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Det är mars och våren är på väg!
Vaccinationerna mot Corona viruset är i full fart och vi längtar tills
dagen vi kan öppna upp huset igen, snart, snart, snart..
Tack vare vårt digitala kommunikationsverktyg Webex Teams möts
handledare och medlemmar varje dag för att träffas via skärmen!
Vi diskuterar, pratar och skrattar tillsammans vilket gör att vi känner oss
mindre ensamma.
Vi peppar varandra till att hålla i och hålla ut.
Eftersom vi inte kan erbjuda friskvård på huset så har vi valt att skapa en
utmaning på distans med samtliga medlemmar och handledare, vi kallar
den:

Alla steg räknas!
För varje 1000e steg vi tar enskilt sparar huset 1kr till en rolig aktivitet som vi
skapar när huset öppnar igen!
Via Webex Teams rapporterar vi våra steg vi tagit under dagen och peppar
varandra till att fortsätta kämpa tillsammans! Det är en uppskattad utmaning
som många medlemmar deltar i.
I tidningsnummer Fontänhusnytt nr 7 finns det lite gott och blandat,
exempelvis så har vår ena medlem
börjat lära sig ryska.
Det blev en spännande tidning,
vi hoppas att ni uppskattar den och får en stund av givande läsning!
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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.
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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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Vi lever i en konstig tid, för att
samhället har blivit påverkat av en
pandemi.
Fontänhuset är tyvärr fortfarande stängt
för att vi månar om varandra och följer
Folkhälsomyndighetens
riktlinjer. Överallt blir vi påminda om att
hålla avstånd och tvätta händerna.
Jag tror inte någon har
missat en sådan skylt,
såhär kan det se ut i olika
butiker och på publika platser!

En restaurang i Gävle
har skojat till sin
drinkmeny och lagt

upp det på Facebook,
vilken dryck blir du
sugen på?
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CORONA TIDER
Det spekuleras mycket kring hur Corona pandemin påverkat människors psykiska mående än så länge.
Socialstyrelsen kom i Oktober år 2020 ut med en granskning kring just detta grundat på uppgifter
gällande perioden Februari t.o.m. Juni år 2020 i jämförelse med samma period under åren 2015-2019.
Förvånansvärt nog visar granskningen precis tvärtom i dem allra flesta områden som
man valt att titta noggrannare på. Jag ska nedan försöka återspegla en kortfattad sammanfattning
av hur siffrorna faktiskt ser ut.
Jag har valt att skriva om 4 av dem 9 olika ”områden” som socialstyrelsen granskat.
Det första området jag tittat på är antalet ”nya fall inrapporterade psykiatriska tillstånd”.

(Med detta syftar man i detta fallet enbart på depressioner och ångestsyndrom).

I gruppen av:
Barn och unga vuxna av kvinnligt kön i ett åldersspann mellan 10 och 39 år har den
största ökningen av psykisk ohälsa skett i gruppen 18-24 år.
* År 2015 låg siffran på ca 10,1% men i
undersökningen gjord under år 2020 ligger siffran på ca 13,9% . Alltså en ökning på ca 3,8%.
* I dem andra två ålders grupperna man undersökt
(10-17 år) & (25-39 år) är ökningen i princip helt oförändrad.

Motsvarande åldersspann men för:
Barn och unga vuxna av manligt kön är ökningen störst i åldersgruppen 10-17 år.
* År 2015 låg siffran på ca 7,9% och under undersökningen år 2020 ligger siffran på ca 9,4%.
Alltså en ökning på ca 1,5% .
* I dem andra två åldersgrupperna är siffrorna i princip oförändrade (18-24 år) & (25-39 år).

Om man då tittar på samma undersökning fast för:
Vuxna kvinnor i ett åldersspann mellan 40-65+ år, är det i gruppen med kvinnor i åldrarna mellan
40-49 år som den största ökningen har skett.
* Där ser man en ökning mellan 19% år 2015 och 25% år 2020 vilket innebär en ökning på ca 6%
av kvinnorna i denna åldersgrupp lider av psykisk ohälsa.
* I gruppen med åldern 50-64 år är siffrorna nästintill exakt dem samma, viket innebär att antalet
drabbade år 2015 var ca 23% och ca 23,5% år 2020 dvs en ökning på 0,5%.
* Och i åldersgruppen som är 65+ år och uppåt har den psykiska ohälsan t.o.m. minskat från ca 37%
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Och sist men inte minst är siffrorna för dem:

