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År 2020 TACK & ADJÖ och kom aldrig mera åter! 

ÄÄÄÄntligen är det märkligaste av åren över,  

och vi välkomnar år 2021 med öppna armar!!! 

Vi har stora förhoppningar på dig år 2021, vi vill att  

människor ska kunna vara nära varandra igen,.  

Vi vill kunna träffa våra nära och kära, kramas, umgås och ta igen 

allt vi missat under året som har gått som…  

(JA jag vågar faktiskt tala för alla när jag säger) 

varit det märkligaste och ensammaste året för dem  

allra, allra flesta av oss. 

Nu vill vi se att samhället snart kan öppna upp igen,  

vi lägger vår tro och vårt hopp i armarna på vaccinet  

och massimmunitet så vi kan få tillbaka våra liv snart!!! 

Så som så mycket annat i dessa tider kommer även vårt  

tidningsnummer Fontänhus nr 6 att handla mycket om  

Corona viruset och dess effekter, fast ur flera olika perspektiv.  

Men vi har även lyckats klämma in lite annat och vi hoppas att 

ni ska uppskatta vår tidning och få en stund givande läsning! 

ÖPPNA SOC 

För att följa hur Helsingborgs stad arbetar aktivt med Corona virusets  
samhällsmässiga ödesdigra konsekvenser rekommenderar vi er att gå in 

på : 

www.oppnasoc.helsingborg.se 
Här kan du följa dels vad staden erbjuder sina medborgare i denna svåra tid, du kan 
komma i kontakt med ansvariga och kanske finna den hjälp just du behöver. Men på 

sidan finns även presenterat stadens flesta brukar organisationen som även dem bidrar 
med sitt bästa för att erbjuda hjälp och stöd till alla dem som behöver 
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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). 

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….. 

 

-  
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Riktlinje nr: 10 

”Klubbhusets anställda arbetar  

allsidigt. Alla anställda delar ansvaret  

för anställning, boende, kvällar och helger,  

helgdagar och enhetsarbete.  

De anställda delar inte sin tid mellan  

klubbhuset och andra stora arbetsansvar 

som står i  konflikt med det unika  

förhållandet mellan medlemmar  

och anställda”. 

Detta innebär att: 

Det finns inga orättvisor i handledare gruppen. 

Det sociala programmet på kvällar, helger och 

vid helgdagar vilar jämt på handledarna. Om 

huset även bedriver ett bostads program 

(vilket Helsingborgs Fontänhus inte gör)  

vilar även detta ansvar lika mellan  

handledarna. Detta innebär att man utöver att 

vara kolleger även får en chans att lära känna 

varandra på det mer privata planet. Och  

eftersom alla handledarna arbetar på detta 

viset få alla samma möjlighet, både som  

handledare och medlem. På onsdags kvällarna 

i vårt Fontänhus brukar vi hitta på någon form 

av social aktivitet så som bio, sällskapsspel,  

grillning, tv-spel eller dylikt.  

På sommarhalvåret hittar vi även på saker  

utanför huset som att gå och fiska tillsammans 

tex. På söndagar brukar vi laga en lite mer 

”festligare” måltid som vi alla tillsammans 

dels bestämt vad men som vi också tillagar 

ihop. Efterrätt är självklart dessa dagar =).  

Vid högtider kommer vi tillsammans överens 

om vilka tider firandet ska pågå och vad vi vill 

äta. Dessutom åker huset på små dagsutflykter 

och semestrar när ekonomi och väder tillåter. 

Och alla handledare skiftas om att delta vid              

alla aktiviteter. 

Riktlinje nr 11 

” Ansvaret för driften av klubbhuset vilar på 

medlemmar och de anställda och ytterst på 

klubbhuschefen.  

Centralt för detta ansvar är  

medlemmars och dem anställdas engagemang  

i alla aspekter av klubbhusets drift”. 

Detta innebär att: 

Ingen anställd eller medlem har sina egna  

arbetsuppgifter, utan allt  

arbete i huset står till  förfogande för alla.  

Visserligen har man en enhet man tillhör och 

det är på den enheten som man spenderar sin 

arbetsdag och utför sina arbetsuppgifter. Men 

skulle man vilja så kan man även ”gäst spela” 

på en annan enhet eller tom byta enhet helt.  

För att kunna driva runt ett Fontänhus med allt 

vad det innebär så måste alla vara beredda att 

hoppa in och täcka upp i olika luckor av  

oförutsedda behov som uppkommer på vägen. 

