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Varmt välkomna 



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). 

mer invecklat än så var det faktiskt inte. 

 

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. Stockholm,  

år 1980. 

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.  

 

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. 

 

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….. 

 

-  



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 styrelsemedlem-
marna 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 verksamheten verkligen bedrivs enligt Fontänhusmodellen och uppfyller 
de kriterier som behövs för att få lov att kalla sin verksamhet för ett Fontänhus.  
Vi tänkte presentera 1 riktlinje lite mer på djupet i varje tidningsnummer, granska den 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 att presentera riktlinje nummer 7 Riktlinjerna är uppdelade i olika katego-
rier, varav de första 7 faller under kategorin medlemskap.  

’ Klubbhuset tillhandahåller en effektiv  
uppsökande verksamhet till medlemmar som inte  
deltar, blir isolerade i samhället eller inlagda på  

sjukhus. 

För många människor med psykisk ohälsa är det just att ta det första steget ut genom ytterdörren som är allra svårast. Detta 
leder ofta till social isolering, vilket medför att det psykiska måendet blir ännu sämre. 
Forskning visar att även människor som INTE lider av psykisk ohälsa mår sämre psykiskt vid längre tids ledighet så som vid ar-
betslöshet och tom i vissa fall vid semester. 
Att ha rutiner och kontinuitet samt att uppleva en  
meningsfullhet i sin vardag, är väldigt viktiga  faktorer för att vi människor ska må bra. Detta påverkar som sagt oss alla och 
lider man dessutom redan av psykisk ohälsa blir  
konsekvenserna av social isolering ännu värre för individen. 
Det är viktigt att känna att det finns en mening med att stiga upp om morgnarna, att man är behövd och att någon saknar ens 
närvaro om man uteblir.  
Att man fyller en funktion helt enkelt.  
Fontänhus arbetar med en modell som vi kallar för reach-out. 
Detta innebär att vi som är på huset kontaktar medlemmar som av en eller annan anledning bryter sitt mönster och  
plötsligt inte dyker upp på huset mer. Kontaktvägarna för att nå dessa har bestämts av  
medlemmarna själva och kan se ut på många olika sätt.  
Tex. via telefonsamtal, sms, handskrivna brev  eller mail.  



Jag har sedan många år tillbaka haft problem med fysisk ångest, och då särskilt relaterad till andning-

en. När det kom första gången så gick jag fortfarande på gymnasiet, det var en period då jag höll på att 

byta skola då jag inte var nöjd med det programmet jag gick för tillfället. 

En dag när jag hade haft hög ångest en period så kände jag plötsligt att jag hade svårt att andas, det var 

en väldigt obehaglig känsla och det kändes som att det var en elefant som satt på min bröstkorg.  

Det enda som hjälpte lite var att dra djupa suckar men efter några minuter så var känslan tillbaka igen. 

Hursomhelst så gick det över efter några dagar igen, men efterhand så började det återkomma med 

jämna mellanrum och det blev jobbigare och jobbigare att fungera i vardagen med det ständiga obehag 

och den panik jag kände. Till slut så var det jobbigt hela tiden även fast den ursprungliga ångesten 

hade försvunnit så hade nu istället mitt andningsobehag blivit en ny källa till ångest. 

Jag visste såklart inte till en början vad det var för nåt utan jag sprang runt hos olika vårdcentraler och 

läkare men dom kunde inte förklara varför jag kände som jag kände.  

 

Jag gick även till psykiatrin men fann inga svar där heller, dom frågade bara vad jag hade ångest över, 

men jag kände inte att jag hade ångest över nåt speciellt, jag hade bara ett konstant obehag med  

andningen. Frustrationen växte när jag inte fick några svar och mådde rätt så dåligt över min situation, 

jag hade mer eller mindre en konstant låggradig panikkänsla och det var omöjligt att slappna av samt 

svettades konstant. 

