivas likadant, överallt.
Samtliga klubbhus drivs med hjälp av donationer,
bidrag och fonder som husen själva måste
ansöka om.

et får heller aldrig vara så många anställda i
ett klubbhus att enbart personalen kan styra
verksamheten på egen hand. Medlemmarnas
medverkan och engagemang är just det som är
det absolut mest viktiga och nödvändiga, eftersom
ett Fontänhus drivs just för dem…..

-

Riktlinje nummer 5&6
Fontänhusverksamheten finns runt om i hela vida världen, i alla de olika klubbhusen som finns
utspridda i över hela 30 olika länder, grundar sig allesammans på 37 olika riktlinjer.
Dessa riktlinjer är hjärtat för all Fontänhusgemenskap och fungerar som en
”rättighetsförklaring” för medlemmarna att kunna använda sig av och hänvisa till, men även
som etiska och moraliska ”regler” för de anställda och styrelsemedlemmarna att förhålla sig
till. Riktlinjerna är till för att betona att ett klubbhus är en plats som erbjuder sina
medlemmar respekt, möjligheter och en framtidstro trots sin psykiska ohälsa. Dessa riktlinjer
utgör också grunden vid varje utvärdering av ett klubbhus kvalitet som utförs genom
Clubhouse internationals ackrediteringsprocess. Detta för att säkerhetsställa att
verksamheter verkligen bedrivs enligt Fontänhusmodellen och uppfyller de kriterier som behövs
för att få lov att kalla sin verksamhet för ett Fontänhus. Vi tänkte presentera 2 riktlinjer
lite mer på djupet i varje tidningsnummer, granska dem lite noggrannare för att försöka
förstå deras budskap. Vrida och vända på dem för att på olika sätt och synvinklar tolka dem,
samt även titta på olika situationer där riktlinjerna kan vara behjälpliga under vår
arbetsinriktade dag. I detta nummer fortsätter vi med att presentera riktlinje nummer 5&6.
Riktlinjerna är uppdelade i olika kategorier, varav de första 7 faller under kategorin
medlemskap.

Riktlinje nummer 5.
”Medlemmarna kan själva välja att delta i skrivandet av alla dokument som återspeglar deras
deltagande i klubbhuset. Alla sådana undertecknas av både medlemmen och den anställda.”

Vad menas då med detta!?
Vid samtal mellan medlem och handledare av personligare art signeras alltid ett dokument av
både handledaren och medlemmen, gällande dem överenskommelser man gjort under samtalets gång.
Kanske grundar sig samtalet på den medarbetarplan som ett Fontänhus erbjuder alla sina
medlemmar att göra. Detta för att kunna gå igenom medlemmens egna förutsättningar, mål och
ambitioner med sitt engagemang i huset på ett helt individuellt plan. Kanske är det så att
det uppstått någon form av osämja i huset som behövs redas ut. Eller så kan en medlem
eventuellt söka stöd hos en handledare i en mer privat fråga. Skälen för enskilda samtal kan
vara många, men oavsett samtalets innehåll eller grund förvaras alltid dessa underskrivna
dokument alltid i ett låst kassaskåp.

Riktlinje nummer 6.
”Medlemmar har rätt att omedelbart återinträda i klubbhusgemenskapen efter en längre eller
kortare frånvaro om inte deras återvändo utgör ett hot mot klubbhusgemenskapen”

Vad menas då med detta!?
Är du medlem i ett Fontänhus har ditt medlemskap ingen tidsbegränsning. Oavsett om du börjar
arbeta, studera, får en arbetsträning eller liknande, är du alltid välkommen tillbaka till
klubbhuset. Livet är föränderligt och dina möjligheter att återvända till
Fontänhusverksamheten för att kunna använda dig av klubbhusets alla möjligheter samt för att
kunna få hjälp och stöd att finna tillbaka till fasta rutiner, sunda vanor, gemenskap och
kontinuitet, oavsett hur länge du varit frånvarande, finns alltid kvar. Med undantag för om
din tidigare vistelse i huset avslutats på grunder som utgjort ett hot mot klubbhusgemenskapen och om detta hot fortfarande bedöms kvarstå. Stämningen och sammanhållningen i ett klubbhus värderas ytterst högt för att arbetsmiljön och trivsamheten för både medlemmar och handledare i ett Fontänhus, är en av byggstenarna till varför fontänhusmodellen fungerar så bra,
i både återhämtning och arbetsrehabiliteringssyfte. Och det är även en av anledningarna till
varför Fontänhusmodellen kunnat stå sig så länge som sedan 1948 och ända fram tills idag!