Ingen dag på ett fontänhus är den andra lik.  

På morgonen när man kommer kan man ha en 

ganska klar plan framför sig med vad man vill 

spendera sin arbetsdag på, när man går hem 

kan man plötsligt inse att man inte gjort något 

av det som man hade planerat eller tänkt sig.  

Ett Fontänhus är snabbt föränderligt då  

förutsättningarna för alla dem olika  

arbetsuppgifterna på dem olika enheterna kan 

snabbt ändras. Just därför är allas  

engagemang för sitt Fontänhus så otroligt  

viktig för hela verksamheten, för om ett  

Fontänhus står still kan det inte fylla sin  

funktion för alla dem människor som så väl 

behöver Fontänhusets hjälp och stöd i sin  

vardag. Däremot om vi alla värnar om driften 

tillsammans, kan vårt älskade Fontänhus 

                               finnas kvar. 
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Amerikansk 

fotboll på tv i 

natt 

   Zzzzz 

Är jag en ensam 

 fyrkant i en hel värld 

fylld av cirklar? 
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För 20 år sedan fick jag möjligheten att åka som volontär till en skola i  

Malaysia som hette Bethany Home. Resan var världsomvälvande för mig, 

den gav mig mer ödmjukhet mot både livet och världen.  

Under skoltiden mötte jag en varm och fantastisk människa vid namn Moe, 

som var från Burma och arbetade som sjukgymnast på skolan. Dagen innan 

min hemresa till Sverige gav han mig en dikt som har kommit att betyda 

mycket för mig.  

Tänk att efter 20 år finns den   

fortfarande där; ord för ord i hjärnan. 

Med varm kärlek vill jag dela denna 

dikt.  

It’s often easy to forget 

on dark and cloudy days 

that the sun is always shining  

though we may not feel it’s raise 

we often think we are limited 

to what our eyes can see 

forgetting that there’s so much more in 

our reality 

 

But through faith we reach a higher 

plan 

with hope we carry on 

confident the night will pass 

and soon we’ll see it’s down 

 

 

Jag sänder er tro, hopp och kärlek. 

Maria  

You brighten life for many 

by the thoughtfulness you show 

your words encourage someone else 

more often than you know 

so now when you might need it most 

you find return to you 

the warm support of  others 

til your days are brighter too 

because the sun is always shining 

just above the cloudy haze 

and in our heart’s we know that soon 

it’s warm’t will fill our days. 
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I skrivande stund har Fontänhuset i Helsingborg precis stängt ner hela huset pga    

ökningen av covid-19. I två veckor har huset varit delvis stängt, handledarna har varit 

på plats och arbetat samt erbjudit mat och promenader. Tyvärr har dessa två veckorna 

varit en nödlösning och inget som håller i längden. Med siffror som ökar obehagligt 

snabbt och en sjukvård som går på knäna valde huset i Helsingborg att stänga på 

obestämd tid.  

Som medlem i Fontänhuset är detta en allvarlig situation. Om vi har några nya läsare 

så erbjuder huset arbetsrehabilitering på de olika enheterna: kontor, kök, service samt 

ekonomi. Det lagas mat varje dag som medlemmar kan äta både på plats eller att ta 

med sig hem. Vi är många på plats varje dag som hjälper varandra, stöttar och gör 

uppgifter utan någon press. Gör det du vill, kom och gå när du vill! 

Vi är många medlemmar som är i huset varje dag inklusive mig själv. Det är en rutin 

för mig som är extremt viktig. Rutiner och sammanhang är det som de flesta individer 

behöver i vardagen för att må bra. Men för mig som lever med psykisk ohälsa så är 

det ännu viktigare; det är allt. Att vakna upp på morgonen och ha något att gå till.  

Något som får en att gå upp ur sängen, något som får en att kämpa vidare fastän all-

ting är svart i ens liv. Att ha något att gå till där man känner sig behövd. 

Jag är inte rädd för corona. Jag är rädd för självmorden, självmordsförsöken, och        

inläggningarna. Jag är rädd för mig själv, mina medlemmar och vårt samhälle. För vad 

händer med mig nu när jag inte har en anledning till att gå upp? Kommer jag att    

behöva hälsa på vuxenpsykiatrins slutenvård igen? Vad händer med medlemmarna, 

hur ska de rida ut stormen? Vårt samhälle, vad händer med de människorna som mis-

ter sitt arbete? Deras inkomst, deras hushåll? Vart ska de ta vägen?  