 

En dag när jag gick till vårdcentralen så blev jag ombed att ta ett djupt andetag. Då fick veta att jag  

andades väldigt ytligt och enbart med bröstkorgen och snabbare än normalt. Fick veta att man ska an-

das djupa andetag med diafragman, vilket jag inte gjorde. Hon på vårdcentralen trodde att jag haft hög 

ångest så länge att jag andats ytligt under lång tid och därmed blivit tillvand, och att det nu blivit en 

ond cirkel. Det finns tydligen en term för detta på engelska ’’Chronic Hyperventilation’’ eller kronisk 

hyperventilering, det verkar inte som att läkare eller psykologer är så kunniga om detta, men det verkar 

drabba vissa med kronisk ångest, har jag fått veta då jag läst mycket på internet om fenomenet. 

Jag gjorde en liten bild som förklarar detta nedan.  



Det var ett par år sen jag var hos vårdcentralen nu och fick veta detta men jag kämpar fortfarande med samma 

problem, det är en ond cirkel som verkar vara väldigt svår att bryta, jag har en massa andningsövningar som 

jag håller på med varje kväll men även om jag börjar se framsteg så trillar jag oftast tillbaka i samma mönster 

så fort jag får det minsta ångest igen. Det kan vara svårt att bryta ovanor som hållit på så länge. Så det är väl 

digt påfrestande att känna obehag varje dag, och man blir lätt deppig i perioder. 

 

Efter att ha haft detta problemet så länge så har jag blivit väldigt spänd i kroppen, särskilt i bröstkorgen och 

axlarna samt magmusklerna, när man inte mår bra och har obehag så blir det lätt att man spänner sig i kroppen, 

då kroppen förbereder sig på en fara som inte finns. Så jag har funderat på att börja på massage eller hos en 

sjukgymnast.  

Jag hoppas att en sjukgymnast kanske också kan hjälpa mig att börja andas bättre genom att titta på min tex 

min hållning och kanske göra mig uppmärksam på var jag spänner mig.  

 

Så klart så måste jag även jobba på min ångest för att problemet inte senare ska återkomma, och det gör jag, 

går tex hit till Fontänhuset och jag undviker inte saker lika mycket som jag gjorde förr. Förr undvek jag mycket 

fysiska saker på grund av mina andningsproblem, men jobbar på det. Jag kommer även hit till Fontänhuset 

men då och då så får jag återfall och kommer inte hit på några dagar, men jag gör mitt bästa och jag tänker att 

det är ingen fara så länge man inte ger upp, jag försöker att inte vara för hårt emot mig själv. 

 

Ett tips till dig som har hög ångest, tänk på hur du andas, är det lugna djupa andetag, eller korta ytliga? När 

man går spänd länge så är det lätt att fastna i ett mönster som man ofta inte ens tänker på.  

Trolle 



Säkerhet på nätet 
Vi använder dagligen internet för olika saker, såsom att betala räkningar,  

skicka e-post och så vidare. Men vad bör man tänka på vad gäller säkerhet på nätet?  

Denna artikel kommer att behandla några grundläggande säkerhetsfrågor.  

Malware är ett samlingsnamn för virus och annat skräp som kan infektera datorn.  

För att skydda sig kan man ladda hem program som Avast antivirus  

(https://www.avast.com/sv-se/index#pc) och Malwarebytes antimalware  

(https://www.malwarebytes.com/).  

Båda dessa program finns i gratisversioner.  

En brandvägg övervakar trafiken till och från datorn och kan stoppa potentiellt farlig trafik. Windows har en 

inbyggd brandvägg. Vill man      ha en annan kan jag rekommendera ZoneAlarm (https://

www.zonealarm.com/).  

Även denna finns i en gratisversion.  

När man ska mata in känsliga uppgifter i webbläsaren, exempelvis lösenord, bör man tänka på att kolla 

adressfältet i webbläsaren.                 Om där står https: och inte http: och om där finns en hänglåssymbol till 

vänster om adressfältet betyder det att sidan är krypterad och därmed säkrare att använda. 