Per Lantz medlem med medlemsnummer 350
Akvarell eller oljefärg!?
- Jag gillar att måla med båda!
Hemlagat eller köpemat!?
- Det funkar vilket som för mig

Sommar eller vinter!?
- Båda kan vara lika underbara

Michelangelo eller Da Vinci!?
- Omöjligt att välja mellan

Kakor eller godis!?
- Både och är lika gott

Djurmotiv eller människoporträtt!?
- Det varierar vilket jag föredrar

Evigt liv eller lyckligt liv!?
- Helst av allt vill man ju ha båda

Pensel eller penna!?
- Det beror helt på vad jag ska måla

Realistisk eller abstrakt konst!?
- Jag gillar båda stilarna faktiskt

Läsk eller bubbelvatten!?
- Vilket som bara det är sockerfritt

Egenhändigt målade/ avbildade härliga sommartecken

Vad är egentligen hönan och vad är ägget!?
Väldigt många människor i vårt avlånga land som lider av psykisk ohälsa, sitter också i
skuldfällan. I vilken ordning detta sedan kan komma sig tål att diskuteras. Får man skulder
för att man lider av psykisk ohälsa eller får man psykisk ohälsa av att man har skulder!?
År 2002 visar Kronofogdens egna undersökningar att 63% av alla människor som är
skuldsatta har stora livsomställningar så som sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet varit
grunden till deras ekonomiska kollaps. Svåra emotionella livssituationer som allt som oftast
slutat i kaos och med stora personliga konsekvenser till följd. 89% av alla skuldsatta har sökt
hjälp för att försöka lösa sin ekonomiska situation via sin kommuns skuld och budget
rådgivning innan ekonomin ”brakat” ihop fullständigt. Ensamstående föräldrar är
överrepresenterade i statistiken och det är företrädelsevis kvinnor, tillika mammor vars
ekonomi oftast brakat samman.
I fyra olika livsområden visar studier på att vara skuldsatt påverkar individens liv som
allra mest.

Konsumtion = Förmågan att köpa varor och tjänster och att kunna inneha ett privat
sparande.

Produktion = Möjligheten för delaktighet i socialt och ekonomiskt värdefulla aktiviteter.
Social interaktion = Att kunna ha en trivsam samvaro med sin familj, vänner, släkt och
med samhället i övrigt.

Engagemang = Att aktivt kunna delta i politiska beslut och att tex inneha medlemskap i
olika samhälles eller sportorganisationer.
Studier visar att skuldsatta personer har ungefär 35% sämre hälsa än normalbefolkningen,
även här är kvinnor överrepresenterade. Endast 2 andra grupper i samhället har så hög
procentuell sänkt hälsonivå och det är gruppen som är 75+ eller dem människor som lever
med en eller flera samtidiga kroniska sjukdomar. Vanligt förekommande folkhälsosjukdomar i samhället, som vi alla kan drabbas av är, hela 9 gånger högre sannolikhet att skuldsatta
drabbas utav än normal befolkningen. Risken för hjärtinfarkt är dessutom 3 gånger högre för
skuldsatta människor. I en test grupp bestående av 230 människor med olika kön och
levnadsstandard men samtliga i 45 års åldern, visar det att hela 17 stycken av dessa
utvecklade hjärtsjukdom och ytterligare 24 stycken högt blodtryck. Av alla dem fall som
beviljats skuldsanering dem senare åren kan man se att hela 20% blivit
”förtidspensionerade”. Den mentala hälsan är bättre hos dem som beviljats skuldsanering än
hos dem som inte har. Men är dock ordentligt sänkt i jämförelse med normalbefolkningens.

En skuldsatt 54 årig kvinna förklarade sin situation och känsla pga. sina skulder så här:
” Det ger mig livssmärta dagligen och stundligen. Det har förändrat mig och jag känner mig
bakbunden och som insvept i ett stort grått moln. precis hela tiden”.
En annan säger så här:

”En känsla av att vara konstant hotad, jagad eller bestraffad utan några som helst möjligheter
att försvara mig. Det ger mig upplevelser och känslor av skam och skuldkänslorna uppstår för
att jag inte lyckades med att leva upp till förväntningarna på mig själv”.
Den sociala stigmatiseringen är förödande för individen då man själv inte anser sig ha lika
högt värde som sina medmänniskor. För de flesta skuldsatta personer är det framför allt 2
olika faktorer som är avgörande för att dessa skall kunna se positivt på framtiden. Nummer
ett är att individen kan se att skuldbeloppet minskar, detta ger incitament till fortsatt
betalning samt en tro på att uppnå en skuldfrihet är möjlig. Nummer 2 är att dem har
möjlighet att övervaka hela processen och kunna se ett rimligt tidsperspektiv. De människor
som känner att dem aldrig kommer att kunna bli skuldfria och aldrig får möjligheten att
behålla några extra kronor, kommer med största sannolikhet att ge upp försöken att ens
försöka göra rätt för sig, av ren uppgivenhet helt enkelt.
Den svenska modellen för löneutmätning är i en nationell undersökning utomordentligt
sträng mot gäldenären eftersom den i princip kan pågå i all oändlighet då hela beloppet som
dras ofta endast täcker räntorna och själva huvudskulden minskar aldrig. Även
skuldsaneringslagen innehåller en hel del icke så gynnsamma incitament för gäldenären.
Studier visar att om man utgår från att det finns 400 000 skuldsatta personer i 45 års åldern i
Sverige (vilket endast är en ungefärlig siffra på antal skuldsatta ) kostar samhället i form av
produktionsbortfall (arbetslöshet och långtidssjukskrivningar kopplade till skulderna) samt
psykiska och somatiska ökade sjukvårdskostnader (även dessa till följd av hur ens
skuldsituation lett till ohälsa, både fysisk och psykisk) en total summa på någonstans mellan
30 och 50 miljarder kronor varje år. I denna summa ingår dessutom INTE de kostnader för administration (i form av löner etc) verken för myndigheterna eller borgenärerna. Inte heller ingår de ekonomiska konsekvenserna som man som anhörig till någon som är skuldsatt kan
drabbas av. För att inte tala om det enskilda lidandet för varje individ som inte
överhuvudtaget kan mätas i pengar. Att överskuldsatta skäms och blir stressade och sjuka av
sin skuldsituation vet vi vid det här laget. Och möjligen kan en del av dessa känslor av skam
vara befogade. Men att tvingas leva i utanförskap, utveckla diverse både psykiska och
somatiska sjukdomar som en konsekvens av detta. Samt att ständigt uppleva sig själv som
en lägre stående varelse som samhället tittar ner på, är ALDRIG befogad.
Jag har hört någon säga en gång att bara för att livets bok innehållit ett dåligt kapitel,
innebär det inte att hela boken bör dömas ut. Den bästa gåvan efter
livet självt, är en möjlighet till en andra chans. Och kanske tar inte det
första steget du tar mot ett skuldfritt liv dig dit du vill, kanske måste
du kämpa lite först. Men det första steget tar dig i alla fall från platsen
du befinner dig på just nu. GE INTE UPP!!!
Ida Forteza

Mitt medlemskap på Fontänhuset
Hej!
Mitt namn är Nathalie och jag är ny medlem här på Fontänhuset i Helsingborg.
Fontänhuset finns i 33 olika länder världen över. Som medlem kan man besöka
alla husen! Hur trevligt är det inte att på sin semester i Hawaii kunna glida förbi
deras Fontänhus och ta en kaffe? Låter helt magiskt för mig.
Första gången jag fick nys om Fontänhuset var jag var inlagd på
vuxen psykiatrisk avdelning, hösten 2019. Där läste jag ”Fontänhusnytt” precis
som ni gör nu. Jag blev sedan medlem våren 2020.
Som 22-åring har jag redan haft extremt mycket problem med min psykiska
hälsa. Mer än vad vissa har under en hel livstid. På grund av ett högpresterande
jobb som säljare, hos det största telekombolaget i landet gick jag rakt in i
väggen, och det gick snabbt. Därefter fick jag utmattningsdepression med svår
ångestproblematik. Det är aldrig roligt att vara sjuk, men att vara 22 år gammal
och så utmattad att man inte ens orkar öppna ett mjölkpaket är miserabelt.
Jag levde i en helt annan värld där jag om jag hade tur, orkade gå på toaletten.
Medans alla mina jämnåriga vänner kunde vara ute och festa i 12 timmar,
två dagar i sträck.
Efter ett halvår inom vuxenpsykiatrin fick jag diagnosen emotionell
personlighetsstörning, vilket innebär att man har svårigheter med relationer,
känslor, impulsivitet samt tomhetskänslor. Diagnosen baserar sig ofta på att
individen genomgått trauma i barndomen som aldrig blivit bearbetade.
Att ha psykisk ohälsa innebär många gånger att man isolerar sig och blir
passiv. För min del slutade jag socialisera helt och var inte intresserad av att
vara aktiv. Förseningen av mina terapier knäckte mig och ledde till
tvångsinläggningar, överdoser och ständiga självmordsförsök.
Att komma ut i det ”vanliga arbetslivet” är tufft när psyket sviker en och när
viljan att bli bättre inte heller finns. Där kom Fontänhuset in i mitt liv.
Hit är jag alltid välkommen och något tvång att vara produktiv finns inte.
Att få bryta min isolering, om så bara för någon timme, är så himla skönt. Jag
kan vara här i flera timmar eller bara i några minuter, allt är på mina
villkor. Ibland räcker det att bara komma hit och ta en kaffe och snacka lite skit
så mår man bättre. Jag är väldigt glad över att min kontaktperson hjälpte mig
att bli medlem i Fontänhuset för det ger mig väldigt mycket tillbaka.
Och i väntan på mina terapier som jag behöver, har jag Fontänhuset och min
fantastiska kontaktperson att luta mig emot.
Nathalie