Dödsantalen ökar men vad gör vi med oss som är kvar? Hur överlever vi? 

Många frågor men inga svar för ingen vet. Ingen vet någonting för ingen har varit 

med om detta förr. Ingen har varit med om ett sådant litet virus som förstör och har 

förstört så många liv. Det är oss det hänger på, viruset kommer aldrig att försvinna 

om vi lever på som ”vanligt”. Med vanligt menar jag restaurangbesök, nöjesshopping, 

umgänge i stora grupper. Men kära vänner, regeringen ber inte om mycket. Håll av-

stånd, tvätta och sprita händerna flera gånger om dagen. Jag vet inte hur många 

gånger ansvariga i samhället påpekar att man ska tvätta händerna.. jag undrar, vad 

gjorde ni innan?  

Tänk på fler än dig själv i dessa tider. Ditt ”jag ska bara..” kan bidra till att en annan 

människa dör, vare sig det är i självmord eller somatiskt. Det finns ingen som njuter av 

detta tillståndet samhället hamnat i.. men det betyder också att ingen av oss är  

ensamma. Vi alla känner samma förtvivlan.  
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TVÄTTA OCH 

SPRITA 

HÄNDERNA 

OFTA! 
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Dikt 1.  

För mycket närhet 

finns inte 

för lite, däremot 

för få kyssar, kramar, viskningar 

för lite beröring 

på kinden, låret, ryggen  

själen 

utan närhet 

blir själen galen                                             

som alkoholist 

utan alkoholen 

som missbrukaren 

utan missbruket 

så som jag blir utan dig   

 

Dikt 2.   

En mjuk, röd, varm 

solnedgång 

kartan säger Barcelona 

mat och vin i överflöd 

glas som klingar 

skratt som ekar 

din hand mot min kind 

det kunde vara vi 
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När året närmar sig sitt slut brukar jag göra en lista på bra saker som hänt under 

året! 

Nedan delar jag med mig av min lista, gör du en också!  

Det känns otroligt bra efteråt.  

 

Min syster kom hem från att ha bott utomlands ett år.  

Jag hade inte sett henne på ett helt år! 

Jag har träffat helt fantastisk vårdpersonal  

Den mesta delen av sommaren var varm, det har jag njutit av genom att sola, bada 

och dricka Celsius med vänner 

Jag har gjort två stycken tatueringar som betyder mycket för mig 

Midsommarhelgen var sjukt rolig!  

Mina två närmsta vänner har fått vars ett barn!  

Jag har påbörjat den terapi som jag väntat på i ett år 

Jag har haft turen att få ha världens bästa läkare under hela året 

Har köpt en ny telefon, materiella saker är roliga med! 

Jag kom in på linjen jag ville, i staden jag ville, och började i höstas! Det var så 

himla roligt att äntligen få göra det man vill göra i livet!  

Jag kände direkt att jag hittat rätt. Det är utbildningen för mig! 
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          Min arbetsträning på Monpac 

 
För snart 2 år sedan när jag blev av med min aktivitetsersättning från Försäkringskassan och istället fick 
uppbära försörjningsstöd, så blev det bestämt att jag skulle börja arbetsträna som en del av min  
rehabilitering och för att få ökad struktur i vardagen. Efter att jag varit här på Fontänhuset i lite mer än ett 
år så kände min handläggare att det var dags att sätta mig i kö för en plats på en arbetsträning. 
 
Vi började med att besöka lite olika ställen bland annat ett ställe som heter Monpac samt Pingstkyrkans 
loppis. Det blev tillslut att jag bestämde mig för att välja Monpac då det var ett litet ställe med inte så 
mycket folk, det verkade vara ett lugnt där. 
På Monpac så sysslar man mest med att paketera olika sorters plastprodukter samt märka dessa  
med etiketter.  
Det kan vara olika grejer, t.ex. plastbehållare för farligt avfall till sjukvården, sätta ihop inhalatorer till  
astmapatienter, paketera tillbehör till olika VVS-saker, slangar med mera. Jag fick börja med att vara på 
jobbet 2 timmar om dagen, kl. 10 till 12, men efter cirka 2 veckor så gick jag upp till 3 timmar, och började 
därför en timme tidigare. 
 

 
Vänster bild: Hopsättning av lådor, Mellanbilden: Jag stämplar in. Höger bild: Sätter ihop inhalatorer. 
 