Kryptering innebär att man förvränger information för att obehöriga inte ska kunna  

läsa den. Informationen måste sedan dekrypteras för att man ska kunna läsa den igen.  

Det behövs en särskild nyckel för att dekryptera informationen som krypterats.  

Vad gäller lösenord bör man ha starka lösenord som är svåra att lista ut.  

För att lära sig hur man skapar starka lösenord kan jag rekommendera  

Kjell och Companys hemsida:  

(https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/dator/dator-och-datasakerhet/ 

sakra-losenord). Man bör ha unika lösenord för varje hemsida samt att man inte bör återanvända lösenord. För 

att man inte ska behöva komma ihåg alla lösenord kan man använda sig av en lösenordshanterare. Det finns 

många att välja på exempelvis Lastpass, 1Password och Bitwarden. Dessa sparar ens lösenord i ett säkert valv 

så att man har tillgång till dem när man behöver dem.  

Det enda man behöver komma ihåg är sitt huvudlösenord det vill säga lösenordet till sin lösenordshanterare, så 

kommer lösenordshanteraren ihåg alla andra lösenord.  

Det är dock viktigt att huvudlösenordet är starkt samt att man inte glömmer bort det,  

eftersom att man då kanske inte kommer åt sina andra lösenord.  

Man bör därför skriva ner sitt huvudlösenord och förvara detta på ett säkert ställe.  

Lösenord ger ett visst skydd, men man kan även använda sig av så kallad  

2-stegs verifiering. Här har man en extern enhet, exempelvis en mobiltelefon som man använder när man loggar 

in. Det kan vara att man loggar in med en kod som skickas till sin mejl, eller att man använder en särskild app 

för att verifiera sig.  

Man kan göra datorn man använder betrodd så att man bara behöver ange sin 2-stegs verifiering en gång och 

att datorn sedan är betrodd. Man måste dock ange 2-stegs informationen när man loggar in från någon annan 

dator.  

Det finns även så kallade säkerhetsnycklar, exempelvis Yubikey, 

som man kan använda för att logga in.  



 

Vad gäller e-post ska man tänka på att aldrig klicka på några länkar i e-postmeddelanden. Dessa kan leda vidare till 

sidor med skadlig kod.  

Man bör ha pinkod till låsskärmen på sin mobiltelefon. Detta för att obehöriga inte ska kunna komma åt allt på 

telefonen om man tappar den eller den blir stulen. Man kan även använda sig av så kallad biometri såsom 

fingeravtrycksläsare eller ansiktsavläsning.  

Vad gäller att logga in på sin bank ska man tänka på att aldrig logga in om någon ringt och bett en om göra det. 

Inloggningen ska alltid ske på eget initiativ, inte på någon annans.  

Man ska heller aldrig uppge pinkod, svarskod eller någon annan kod om någon ringer och  

ber en att göra det. Detta gäller oavsett om den som ringer uppger sig komma från banken,  

ett kreditkortsföretag eller från någon annanstans.  

 

 

 

 

 

 

Mitt nya liv – Min resa mot en  

hälsosammare livsstil 

Nu bär det av mot nya härliga och nyttiga mål. Mer träning i form av långa  

promenader i det gröna och bättre kost utan socker.  

På ca 2 månader har jag minskat 8 cm runt midjan och hela 6 kg.  

Målet är att fram till slutet av 2020 uppnå min mål vikt på  

ca 65 kg.  

Mina tips är 

Att promenera eller cykla istället för att välja bussen som transportmedel.  

Minska sockerintaget och äta mer frukt och grönsaker. 

Mina mål 

- Sluta med socker helt och hållet. 

- Dricka mer vatten. 

- Fortsätta min viktminskning samt att tappa fler cm runt midjan.   

- Bli nöjd med mig själv och den jag är. 