I den mycket speciella situation som hela
samhället just nu befinner sig i, valde man

att sända april månads gemensamma

En annan tjänst
kommunen erbjuder sina invånare är en

utvecklingsgruppmöte online. Ämnena på
mötets agenda var Case management samt
Helsingborgs kommuns olika stödinsatser
under rådande Corona pandemi.

stödlinje som är bemannad mellan
kl

måndag till fredag.

Här kan du som är antingen svensk eller
arabisktalande få svar på frågor som tex

Helsingborgs kommun har valt att använda

vilka restriktioner som gäller för tillfället.

sig av en app utvecklad i Norge (fast i en

Få råd och tips på strategier att hantera

försvenskad version), för invånarna att

den rådande situationen. Kanske behöver du

kunna be varandra om hjälp, stöd och andra

vägledning i hur du ska prata med dina barn

vardagstjänster. Appen heter

i frågan eller så behöver du kanske helt

och

kan laddas ner både på Appstore och på

enkelt bara någon att prata med pga oro

Google play. Eller på www.nyby.no

eller ensamhet. Numret du ringer är
. Det går även bra att maila

I en undergrupp i själva appen kan
Helsingborgs invånare efterfråga praktisk
hjälp eller stöd i vardagsärenden uppkomna
av den Corona kris som råder, av varandra.
Tex. så som att handla eller göra andra
ärenden mm. Finner man någon som kan
hjälpa en med det stöd/ hjälp man
efterfrågar görs en överenskommelse dessa
två parter emellan genom en privat chattfunktion.

till:
From

finns en digital instruktör på

plats på Bredgatan som erbjuder hjälp till
den som behöver med den tekniska biten,
nu när så mycket av kommunikation och
information sker digitalt, eftersom gällande
rekommendationer är att undvika kontakt
med andra människor i yttersta mån.

På
finns en egen flik som heter Corona, där kan

På

har man

du finna aktuell och löpande information om

skapat en samlingsplats för resurser och

läget från Helsingborgs stad. Här finner du

engagemang i Helsingborgs stad i denna svåra

även information från flera av de frivillig or- tid. Under dem 2 olika flikarna som heter:
ganisationer och föreningar som finns i
och
Helsingborgs stad. Vissa av dessa har
har du möjlighet att söka
förändringar i sin verksamhet som kan vara
finansiering för samhällsnyttiga idéer och
bra att känna till och andra erbjuder en
projekt som skulle kunna vara allmänheten
hjälpande hand i dessa tider.
behjälpliga.
Även på
kan du Under fliken som heter:
hitta information. Har du dessutom
en idé om någon stödfunktion eller annat
tänkbart sätt att kunna nå ut till dem
mest utsatta och hårdast drabbade av krisen
i samhället, får du väldigt gärna informera

eller ventilera dessa med oss genom att
maila till:

kan du bidra med
sjukvårdsmaterial och dylikt vilket är en
bristvara för tillfället.
Under fliken:
erbjuder olika
företag sin hjälp till andra företag som
hamnat i kris pga Corona.
Under fliken:

På Facebook kan du även följa en grupp som
heter:

ges du som privatperson
möjligheten att stötta alla dem företag som

. Även här kommer det finnas

råkat illa ut ekonomiskt som en direkt

löpande information om olika vägar till stöd,

konsekvens av den rådande situationen.

råd och hjälp som finns i samhället.

Sist men inte minst under fliken:

Inom kort kommer dessutom staden göra ett

hittar du olika vägar och

utskick via post till alla invånare med aktuell tjänster att antingen kunna bidra med eller
information och kontaktvägar.

att kunna använda dig av, som Helsingborgs
stad erbjuder extra till sina invånare pga
rådande Corona situation.