I början så var det en stor omställning för mig att börja på Monpac då jag inte längre hade lika mycket ork 
att besöka Fontänhuset som tidigare, samt att det är inte lika socialt på Monpac som det är på Fontänhuset.  
Det är inte meningen att jag ska vara på Monpac så länge till, då min handläggare vill hitta något jobb som 
mer passar mina intressen. Monpac har mer varit för att få igång mig med något och testa på att arbeta och 
se hur mycket jag klarar av. Jag har fått en folder som jag ska fylla i vad jag är intresserad av för något,  
så ska vi försöka hitta en mer passande plats efter det.  
Förhoppningen är att om vi hittar ett ställe som jag trivs och känner mig trygg på, så ska jag kunna jobba 
längre och klara av mer och kanske på sikt komma ut i arbetslivet. 
 
Det är definitivt svårt för mig att jobba och följa rutiner med min ångestproblematik, har dåligt med ork 
och det är svårt med rutinerna då jag har problem med sömnen, men jag gör så gott jag kan och  
förhoppningsvis blir det bättre med tiden. Jag hade velat jobba i framtiden och kunna tjäna mina egna 
pengar, det är inte så kul att alltid vara fattig och inte kunna köpa saker eller unna sig något.  
Även om jag nu arbetstränar så kommer jag dock inte att lämna Fontänhuset, jag kommer att fortsätta  
vara med på ett hörn här, i mån av tid och ork.  
Jag gillar ju verkligen att skriva artiklar till tidningen!   
 
Trolle 
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                                           Alkohol och ångest 

 
Nu har jag bestämt mig, jag ska aldrig mer dricka alkohol! Mitt nyår var lugnt och jag drack bara hemma med några 

nära vänner och allt gick lugnt till, jag dricker väldigt sällan nu mera, så jag antar att jag har blivit känsligare än vad jag 

var förr. Jag drack inte jättemycket men blev hyffsat berusad ändå, när jag vaknade upp dagen efter så hade jag bakfyllan 

från helvetet! Jag hade inte så farlig fysisk bakfylla men den psykiska bakfyllan var riktigt påfrestande, jag hade riktig  

dödsångest!  

Många har nog upplevt lättare ångest dagen efter en fylla, att man tänker tankar som t.ex. ’’Vad sa jag igår?’’ eller  

’’Gjorde jag bort mig?’’ eller kanske ’’Vad kommer folk att tycka om mig?’’ Om man har minnesluckor från kvällen innan 

så kan det också vara ångestframkallande. Man kan undra om man under fyllan har ringt eller sms:at någon!? Det kan 

också vara bränsle för en riktig bakfylleångest, särskilt om det är till någon man inte brukar prata med i nyktert tillstånd.  

 

För mig så var det dock annorlunda, jag kom ihåg allt jag sagt och hur jag betett mig kvällen innan och jag hade inte  

skickat några pinsamma sms eller ringt någon, jag hade ju bara tillbringat kvällen hemma hos nära vänner och allt hade 

varit lugnt. 

 

Ändå så hade jag en stor klump i magen och var kallsvettig av ångest, jag hade känslan av att det hänt något eller att något 

snart var på väg att hända. Det var en stor oro som inte hade någon grund alls i verkligheten. Jag försökte intala mig själv 

att min oro och ångest var helt obefogad, men jag kunde ändå inte skaka av mig känslan av den.  

 

Det tog mig nästan 3 dagar innan jag var som vanligt igen och den extrema oron hade försvunnit. ’’Varför gör jag såhär 

mot mig själv?’’ tänkte jag, ’’räcker inte den ångesten jag redan har?’’ Jag googlade lite på fenomenet och fann att det är 

ganska vanligt med jobbig ångest efter alkoholintag. I Irland har dom tydligen ett namn för fenomenet.  

’’The Fear’’ eller ’’Beer-Fear’’ Det har tydligen inte så mycket med vad man har gjort eller vad som hänt kvällen innan, 

utan det är kemisk ångest, för hjärnan försöker återställa balansen och kroppen försöker bryta ner alkoholen,  

vilket kan leda till ångest. 

Definitionen av ’’The Fear’’ är: 

 
- A feeling that you are going to die soon (and not just due to other hangover symptoms); 

- A sense that people or organizations are out to get you; 

- Angst that you may have offended, inappropriately touched or physically attacked someone the night before; 

- Foreboding about the next time you meet the people or return to the bar where you degraded yourself the previous night. 