   Henrik Telemo 

Alice 



Om det som skulle 

varit vi 

Om jag hade varit tvungen 

att beskriva vårt  

förhållande i ett 

enda ord, så skulle det bli 

“väntande”. 

Jag väntade alltid på något. 

Jag väntade på dina sms och 

samtal.  

Jag väntade på att du skulle 

hitta tid för mig.  

Jag väntade på att du någon 

gång skulle säga... 

“Jag älskar dig”  

före mig. 

Jag väntade på hela dig. 

På att även du skulle  

engagera dig i vårt  

förhållande. 

Jag väntade på att du skulle 

välja mig…. 

Men du gjorde aldrig det..! 

Det sorgliga är, och det är 

inte helt lätt för mig att  

erkänna…. 

Men jag skulle  

antagligen fortfarande 

vänta på dig... 

…….Om inte tiden hade 

sprungit iväg från mig. 

Jag skulle säkert  

fortfarande nöja mig med 

dina tomma ord och dina 

falska förhoppningar om 

bättring . 

Jag skulle säkert  

fortfarande vara okej med 

att vara ditt  

andrahandsalternativ eller 

din back up plan. 

Jag skulle säkert  

fortfarande hålla fast vid 

hoppet om att  

någonting någon gång, 

skulle komma att hända  

inuti dig. 

Så att det faktiskt skulle 

kunna bli vi två på riktigt! 

Men jag skulle bara  

fortsätta att ljuga för  

mig själv. 

Jag brukade ljuga för mig 

själv om att jag var okej 

med hur saker och ting var  

mellan oss.  

Jag ljög om att jag inte  

behövde några etiketter. 

Jag ljög för mig själv om att  

jag var en avslappnad och 

cool, “vad som än händer”  

typ av tjej. 

Jag lurade mig själv, för att 

jag ville ha dig i mitt liv så 

himla mycket!  

Och att ljuga för mig själv 

blev det enda sättet som  

jag kunde stanna hos dig! 

 

Och jag valde att ignorera 

alla de röda flaggor som 

flög förbi mina ögon och 

varnade mig från att hålla 

mig borta ifrån dig….! 

-Trots att jag inte kunde 

undvika att se dem… 

Jag ursäktade ditt beteende 

och tänkte att allt du  

behövde bara var lite 

 mer tid. 

Men genom att vänta på att 

du verkligen skulle falla  

för mig,... 

…..Fortsatte jag bara att  

falla mer och mer för dig 

Min förälskelse blev till  

kärlek och jag hoppades att 

detsamma skulle hända 

med dig. 

Men medans jag blev mer 

och mer fäst vid dig.  

Fortsatte jag även att tolka 

alla små, små tecken ifrån 

dig så som jag ville se dem. 

Alla de små tecken på  

kärlek som jag tyckte du 

visade mig, blev så väldigt 

stora i mitt huvud. 

Jag levde på små smulor av 

den uppmärksamhet du  

gav mig. 

. 

 

 



Men den var aldrig  

tillräcklig för mig.  

Jag kände mig alltid  

berövad 

på det som jag så innerligt 

behövde allra mest ifrån 

dig.  

Jag längtade alltid efter 

mer, men jag valde att nöja 

mig, eftersom jag kände att 

jag inte hade något annat 

val…..  
…….om jag skulle kunna 

behålla dig. 

Du brydde dig om mig, jag 

vet och är säker på det. 

Jag är säker på det även nu. 

Men du älskade mig  

aldrig.  

Inte på samma sätt så som 

jag älskade dig. 

Du älskade mig bara  

halvvägs. Jag hade bara en 

liten plats i ditt hjärta.  

Du älskade mig som en  

reservplan eller en back up 

medans precis hela mitt 

hjärta var ditt.  

Och medans jag drömde om 

vårt gemensamma  

framtida  liv, visste du hela 

tiden inom dig att det  

aldrig skulle hända. 

 

 

 

Därför blev hela mitt hjärta 

splittrat i miljoner små  

bitar och jag har 

fortfarande inte kunnat 

samla ihop dem alla än. 