Min väg till Fontänhuset Helsingborg

Hej mitt namn är Trolle Ligner och vid tiden för skrivandet av denna artikel så har jag varit
medlem på Fontänhuset i lite mer än 1 år. Det började med att jag var på möte med
Arbetsförmedlingen tillsammans med min handläggare på Arbetsmarknadsförvaltningen.
Jag hade ett halvår tidigare blivit av med min aktivitetsersättning från Försäkringskassan då
dem inte godkände mitt läkarintyg. Istället var det menat att jag skulle börja arbetsträna, men
när jag var på mötet så fick jag veta att det för tillfället inte fanns möjligheter att få en plats
att arbetsträna på. Min handläggare tyckte ändå att jag skulle ha någon form av aktivitet
istället för att bara sitta hemma, så hon rekommenderade att vi skulle boka in ett besök på
Fontänhuset. Sagt och gjort fick jag en medlemsintroduktion och tanken var att jag skulle
börja direkt efter helgen. Det tog mig dock mer än en vecka att samla mod till mig att gå dit,
jag blev kontaktad av en av handledarna på huset eftersom jag inte dykt upp så som vi hade
avtalat, då bestämde jag mig för att ta mig i kragen och gå dit. Det hade nog inte hänt annars.
I början så var det ganska nervöst eftersom jag inte kände någon och jag hade inte så stor
koll på hur det fungerade i huset, men alla var väldigt välkomnande och snälla så det kändes
bra ganska fort. Min första arbetsuppgift som jag tog mig an var att hjälpa till att måla om
väggarna under den renovering som pågick när jag började här på huset. Sedan höll jag under
några veckors tid på med lite blandade uppgifter på kontoret som t.ex. att skriva kuvert,
frankera kuvert och dylikt. Ytterligare lite senare fick jag lära mig att jobba med husets
hemsida, det fanns en pärm med information om hur man skulle göra och även en del av det
material som behövde läggas ut på hemsidan. Jag började även att skriva artiklar och jobba
med layouter till vår medlemstidning, samt jobba med andra IT-relaterade saker.
Det har definitivt varit positivt för mig att börja på Fontänhuset och även om jag inte är frisk
än, så har jag absolut blivit bättre. Jag har färre riktigt dåliga dagar än vad jag hade tidigare
och jag har fått ökat självförtroende och mer meningsfullhet i min vardag. Det känns som att
arbetsuppgifterna som finns här är meningsfulla och givande, och det är uppgifter som jag
upplever passar mina intressen. Det känns också bra att det är kravlöst och att man gör saker
efter sin egen förmåga, mår man tex. mycket sämre en dag så är det ingen som tycker det är
konstigt, man kan vara sig själv helt enkelt. Därför känns det mindre jobbigt att gå hit, än till
många andra platser och på senaste har jag börjat vara här oftare och längre.
Jag är glad för att jag blev kontaktad eller (reach-outad) som vi kallar det här, och att jag
faktiskt tog mig hit och blev medlem, det är absolut inget jag ångrar, och jag ser fram emot
framtiden här på huset, även om jag måste börja arbetsträna så småningom så kommer jag
ändå att vilja ha Fontänhuset som en fast punkt i min tillvaro.
Trolle

Min resa till Belgien

För ett par år sen så var jag på en resa till Bryssel tillsammans med en kompis. Anledningen till att vi åkte
till Bryssel var att han hade betalt för att få en statistroll i den ”crowdfundade” filmen Iron Sky 2 som
bland annat skulle spelas in i Antwerpen, han ville inte åka själv dit så därför frågade han mig om jag ville
följa med. Från början så ville jag egentligen inte för jag hatar att flyga och min psykiska hälsa var inte den
bästa vid tiden, men jag bestämde mig ändå för att följa med. Belgien är ju inte direkt ett land man åker till
för att turista i vanliga fall så jag tänkte att det kunde bli kul ändå. Vi åkte med billighetsbolaget Ryan Air
från Kastrup, vilket tog ungefär en timme. Eftersom det var billigt flyg så kom vi till en liten flygplats mitt
ute i ingenstans som hette Charleroi, bussen därifrån in till Bryssel tog faktiskt längre tid än flyget! När vi
till sist kom in till Bryssel så fick vi se en del av stan direkt då det även var en timmes promenad till hotellet. Eftersom vi hade tagit det billigaste skithotellet vi kunde hitta så var det inget vidare men det funkade
att sova i, dock så var det ett fönster som inte gick att stänga vilket vi försökte förklara för receptionisten
vars engelska var obefintlig så det gick inget vidare, men det var på hösten så det blev inte kallt.
Hursomhelst så skulle min kompis vara med på filminspelningen under 1 dag och vi hade bokat hotellet för
3 dagar så det blev lite tid att utforska Bryssel. Första dagen så promenerade vi mest planlöst runt i staden
och utforskade och käkade på olika pommes-frites ställen. I Bryssel så fanns det pommesställen i nästan
varje gathörn, jag tänkte först prova den Belgiska specialiteten ”Moules-Frites” dvs. Pommes Frites med
kokta musslor men det såg inte så aptitligt ut så jag hoppade över. Vi såg bland annat torget Grande Place
som hade väldigt fin
och gammal arkitektur med guldiga detaljer på husen.