 

The fear is often accompanied by "The Remorse" where you are also genuinely ashamed and sorry for the way you have  

behaved, as well as simply frightened for the sake of your own wellbeing. 

 

Källa: urbandictionary.com 

 

Jag känner att det inte är värt för mig att dricka mer, jag vill inte vara med om en så jäklig bakfylla igen, om jag ska dricka 

någonting så får det bli endast öl i sådana fall och ingen mer starksprit för mig.  

Det känns lite orättvist, för jag har vänner som kan dricka sig ordentligt fulla och sen gå upp på morgonen pigga,  

som att inget har hänt. Dem har svårt att förstå hur jäkligt det kan vara med en ordentlig bakfylla.  

Vet inte varför det är så, men jag antar att vi alla är olika, jag är väl extra känslig då jag har en ångestsjukdom i botten.  

 

Det blir vatten och läsk ett bra tag framöver / T.L 
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 kan man som förälder göra för att hjälpa sitt barn 

om det känner stark oro pga coronaviruset!?  

För även våra barn kan tycka att det känns otäckt att 

tänka på att dem själva skulle kunna bli sjuka.  

Eller så kan oron handla om andra, den närmaste  

familjen, en äldre släkting eller kanske om en kompis. 

Dem lite äldre barnen kan vara oroliga för sina  

föräldrar, för familjens ekonomi, för framtiden eller för 

att det inte går att planera något för livet framåt.  

Stress hos föräldrar som kan uppstå på grund av 

osäkra arbetsförhållanden, arbetslöshet eller en ökad 

arbetsbelastning påverkar även barnen.  

Om barnen dessutom inte kan gå till förskolan eller 

skolan som vanligt ökar behovet av trygghet och  

stabilitet hemma. De lite yngre barnen kan kanske mer 

känna av sina föräldrars oro men kan inte riktigt förstå 

vad den beror på.  

 som gällande allt annat, kan även oro vara bra i 

måttliga mängder. Oron hjälper oss att planera och 

vara förberedda, att hålla avstånd och att vara noga 

med att tvätta händerna tex innan vi äter.  

Men oro kan också bli ett hinder i vardagen.  

Oron kan nå orimliga proportioner och ta över våra  

tankar fullständigt.  

Om du som vuxen är väldigt orolig, kan det vara en god 

idé att ventilera dina tankar och din oro med andra 

vuxna och se till att barn inte hör ert samtal. 

Nedan kommer lite råd som handlar om att hjälpa barn 

att försöka hålla oron på en hälsosam nivå, för att 

denna ska kunna må så bra som möjligt. 

 

Barn behöver även dem få till sig information i de  

områden som gäller dem själva.  

Tex om hur skolan kommer att fungera, vilka  

fritidsaktiviteter de kan fortsätta med eller hur de 

kan umgås med sin älskade farfar.  

Nyheter som är anpassade för mindre barn kan faktiskt 

också fungera bra som en informationskälla för dem 

lite äldre barnen. Däremot kan nyhetssändningar  

avsedda för vuxna vara skrämmande för både stora och 

små barn och är att föredra begränsas eller undvikas 

helt och hållet. 

 

Vad består oron av? Vad är det värsta som kan hända?  

Genom att våga lyfta på locket och undersöka vad oron 

handlar om kan den kännas mindre dramatisk och 

mindre skrämmande. När du får förtroendet att prata 

med ditt barn om dennes oro, behöver du framför allt 

vara öppen och bara lyssna. Rädslor är inte alltid 

logiska, men det innebär inte att de är mindre  

skrämmande för det. Orostankar kan spinna på och 

nästan leva sitt eget liv. Dessa tankar känns igen  

genom att de ofta är väldigt negativa och överdrivna. 

Typiska orostankar kan handla om att saker kommer 

att gå illa (även om det egentligen inte är så troligt).  

Ju mer vi går in i orostankarnas innehåll, desto mer 

tillåter vi att de påverkar oss.  

Om du märker att ditt barn har mycket orostankar kan 

du försöka hjälpa till så att barnet ser på orostankarna 

som just ”bara” tankar, för att sedan försöka släppa 

dem. - ”Vet du, där är en sådan där orostanke igen”.  

- Sådana tankar kan komma, men det betyder inte att 

de är sanna”. 

Resonera om vad som går att påverka och vad som inte 

gör det. 

Hjälp ditt barn att göra mer 

utav det som barnet mår bra av. 