Och du….du förblev hel, 

oskadad, orörd, för att du 

aldrig var min, 

så som jag var din. 

Du var en av mina stora 

kärlekar men också 

en av mina största 

och svåraste läxor. 

Du lärde mig att om  

kärleken inte går åt båda 

hållen,  

är den kärleken värdelös. 

Du lärde mig att smärtan-

kan växa sig ännu större 

när du ljuger för dig själv, 

och stannar kvar i något 

som varken bär etikett eller 

ett löfte om  

engagemang. 

Du  lärde mig att jag måste 

respektera mig själv  

tillräckligt mycket för att 

vänta på den som jag  

faktiskt förtjänar. 

Och du lärde mig att jag 

aldrig ska jaga eller vänta 

på  någon igen. 

Att jag aldrig igen ska  

berätta för någon hur bra vi 

kunde haft det  

tillsammans……..  

Om den personen inte kan 

inse, uppskatta och  

prioritera det själv. 

Du lärde mig att endast 

min kärlek aldrig kommer 

att vara tillräcklig. 

Och du fick mig att inse 

att jag är starkare än jag 

tror.  

Och att jag  

faktiskt kan göra mig 

själv tillräckligt lycklig. 

Och viktigast av allt så 

lärde du mig att jag aldrig 

borde nöja mig med att vara 

någons reservplan eller 

andrahandsalternativ 

igen……. 

………...När jag faktiskt 

förtjänar att vara någons 

FÖRSTA och 

ENDA alternativ!!! 

 -Vidsynt 



 

Vad är Derealisation? 

 
Derealisation är namnet på ett förändrat medvetandetillstånd som yttrar sig i att verklighet-

en känns overklig eller drömlik och att man känner sig som en ”åskådare” till sina egna 

handlingar, att man inte riktigt känner sig delaktig i verkligheten. Som att man är åskådare 

till en film. Derealisation klassas som ett dissociativt symtom och kan bero på t.ex. kropps-

lig sjukdom, drogrus eller psykisk sjukdom. Derealisation ska inte blandas ihop med De-

personalisation, som är overklighetskänsla kring det egna jaget istället för omvärlden, som 

är fallet med Derealisation.  

 

 

Beskrivning av Derealisation 

 

Det kan vara svårt att beskriva Derealisation för någon som inte har upplevt det. Man kan 

känna sig avskärmad och avskuren från verkligheten, som att det är en dimma eller glasruta 

mellan en själv och omvärlden. Man kan känna sig avtrubbad och likgiltig och att omgiv-

ningen känns ”platt” och saknar djup. Man kan även känna att ens kropp går på autopilot, 

att man inte styr sina egna kroppsdelar till exempel. Eller att man känner sig utanför sin 

kropp. Man är dock medveten om att det är en subjektiv känsla och inte verkligheten i sig 

som ändrat sig.   

 

Man kan även uppleva känslor av Deja vu, eller att ens omgivningar känns främmande och 

obehagliga. Sinnesförändringarna kan även inkludera hörsel, smak och lukt. Man kan 

känna att allt går i slow-motion, eller att ljud blir mer avlägsna och svåra att höra, eller att 

dom ekar. 

Andra symtom kan även vara konstant oro och obehag över sitt tillstånd och tankar som 

kan vara svåra att stänga av.  

Man kan även få svårt att minnas saker och koncentrera sig och känna sig kognitivt ned-

satt. Derealisation kan komma och gå i attacker eller vara konstant 



 
 
En bild jag hittade som jag tycker skildrar känslan av Derealisation på ett bra sätt. 