Grande Place

Andra dagen så tog min kompis tåget till Antwerpen så jag fick utforska Bryssel på egen hand, så jag gick
runt och fotograferade olika byggnader, käkade och gick och shoppade lite. Sen när han kom tillbaka så
tog vi några öl och stack ut på restaurang.
Tredje dagen så tog vi tunnelbanan och kollade på EU:s huvudkontor, vilket var större än vad jag hade
förväntat mig, utanför så fanns det även en bit av Berlinmuren bevarad.

Bit av Berlinmuren
Sedan så åkte vi och skulle kolla på ett ställe som heter Mini-Europe som skulle vara en park med
miniatyrer av massa berömda Europeiska byggnadsverk. Men det var stängt så istället så gick vi upp i en
byggnad som hette Atomium, som var en stor stålkonstruktion som var formad som en Atom som byggdes
inför världsutställningen 1958. Byggnaden har blivit som en symbol för Belgien. Inuti så var det rulltrappor
mellan de olika segmenten och olika häftiga ljus samt bilder från världsutställningen. När vi skulle därifrån
så var det en man utklädd i Tintin kostym som slet tag i oss och försökte tvinga sig till en bild med oss som
dem sedan försökte sälja till oss för överdrivet pris, men det blev inget med det.

Atomium

Jag var nöjd med resan även om det inte var den mest händelserika resan jag varit på, det var helt klart kul
att se Bryssel. Det är ju ingen stad man normalt sett besöker. Så jag ångrar inte att jag följde med dit. Det är
aldrig fel med att uppleva nåt nytt.

Trolle

Inte öppet på onsdags
kvällar eller söndagar i
nuläget tills vidare
besked ges.

Följ oss gärna
på vår
hemsida och
Facebook

Välkommen till Fontänhuset
Helsingborg på webben
Nu startar vi upp Fontänhuset i Helsingborg på webben för alla er som sitter hemma
ska få en chans att kunna vara med och fortsätta påverka vårt Fontänhus.
Genom Webben kan du vara med på möten så som på husmötet och på våra
karantänsmöten! Vi utgår ifrån projektet Digi-Inklusion och den digitala applikationen
Cisco Webex Teams. Cisco Webex Teams är ett verktyg som gör att vi kan hålla
kontakten genom att ha videokonferenser och nät konversationer med varandra.
För att kunna delta går du in på webex.com. Väl inne på deras hemsida trycker du
sedan på Produkts, och därefter på Download. Då kommer det upp två olika förslag att
välja mellan: Webex Meetings och Webex Teams. Där ska du välja Webex Teams
och ladda ner programmet. Sedan startar du programmet och skapar dig ett konto,
följ sedan instruktionerna som du finner där.
(Finns även som mobil app på Appstore och Google play)


Varje måndag till fredag kl 08,30-09,15 har vi ”frukostmöte”
tillsammans där vi även deltar i husets riktlinjediskussion.



Direkt efter detta kl 09,15 har vi som sitter hemma i ”säkert förvar” vad
vi kallar för ett karantänsmöte. Här har vi tillsammans en variant av
enhetsmöte där man har möjlighet att ta sig an någon form av
arbetsuppgift att uträtta under dagen.



Ett karantänsuppföljningsmöte sker sedan kl 13,00 för den som vill delta
vid detta, där följer vi bla. upp dem arbetsuppgifter som vi tog oss an
under förmiddagen.



På fredagar kl 14,00 har du dessutom möjligheten att vara delaktig vid
husets husmöte samt ca 15,00 kan du delta i husets efterföljande
kalendermöte.

För att vi ska kunna bjuda in dig i dem olika forumen behöver vi din mail-adress.
Maila denna till någon av följande när du slutfört din registrering på Webex Teams:


Anton.bengtsson@fontanhushbg.se



Claes.sjoberg@fontanhushbg.se

Så blev Bryggan
Fontänhus!