Att baka en kaka, pyssla, lägga pussel eller kanske leka 

en lek tillsammans kan ge en stunds välbehövlig paus 

för barnet från alla tankarna.  

Att känna närhet och  

gemenskap är något de flesta (både stora och små)  

behöver för att må bra. Utbrottet av covid-19 har gjort 

det svårt att träffa nära och kära och umgås som man 

gjort tidigare. 
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Samtidigt kan det ju också innebära mer kvalitetstid 

tillsammans i familjen.  

Tid som kan göra gott och stärka relationerna, men som 

också kan vara väldigt påfrestande och skapa flera  

konflikter än vanligt i hemmet: 

Här kommer några tips för att få relationerna 
att funka bättre hemma: 

Försök att ha överseende med att det 

är stökigt hemma, att du inte kan jobba så effektivt el-

ler att barnen bråkar mer än vanligt. Se helt enkelt 

mellan fingrarna lite mer. Vi befinner oss i någon form  

av undantagstillstånd med mycket ovisshet – allt är 

inte och kan inte vara som vanligt. Varken kraven på 

oss själva eller på våra barn. 

Förutom att sänka  

kraven är det bra att försöka lägga märke till och ta 

upp det som trots allt fungerar – både med ditt barn och 

med en eventuell partner! På så sätt skapar ni goda 

cirklar och en bättre stämning hemma.  

Ett riktmärke för en sund relation är att det ska vara 

fem gånger så mycket positivt som negativt. 

Ett sätt att stärka samarbetet och 

minska konflikterna hemma är att planera in barnstyrd 

tid i 10-15 minuter några dagar i veckan. Under dessa 

minuter får barnet bestämma helt och hållet vad ni ska 

hitta på, du lägger alla måsten åt sidan och följer ditt 

barns önskemål. Undvik att komma med många egna 

förslag eller frågor och värdera inte det barnet väljer 

att göra. Utan istället visa ditt intresse och att även du 

uppskattar den gemensamma stunden. 

De flesta  

syskon bråkar, inte sällan flera gånger i timmen. Detta 

kan vara särskilt påfrestande om vi är hänvisade till att 

vara under samma tak en längre tid.  

Här kommer några tips för att förebygga och 
hantera bråken: 
* Avsätt tid med varje barn om möjligt. Syskonbråk kan 

handla om att barnen konkurrerar om föräldrarnas  

uppmärksamhet. 

 

* Försök att skapa situationer som ökar chansen för att 

lek syskonen emellan lyckas – lämna dem inte bara 

helt åt varandra. 

* Grip inte in för snabbt. Kan dem kanske lösa  

konflikten själva? 

* När du griper in – försök att behålla lugnet för att inte 

ytterligare spä på med upprörda känslor. 

* Var medlare, inte domare. Undvik skuldfrågan och 

hjälp barnen att istället hitta någon form av  

kompromiss. 

* Om det är ett syskon som oftast blir utsatt så är det 

viktigt att gripa in. Att vara den utsatta i en  

syskonrelation kan leda till negativa konsekvenser i 

linje med de man ser hos barn som utsatts för  

mobbning. 

Fortsätt och prioritera 

att hålla kontakten med vänner, släkt eller andra  

personer som är viktiga för barnet. Använd digitala  

kanaler så som videosamtal för att även få möjlighet att 

träffa personer i riskgrupperna, exempelvis  

mor- och farföräldrar. Prova nya umgängesformer och 

hitta på saker utomhus. 

Kanske behöver din partner, 

granne eller en vän några uppmuntrande ord?  

Ett igenkännande leende till den utmattade föräldern 

som kämpar med att få hem sitt arga, skrikande barn 

från lekplatsen, kan göra hela dennes dag.  

Och kanske det viktigast av allt:  
 

 Ditt barn kanske saknar en massa saker. Att åka på 

semester, tränga ihop sig i soffan med kompisarna,  

eller spela fotbollscup är ju sådant som vi inte kan eller 

bör göra just nu. 

Påminn ditt barn om att det kommer att komma en tid 

när coronaviruset är under kontroll.  

Dröm eller planera tillsammans vad ni ska göra när allt 

det här är över. 

(Text: Kajsa Lönn Rhodin, psykolog och psykoterapeut,  

och Maria Lalouni, psykolog och med dr.)   

-Sammanfattat av Ida Forteza 
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Saker man kan göra under en  

pandemi  

Det kan vara svårt att komma på vad man kan sysselsätta 

sig med under denna svåra tid. Därför har 

jag listat förslag på aktiviteter man kan 

göra antingen själv eller med sällskap! 