 

 

 

Orsaker 

 

Derealisation kan vara ett symtom på ångest, stress, trauma och/eller isolering under 

uppväxten. Det kan också förekomma vid migränattacker och epilepsi eller under påverkan 

av droger. Man vet inte exakt anledningen till att det uppkommer, men en teori som jag har 

sett är att hjärnan försöker ”skydda” sig mot ångest och jobbiga händelser genom att 

dissociera för att det ska kännas mindre verkligt och jobbigt. Man räknar med att upp till 74 

% av alla människor någon gång under sitt liv kommer uppleva Derealisation. 

 

 

Egen erfarenhet 

 

Jag har själv upplevt Derealisation och gör det fortfarande i perioder. 

När jag var i tonåren så var det mer eller mindre konstant men nu upplever jag det främst i 

perioder av väldigt hög ångest. Har haft det under så lång tid och blivit så van så det stör 

mig inte så jättemycket längre. Jag är inte längre rädd för känslan på samma sätt som jag 

var förr, därför så försvinner det snabbare också när det väl kommer eftersom jag inte 

lägger så mycket vikt vid det eller tänker så mycket på det.  
 

 

Trolle 



Jag vill gärna besöka andra Fontänhus och 

lära känna andra medlemmar. Dela med mig 

av mina erfarenheter och ta del av andras 

kunskaper.  

 

Älskar verkligen Fontänhusmodellen och  

övertygad om att vi är starkare tillsammans. 

Hej 

 

Jag heter  

Martin Märgelbrink, är 42år och bor i 

Ängelholm. Fontänhuset Helsingborg 

kom jag till i slutet av oktober förra 

året (2019). Fontänhus var dock inte 

nytt för mig eftersom jag först blev 

medlem i Fontänhuset Båstad och 

var ledamot i SFR,  

Sveriges Fontänhus Riksförbund, under 

ett år. Kände att jag vill prova på att vara 

på ett större Fontänhus och blev varmt  

mottagen av alla här i huset. 

När 

jag inte är 

på Fontänhuset gillar jag att umgås med 

mina grannar. Vi träffas ute på vår inner-

gård, pratar, dricker kaffe, har det allmänt 

socialt och trevligt. Långa promenader 

längs Rönne Å är också något jag gillar. 

Till skillnad från de flesta, går jag utan 

hörlurar. Naturens ljud är tillräckligt för 

mig. Det ger mig ro att filosofera, lösa 

vardagsproblem och koppla av allt annat. 

För mycket ljud, buller och hög musik har 

en tendens att stressa mig. 



Ett annat växande intresse är 

odling. Speciellt odling av 

kryddväxter, grönsaker och bär. 

Min balkong har inte så mycket 

solljus så det är en utmaning 

att odla där. 

Som person är jag lugn, romantisk 

och omtänksam. Visst kan det vara 

kul att gå ut med vänner någon gång, 

men för det mesta trivs jag med att 

vara hemma. Med andra ord är jag 

ingen festprisse. 

Jag är social och gillar att umgås med familj 

och vänner, men har samtidigt behov av egen 

tid det vill säga att få vara för mig själv. 

I samband med att jag gick in i väggen 

påbörjades även en personlig resa 

som handlar om att välja sådant som 

är bra för mig. Sedan dess ställer jag 

mig ofta frågan ”Varför gör jag 

detta?” Då blir jag uppmärksam på 

val eller handlingar som tar mig 

längre ifrån mitt mål. 

En period var jag även ute och dansade bugg och foxtrot till  

dansbandsmusik. Jag vill gärna komma ut och dansa igen, det enda som 

hindrar är kostnaden. Vill även börja på en danskurs för att förbättra  

danstekniken. Dansen ger både motion och är samtidigt social gemenskap.  

Martin Märgelbrink 
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- Här är Phoenix med på 

familjens ”fredagsmys” 

och festar på lite 

popcorn…..!  

- Eller pom-pom som 

han själv kallar det!!! 

 



 

- Novas mamma 





              Medlemspresentation av Anders 

 
Fullständigt namn? Anders Emil Rosenqvist. 

 

Ålder? 30 år. 

 

Hur länge har du varit medlem på Fontänhuset? Var här första gången i 

december 2010. 