Claes började på Bryggan 1990 och var i köket
redan från början. Han har medlemsnummer 5.
Vi är 432 medlemmar i Helsingborgs
1990 startade Bryggan upp på Bryggaregatan med
Fontänhus just nu.
Sven Jeppson som klubbhuschef med tre handledare. Medlemmarna Jan Kuhlin, Margrit och Claes
var med från början. Det var som en träffpunkt,
där var ungefär tjugo deltagare från början. 1993
blev verksamheten ett Fontänhus. Man flyttade till
huset på Norra Strandgatan som man hyrde av
kommunen. Där ligger Fontänhuset fortfarande .
Sven Jeppson började ett samarbete med ABF
med olika kurser som medlemmar kunde gå på.
Där fanns övergångsarbeten, bland annat på rådhuset och Halmèns .
Peter Frysäker blev medlem den 6 februari 2006.
Han gick på ABF kurser om konst och måleri. Han
gick även via folkuniversitet. Han började med
dikter 2007 genom att skriva för tidningen. Han
blev sedan inspirerad att skriva en bok som heter
Juniors resa. Den utspelar sig i universum, en resa
i tiden som en science fiction. Det senaste han håller på med är temperamålning och medeltida ikonmåleri i cirkel på ABF. Man kan se hans konst och
poesi på www.enpoet.se.
Margrit började i huset 1991 när det låg på Bryggaregatan. Hon var i köket och hjälpte till att laga
mat. De hade även en loppis. De hade verksamheten i två år. Margrit är vår äldsta medlem, hon är
åttio och har medlemsnummer sex.
Johnny blev medlem 2008 började i köket med
Christer och Kerstin. Bosse Lundmark började
jobba i huset då flyttade Johnny till serviceenheten. Där höll han på med renovering. Johnny har
haft olika jobb, bl.a. vaktmästeri, truckförare.
2015 åkte Johnny till New York i tre veckor på
utbildning inom fontänhusrörelse. I USA hade de
25000-30000 medlemmar på de åtta olika enheterna. Det var patienterna som startade upp i själva
ursprungshuset . I USA har de inte något socialt
skyddsnät. Många har det tufft ekonomiskt, får bo
hemma hos sina föräldrar.

Margrith

Claes

Jan

Som med allting annat idag så är även fontänhusets friskvårds program påverkat
av Corona pandemin.
All träning i huset är inställd tillsvidare, men som medlem har man fortfarande
möjlighet att gå till friskis och svettis för att träna gratis. Det krävs dock at man
registrerat/ registrerar sig som en medlem från fontänhuset
för att få tillgång till möjligheten. Detta gör du genom att säga till i receptionen
så skickas ett mail som huset
sedan bekräftar att det stämmer. Tiderna som sen gäller för medlemmar
att träna är som följer:

(Om man ska boka plats på ett pass måste detta pass börja innan kl 14.00.
Är det däremot gymmet man ska träna på räcker det dock att man är på plats
och checkar in innan kl 15.00.
Då går det bra att stanna kvar tills man tränat klart).

(Samma princip gäller även här tidsmässigt för bokning av pass och
gymträning som på vardagar).

IN LOVING MEMORY
BO (BOSSE) HÖGSTRÖM
Tills vi ses igen!
- Dina vänner och
kolleger på
Fontänhuset i
Helsingborg.

Till minnet av vår kära kollega
Bo” Bosse” Högström som inte
längre finns bland oss.
Hans plötsliga bortgång
chockade oss alla och han är
djupt saknad.
Vi kommer alltid att minnas
honom som en kär del av våra
liv och i vårt älskade fontänhus.

VILA I FRID
BOSSE
Det finns en saknad som
alltid stannar.
Det finns en saknad som
aldrig ger sig av.
Det finns en saknad som
alltid blommar……
-En sådan saknad som vi
alla efter dig har!!!

Min väg till Navigator
Vad är Navigator?
Navigator är en kommunal daglig verksamhet inom LSS i Helsingborgs stad.
Det första steget är att ansöka om daglig verksamhet via sin LSShandläggare. Sedan behövs beslut som säger att man beviljats daglig verksamhet och därefter har man möjlighet att önska, exempelvis om man tidigare
gjort ett studiebesök på en verksamhet och känner att det är just där man vill
gå.
Det finns olika dagliga verksamheter i Helsingborgs stad. Vissa är mer inriktade på deltagare med bland annat autism och utvecklingsstörning och andra
riktar in sig på deltagare som är mer högfungerande inom autismspektrat.
Mina förväntningar
- Att det ska vara roligt, lärorikt och utvecklande.
- Leda till praktik och förhoppningsvis anställning på
exempelvis Ikea eller Myrornas Second Hand i
Helsingborg.
- Att jag ska kunna utveckla mitt sociala liv med fler
vänner.

Min första dag på Navigator blev mycket bättre än förväntat.
Jag kom in i gruppen med de andra deltagarna nästan på en gång och -

det visade sig vara väldigt trevliga människor i blandade åldrar och jag någonstans i

mitten åldersmässigt. Handledarna tog också väl emot mig och visade mig var jag kunde
ställa min lunch och var det fanns kaffe.
Jag kommer till en början vara där tre dagar i veckan men kan förhoppningsvis utöka
mina timmar inom en snar framtid.
Jag ser fram emot min andra dag på min resa mot nya mål.
Min andra dag på Navigator hade kunnat bli bättre om jag kunnat somna igår som jag
tänkte, men så blev det inte.