Spela sällskapsspel  

Det finns hur många spel som helst, det är endast din fantasi 

som sätter stopp! Varför inte spela klassikerna Uno, Finns i sjön, Monopol eller Tre i rad? 

Charad, lägga pussel eller kanske spelet Med Andra Ord. Det finns många spel på datorn 

och mobilen om man vill spela ensam. Mitt favoritspel just nu är Candycrush på  

mobilen!  Googla, prova, sök rundor och hitta något för dig!  

Gör en egen spakväll 

Köp olika ansiktsmasker, unna dig ett fotbad eller gör pedikyr med din mamma, kompis 

eller syskon. Tänd ljus och glid rundor i morgonrock medan ni dricker 

varm choklad och lyssnar på någon avslappnande musik. En dag och 

kväll att ta hand om sig själv och varandra.  

 Ha en matlagningskväll 

Ta tillfället i akt lär dig något du inte haft tid för innan! Kanske vill du 

prova göra ett recept du sett på tv eller lära dig hur man gör de bästa  

kanelbullarna? Är ni två eller fler kan ni ha tävling, göra en egen ”Halv åtta hos mig”  

eller bara laga mat med varandra och njuta av varandras sällskap. 

Skype, zoom, webex 

Det finns många olika program man kan använda både på datorn och 

mobilen för att koppla upp sig och se varandra. Det kan hjälpa väldigt mycket att bara få 

se varandra även om det är via internet. Snacka lite skit, drick kaffe med varandra eller 

var med på ett hörn när den andre hittar på något. Eller ett vanligt telefonsamtal! Det 

hjälper mer än vad man tror att få höra någon annans röst. 16 
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I samband med att jag började på Fontänhuset dök tankarna 

upp om att flytta till Helsingborg. Jag hade redan  

tidigare anmält mig i olika bostadsköer i syfte att hitta en mindre och  

billigare lägenhet. Jag har lärt mig att det gäller att hålla koll på alla  

utgifter speciellt när inkomsten består av sjukersättning och andra  

former av bidrag. Jag förstod snabbt att Helsingborg skiljer sig mycket jämfört med 

Ängelholm. Det räcker inte att anmäla intresse för lägenheter hos Helsingborgshem 

då man verkligen behöver vara på “hugget” när det gäller bostäder i  

Helsingborg. Jag började så ledes att söka upp andra hyresvärdar och ställa mig i 

deras köer, totalt cirka ett 20-tal 

olika.  Trots att jag stod i kö relativt kort tid  

erbjöds jag visningar på lediga lägenheter!    

Jag registrerade mig också på http://www.lagenhetsbyte.se eftersom det kan 

öka chanserna att hitta en lägenhet genom ett byte. Speciellt användbart är det i 

storstäderna. Reglerna kring byte har också blivit mer generösa och det ska 

mycket till att bli nekad ett byte. Så länge alla inblandade har inkomst, sköter be-

talningen av hyran och i övrigt är skötsamma kan byte av lägenhet ske. Att flytta 

vid ett byte kan också vara påfrestande eftersom alla parter flyttar samtidigt. Det 

blir inte någon genomgripande besiktning av lägenheterna vid ett byte. Man av-

säger sig också rätten att föra fram klagomål på den nya       lägenheten, man 

tar över den i befintligt skick. Fastighetsägarna har olika regler och hantering för 

byten så det gäller att ha koll på detta.  

Positivt är att https://www.lagenhetsbyte.se/ har en tjänst där de  samlar in inform-

ation för att förenkla bytesprocessen. Eftersom det är få som vill flytta från en stor-

stad till mindre ort fick jag förslag på triangelbyte,  

vilket innebär att det är tre olika lägenheter och hyresgäster med i  

bytesprocessen.   

Mitt flytt-äventyr slutade med att 

jag fick en lägenhet via ett litet 

förvaltningsbolag, eftersom jag 

regelbundet kollade                  

deras hemsida. Jag kommer fort-

sätta dela mina tips och tankar 

kring att flytta i kommande    

nummer av tidningen. 
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Lite info om vår hemsida 

 
 

 
Vi har på Fontänhuset Helsingborg det senaste året utvecklat vår hemsida, från att vara väldigt 
underutvecklad till att numera innehålla en hel del matnyttig information om verksamheten. Hem-
sidan är fortfarande under utveckling och det har kommit upp en hel del idéer om hur den ska ut-

vecklas framöver till att bli både visuellt snyggare samt bättre. På hemsidan kan man i nuläget få 
reda på vad det blir för mat under hela veckan, samt även vad som händer generellt i huset under 
veckan. Man kan även läsa och ladda ner nummer av vår egen tidning, samt få svar på vanliga 

frågor som presumtiva medlemmar eller bara allmänt nyfikna kan tänkas ha. 
 