 

Kan du berätta om ditt konstintresse? Jag håller på med abstrakt måleri. 

 

Hur målar du det? Med akryl färg. 

 

Förklara abstrakt måleri? Det är helt fokus på färg och form. 

 

Har du målat något annat också? Ja porträtt och landskap. 

 

Hur länge har du varit konstintresserad?  

Började måla 2010, men har varit intresserad långt 

tidigare. 

Har bland annat varit och besökt Louisiana. 

 

Har du några andra intressen? Musik, mycket  

progressiv rock, som t.ex. Pink Floyd.  

 

Vad är det bästa med Fontänhuset?  

Att bryta isolering och att få den sociala  

biten, t.ex. som när vi pyntade inför  

midsommar. 

 

Favoritmat? Thaimat, med röd curry. 

 

Favoritfilm? En svensk film som  

heter ’’Tillsammans”. 

 

Bild: Tavla gjord 

    avAnders. 

 



Utbytet med  

Göteborgs  

Fontänhus 

 
Under våren blev vi på Helsingborgs  

Fontänhus kontaktade av våra kollegor på tid-

ningsredaktionen vid 

Göteborgs Fontänhus. 

Dem undrade om vi ville hålla ett möte sinse-

mellan och bolla idéer till våra 

respektive tidningar med varann.  

Mötet skedde via appen Webex, som vi bland 

annat använder oss av till att hålla kontakt med 

dem andra  

Fontänhusen i Sverige.  

Vi bestämde att vi skulle ha vårt första möte via 

videosamtal den 13 maj, 

men då Göteborgs huset hade tekniska  

problem så blev det första riktiga mötet istället 

den 27 maj.  

 
 

Det var definitivt kul att få prata med Göteborg 

och höra om hur deras upplägg av tidningen såg 

ut, samt hur dem jobbar med den och vad deras 

syfte med tidningen är.  

Vi kom fram till att det fanns både  

likheter och olikheter mellan våra tidningar. Här 

i Helsingborg så använder vi oss av vår tidning 

bland annat för att marknadsföra vår 

verksamhet, detta gör vi mycket genom att rikta 

oss mot dem som inte vet vad 

Fontänhusverksamheten är för något. 

Vi delar till exempel ut vår tidning till 

vårdcentraler, sjukhus, politiker och 

psykiatriavdelningar. Vi i Helsingborg känner att 

det är viktigt att nå ut med budskapet om vad 

verksamheten handlar om för att t.ex. värva nya 

medlemmar, därför handlar mycket av texterna i 

vår tidning också om  

psykisk ohälsa. 

Detta upplägg bestämde vi oss för när vi skulle 

förnya tidningen inför år 2020. 

I Göteborg så skickar dom bara ut tidningen till 

sina sponsorer som redan vet vad verksamheten 

handlar om.  

Därför är det inte lika viktigt för dem att skriva 

om verksamheten eller om psykisk ohälsa då 

dom inte skickar tidningen till vårdcentraler, 

sjukhus osv. I Göteborg så handlar tidningen 

mestadels om vad medlemmarna vill skriva om 

och dem har även ofta olika ”teman” för att 

inspirera och uppmuntra medlemmar till att 

skriva artiklar. Till exempel så var temat på 

deras senaste tidningsnummer ”intressen”. Det 

var intressant att få andra perspektiv på hur man 

kan göra med tidningen och hur Göteborg  

ser på sin, det är bra att ha lite kontakt med 

andra tidningsredaktioner för att få feedback 

och nya idéer till nya artiklar. Vi har även haft 

kontakt med Malmös tidningsredaktion och vi 

kommer även  i fortsättningen att ha  regel-

bundna redax möten med dem andra Fontänhu-

sens 

tidningsredaktioner. 

Detta för att kunna göra vår tidning ännu bättre, 

och det är ju enkelt och smidigt när man dessu-

tom  

bara är ett videosamtal ifrån varandra.  