Efter många om och men så har vi äntligen fått upp våra
informationstavlor i fönsterna på huset, samt en ny skylt med
vår logga. Vi är mycket nöjda med resultatet, den som väntar
på nåt gott väntar aldrig för länge. Nu slipper folk som går
förbi titta och undra vad som försiggår här inne, all information om verksamheten finns på informationstavlorna.

Tankar och drömmar
Peter Fryksäter
Det som sker verkar i ödesbestämda tankar, huruvida detta skapande uttryck
för oss gemensamt till en mera mänsklig närvaro.
I dessa tänkvärda ordskapelser så bryter vi nya marker, omkring denna
skapande ovationsbenägenhet.
De som likvideras är mera otydliga dessa orubbade födelser inuti detta som är
livets mening och mänskliga attityd.
Skedet ligger nu mera vaken och dessa rimliga former, är mänsklighetens största
idé.
Det stora inre rummet förser oss med mindre principer, samt leder oss tillbaka

in i livets minnesformer.
Det största är inte det som minnet kan agera med utan ett tillfälligt svarande
med mindre tillstånd.
Skapandets yttre mindre svarstal, lovar oss en ny slags begränsning och lättar
på alla våra tankar med nya bangropar.
Mindre slags minneskurvor, ligger ned och förser oss med ett tydligt angripande
i minnets stora ovala skapande utav flerspråkiga baciller.
Håller mig vaken och lägger en ridå med mera sanna sinnessidor, detta är det
som avgör detta helande, som numera finner en tanke till kommande framtida
skapelser.

042 – 406 26 10
Vuxenpsykiatrimottagning
(Najaden)
Drottninggatan Helsingborg

112
Akut

042 – 406 27 30
Akutmottagning
Vuxenpsykiatri
Helsingborgs Lasarett

0431 – 816 77
Vuxenpsykiatrimottagning

042 – 36 40 50

Södra sjukhuset

WeMind

Ängelholm

Specialistpsykiatrisk mottagning
Nedre Nytorgsgatan
Helsingborg

0431 – 816 42
Vuxenpsykiatrimottagning
Psykos Ängelholm

Det finns flera olika organisationer som
ger stöd när du mår dåligt.
Ditt mående och hur du upplever din
situation avgör vilken kontakt som är
bäst för dig.
Genom larmnumret 112 kan du komma i
kontakt med Jourhavande läkare, präst
och socialjour.
Mind dr iver självmor dslinjen som du
kan nå på telefonnummer 90 101öppen
mellan klockan 06 – 24,
det går även bra att chatta och skicka
e-post.
Mind dr iver även ett for um som du når
via deras hemsida www.mind.se
Jourhavande medmänniska kan du
ringa mellan klockan 21 – 06.
De nås på telefonnummer 08 – 702 16 80

Dessa nummer till psykiatriska mottagningar kan vara till hjälp
om du har en pågående kontakt där

Här följer några fler organisationer som ger
stöd
Pratamera.nu
Erbjuder samtal och KBT-terapi
www.pratamera.nu
Mindler
Anslutna till landsting och region.
Samtal 25 min kostar 100 kr, frikort gäller.
www.mindler.se

Blue Call er bjuder stödjande samtal via sin
app.
Finns att ladda ner för både Iphone och Android.
Detsamma gör även KRY www.kry.se
Aldrig Ensam er bjuder r ådgivning på telefon
om man har psykisk ohälsa eller anhörig.
Telefonnummer: 0771 – 186 000
www.aldrigensam.com

STÖDMEDLEMMAR
Ett stort tack till er alla!
Berit Lund-Andersen

Maria Ward

Marianne Borgman

Bo Lundmark

Eva Ingers

Eva Magnusson

Jonny Karlsson

Thomas Nordström

Monika Jacobsson

Birgit Haynes

Mats Löf

Eva Magnusson

Cecilia Wache

Per Boije

Margit Wittander

Elisabeth Bergqvist

Margareta Liljedahl

Ulf Bergqvist

Bengt Linderot

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
eller via
Swish 123 409 07 75

Ett stort tack till våra sponsorer!
Ert stöd & engagemang betyder mycket för oss
Vill du också synas här? Varmt välkommen att bli vårt nya
stödföretag

S:t Andreaslogen

S:t Johanneslogen

Kapitelbrödraföreningen
Kjell Christopher Barnekow

Vi vill även tacka våra bidragsgivare!