 

Det finns även information om våra olika team, enheter, sociala aktiviteter samt vår friskvård som 
vi har på huset. Man kan även få information om Fontänhusverksamhetens riktlinjer samt den po-
sitiva skillnad som Fontänhus faktiskt gör för samhället och medlemmarnas välbefinnande. Det 

finns även kontaktinformation ifall man vill komma i kontakt med oss här på Fontänhuset.  
 
Ni hittar oss på adressen: www.fontanhushbg.se 

 
                                                                                                                                     Av: Trolle 
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Corona har ställt till det för oss alla 

 

Denna vår, sommar, höst och vinter har inte varit sig lik för någon av oss.  
Corona har ställt till det för oss alla. Vi bestämde tillsammans att inte ta emot nybesök 
fr.om april men att vi skulle fortsätta att bedriva Fontänhuset som vanligt för våra  
medlemmar.  Det var många som ringde och ville komma på medlemsintron och det kändes 
inte bra för  någon av oss att behöva säga nej, så vi valde att erbjuda att vi hörde av oss så 
fort vi öppnade upp igen.   
Sommaren kom och smittspridningen gick ner “Äntligen!”  tänkte vi alla.  
Så i början av augusti öppnade vi upp huset igen och erbjöd tre nybesök per vecka, 
vilket var superroligt när så många var och är intresserade av fontänhuset. 
 

  

Hösten kom och smittan tag fart igen. Den 9 november 2020 bestämde vi att stänga 
ner huset för allas bästa då vi kände att vi inte kunde hålla oss till de 
nya rekommendationerna som då kommit. Vi provade i två veckor med att handledarna 
skulle vara på huset och laga mat så att man kunde komma och hämta en matlåda utanför.  
Vi träffades även för promenader, men det visade sig snabbt att driva ett Fontänhus  
utan medlemmar, går absolut inte. Även om resten av verksamheten inte var igång.  

Så efter två veckor togs beslutet att stänga ner huset helt och hållet och att vi 
alla skulle arbeta hemifrån digitalt.  

Det har fungerat bra än så länge! Medlemmar och handledare har tillsammans  
frukostmöte kl. 08:30 samt riktlinjediskussioner kl. 09:00  
Sedan kopplar vi upp oss på respektive enhet kl. 09:15 där vi håller enhetsmöte  
så som vi brukar ha på huset och vid samma tidpunkt.  

Där fördelar vi arbetsuppgifterna och bestämmer vad vi ska göra under dagen.  

Kl. 13:00 träffas vi igen och kollar av vad vi har gjort och vad vi ska jobba vidare med  
under eftermiddagen. Köket planerar middagar och recept tills när vi kan ses igen  
och kontoret jobbar framförallt med tidningen.  

Detta har fungerat bra under de omständigheter vi befinner oss i. 
Men dessvärre kunde vi inte ha det jul-mys som vi hade bestämt att ha kring jul,  
men handledarna ville ändå försöka att fixa till ett Corona-anpassat jul-mys!  

Så handledarna beställde varsin jultallrik från Sofiero Slottsrestaurang och packade även  
i annat smått och gott i påsarna, som man som medlem kunde komma och hämta utanför 
huset. Vi fick lite julstämning tillsammans trots allt!  
Vi stod tillsammans utanför huset och drack glögg, åt pepparkakor och snackade 
med lagom avstånd ifrån varandra.  

Julafton och nyårsafton har vi kunnat fira tillsammans digitalt för de som velat!  
Det har varit ett annorlunda år men vi kämpar tillsammans och vi håller kontakten.  

Nu hoppas vi på ett bättre år där vi kan få kramas igen! 
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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 Linderoth 

Maria Ward 

Kai Ausfelt  

Väsby Församling 

Julian Worsley 

Pelle Åkesson 

Bo Lundmark 

 

 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes 

Per Boije 

Elisabeth Bergqvist 

Ulf Bergqvist 

Barbara Komadina Tomicic 

Golnar Azimi 

Lisa Ekstam 

Höganäs församling 

 

 

 

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 

 