Vuxnamännen i samma åldersspann som kvinnorna dvs mellan 40-65+ år. Här är det männen i
åldersgruppen mellan 40-49 år där ohälsan har ökat mest i antal.
* I gruppen mellan 40-49 år, har det sedan år 2015 då siffran låg på ca 11% ökat till ca 12% år 2020.
Alltså en ökning med ca 1%.
* I gruppen mellan 50-64 år, har det gått från ca 14,9% år 2015 till ca 14,7% år 2020.
Alltså en minskning på 0,2%.
* I gruppen mellan 65+ år, från att år 2015 ligga på ca 23% till att minska till ca 22,5% år 2020,
vilket där skett en minskning på ca 0,5%.
Även inom inrapporteringen av ADHD har det skett vissa förändringar.
Men tillskillnad från minskningen av nya inrapporterade sk ”psykiatriska tillstånd”
har här skett en ökning istället.
* För tjejer/ kvinnor har ökningen bara under Corona året varit ca: 9% och för
* pojkar/ män har ökningen varit ca: 8%.
Man har även granskat antalet suicid försök under pandemin och kunnat konstatera att siffran där
är oförändrad, däremot antalet genomförda suicid, finns det ännu ingen data på.

?! Vad kan då detta bero på !?
”Sammanfattningsvis så står det nog klart för oss alla att pandemin kommer att sätta spår på
invånarnas psykiska mående. Varför det ännu inte syns markant i statistiken kan vi bara
spekulera i än så länge. En trolig faktor är att människor dragit sig från att söka vård,
en annan är att man beräknar att ca dubbelt så många vårdkontakter och
läkarsamtal har skett digitalt vilket i sin tur har lett till att det blivit svårare för att få en
helhets bedömning och diagnos. Det man med säkerhet vet i alla fall är att dem med en redan
etablerad kontakt inom psykiatrin för sitt tillstånd och ev medicinering, har
fortsatt fått sina behov tillgodosedda enligt studien.
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Källa: Socialstyrelsens granskning av psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under Corona pandemin.