 

Text: Trolle 

 

 



 Fontänhusverksamheten riktar sig till 

dig som lever med någon form av  

psykisk ohälsa och känner att du vill 

komma vidare, tillhöra en gemenskap 

med andra människor som har en  

liknande bakgrund som dig själv, vara 

saknad och känna en meningsfullhet i 

din tillvaro. 

 Du måste kunna samarbeta med andra och 

vara en lagspelare. 

 Du behöver ha en drivkraft om förändring 

och en strävan framåt. 

 Du behöver vara mellan 18 och 65 år gam-

mal. 

 Du behöver kunna och vilja se glädjen och  

nyttan i att ta ett eget ansvar i din  

återhämtning genom att skaffa dig rutiner 

och kontinuitet. 

 Du bör tycka om att arbeta , vara en del av 

gruppen och engagera dig på  

någon av våra enheter, antingen via  

köksarbete, kontors arbete,  

service arbete eller IT arbete. 

 Och sist men inte minst måste du vilja bli 

en del av våran härliga  

gemenskap som genomsyras av glädje och  

omtänksamhet för varandra.   

Där vi alla är lika mycket värda och  

behandlar varandra med respekt. 

 Fontänhuset är en  

arbetsplats med utrymme 

för anpassning på  

individnivå. 

 Du väljer själv dina  

arbetstider och  

arbetsuppgifter. 

 Vi arbetar sida vid sida 

med varandra, handledare 

som medlem. 

 Vår avsikt med arbetet är 

driva hela verksamheten 

med endast våra egna  

personliga samt  

yrkesmässiga erfarenheter. 

 Ring eller maila oss och boka vad 

vi kallar för ett ”medlemsintro”. 

Då får du komma hit och träffa en 

handledare och en medlem som ger 

dig en liten rundvisning samt lite 

information.  

Sedan sätter vi oss och tar en fika 

och ser om det finns något som  

Fontänhuset kan erbjuda just dig!!! 

Mail: kontakt@fontanhushbg.se 

Tele: 042-245060 



112 
Akut 

042 – 406 27 30 

Akutmottagning  

Vuxenpsykiatri 

Helsingborgs Lasarett  

042 – 36 40 50 

WeMind  

Specialistpsykiatrisk mottagning 

Nedre Nytorgsgatan  

Helsingborg 

042 – 406 26 10 

Vuxenpsykiatrimottagning  

(Najaden) 

Drottninggatan Helsingborg  

0431 – 816 77 

Vuxenpsykiatrimottagning 

Södra sjukhuset  

Ängelholm  

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  självmordslinjen 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 forum 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 

 

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 erbjuder  stödjande samtal via sin 

app.  

Finns att ladda ner för både Iphone och Android. 

 

Detsamma gör även KRY www.kry.se 

 

Aldrig Ensam erbjuder  rådgivning på telefon 

om man har psykisk ohälsa eller anhörig.           

Telefonnummer: 0771 – 186 000 

Dessa nummer till psykiatriska mottagningar kan vara till  hjälp 

om du har en pågående kontakt där 

Vart vänder man sig om man mår psykiskt dåligt? 

http://www.mind.se
http://www.pratamera.nu
http://www.mindler.se
http://www.kry.se


STÖDMEDLEMMAR 
Ett stort tack till er alla! 

 

Berit Lund-Andersen 

Marianne Borgman 

 Eva Ingers 

Jonny Karlsson 

Monika Jacobsson 

Mats Löf 

Cecilia Wache 

Margit Wittander 

Margareta Liljedahl 

Bengt Lindero 

Maria Ward 

Kai Ausfelt 

 

 

Väsby Församling 

Julian Worsley 

Pelle Åkesson 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes  

Eva Magnusson 

Per Boije 

Elisabeth Bergqvist 

Ulf Bergqvist 

Anna Ingers 

Jane Worsley 

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 



Vi vill även tacka våra bidragsgivare! 

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 

 