Att leva med PTSD
PTSD står för post-traumatic-stress disorder och är en sjukdomsbild som kan uppträda
hos personer som varit med om olika typer av otäcka, skrämmande eller på annat sätt
starkt obehagliga upplevelser. De vanligaste orsakerna till PTSD är dödsfall, katastrofer,
olyckor, olika former av fysiska och mentala övergrepp eller våld.
Det finns många fördomar om PTSD. Värt att notera är att alla människor upplever
trauman annorlunda, både symptomen och de utlösande faktorerna. Ingen orsak är
större eller mindre, en person kan genomgå
ett trauma med mindre posttraumatiska
symptom än en annan som genomgått en
liknande händelse och vice versa. En person
kan reagera extremt starkt på en händelse
och betydligt mindre på en annan. Den enda
som har rätten att bedöma om denna har
genomgått ett trauma med jobbiga symptom
är personen själv som genomgått eller
genomgår traumat.
Jag har varit med om många fruktansvärda händelser som lett till grov PTSD. För mig
innebär det flashbacks, mardrömmar, undvikande av personer
och platser som är kopplade till mina trauman. Jag kan vara
lättskrämd och lätt triggad men det varierar. Ibland har jag riktigt
jobbiga perioder med mycket PTSD och ibland är det lugnare i
mitt sinne. Men det kommer alltid att finnas vissa händelser i
mitt liv som kommer att vara skört för PTSD.
De finns två stycken hypoteser om PTSD och hjärnan som är de
mest kända. En hypotes om vad som händer i nervsystemet är
att det uppstår obalans mellan nivåerna av vissa
signalsubstanser och receptorer för dessa substanser, som
noradrenalin och kortisol. En annan hypotes handlar om
balansen mellan funktionerna i höger och vänster hjärnhalva.
Som åttaåring såg jag min ena förälder dö. När jag var 13 började mina ätstörningar.
Min barndom har varit svår, för att leva med sin ena förälder och dess nya partner är inte
helt fantastiskt. Som 22-åring fick jag min diagnos som jag har haft hela livet, utan att
veta om det. Alla pusselbitarna föll på plats, men sedan började tvångs inläggningarna,
självmordsförsöken, överdoserna, självskadebeteendet, fasthållningar, tvångsinjektioner,
bältningar och övergrepp från läkare och psykiatri personal. Nya PTSD symptom för varje
nytt trauma. När jag får flashbacks av en tidigare upplevelse så är det som att världen
stannar och jag återupplever traumat igen. Det brukar snurra i huvudet på mig så pass
att jag blir illamående och ibland apatisk. Det enda jag ser framför mig i huvudet är
traumat. Som ett exempel är överdoserna jag gått igenom. Om jag råkar se tabletter och
alkohol på ett bord så kommer minnena som en tsunami. Ambulansens sirener,
sköterskor som testar blodprov, puls, blodtryck, saturation och EKG direkt när jag kommer
innanför sjukhusets dörrar. Sköterskor som ställer tusen frågor, magpump slangen som
dras fram och såren som sys samtidigt. Gråten och skriken för att min kropp inte orkar
mer, såren i halsen och näsan från sonden som suttit i timmar. Den medicinska kolen som
sväljs och kroppen som krampar. Allt detta händer igen i min kropp och mitt sinne när
jag ser alkoholen och tabletterna på bordet. Jag återupplever och det är något av det
värsta jag vet. Jag lider två gånger.
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En vän från det förflutna
Det värker i magen. De kniper. Krampar. Lutar huvudet bakåt mot badrumsväggen. Sitter på det kalla golvet med händerna över magen. Jag är trött.
Sliten. Jag hamnar här varje dag nuförtiden med torkad spya i håret och med
en blick som saknar glöden. Min käre vän bulimin är och hälsar på.
Vänner och vänner.. det kan man väl inte kalla oss för. Men bulimin har varit en så stor del av mitt liv, i tonåren, att det känns som en vän som hälsar
på. Som säger tjena och som med sin kraft drar mig till toaletten varje kväll.
En vän från det förflutna.
Den viskar i mitt öra att det är inte så farligt, att det nästan är oskyldigt. Äh,
vad gör det, det är inte så att du gör det varje dag! Jag lyssnar på tankarna
och tänker att det är väl rimligt. Alkoholisten som bara tar ett glas då och
då.
Jag upprepar för mig själv att varje gång jag kräker upp något jag ätit
så “gör det ingenting”. Men tiden går och helt plötsligt sitter jag där i badrummet med en kropp som skriker “Nej, nu orkar jag inte spy mer!” Precis
som jag gjorde dagen innan. Och dagen innan det. Och dagen innan det.
Ett glas då och då, ett besök på toaletten då och då.. leder till att det blir ens vardag. Fastän man så blint trodde på att man skulle klara av att ha kontrollen till att
bara göra det “då och då”. Men till slut så äger rösten mig igen. Jag har ingen
kontroll. Jag är kontrollerad av djävulen på axeln igen utan att jag vet om
det. “Men du har det under kontroll” ljuger rösten för mig. Som en missbrukare
som är nykter från heroin; “Jag ska bara ha lite grann, jag har full kontroll över
mitt heroin-intag.” Nja, dem historierna brukar inte sluta så bra, va?
Det påverkar alla aspekter av min vardag. Jag vill inte träffa vänner och familj för
jag vet inte om jag kan stå emot impulserna. Det är inte så gött att behöva gå och
spy efter en eftermiddagsfika med familjen. Eller när man köpt mat och lagar med
vännerna, då hamnar pengarna och självkänslan i toan snabbt som ögat. Jag undviker i princip allt som har med mat att göra om jag ska socialisera mig. Jag som
tyckte jag hade kontroll på läget.
Jag har andra, mycket allvarliga, självskadebeteenden som jag och min psykolog
försöker jobba bort. Jag har bytt ut de andra beteendena till min bulimi istället.
Vilket i sig är bättre än att ligga medvetslös på medicinakuten. Men att ständigt
känna behovet av att förstöra min kropp för att få ro.. det tär på mig något fruktansvärt. Jag är i ett så dåligt skick fysiskt och psykiskt.
Så vart börjar man? Jag har inte svaret på det. Men de som klingar i min
hjärna är orden från en skötare på psykiatriska avdelningen:
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En minut i taget.

Edith föddes den 4 april år 1892 i Sankt- Petersburg i kejsardömet Ryssland och hon dog den
24 juni år 1923 endast 31 år gammal i Raivola i Finland. Hon debuterade vid 24 års ålder med
diktsamlingen ”dikter”.
Hon hann sammanlagt ge ut fyra diktböcker.
Verk som ”Vierge moderne”, ”Septemberlyran”, ”Rosenaltaret”, ”Ingenting” samt min
favorit: ”Landet som icke är” som finns att läsa här nedan.
Edith sa: Jag gör icke mina dikter utan skapar mig själv, mina dikter
äro vägen till mig själv.
Hon fick inte uppleva uppskattning för sina verk under sin livstid.
Men postmortum vann hon uppskattning både i Sverige och runtom i världen.
Edith var en av de första modernisterna. Hon inspirerades av Fransk symbolism,
Tysk expressionism och Rysk futurism.
Helena, som var hennes mamma var också hennes första läsare och kritiker,
Helena avgudade sin dotter.
Edith led tyvärr av tuberkulos och var mycket inlaggd på olika sanatorium.
Hon trivdes inte på Nummela sanatorium, hon kände sig som en fånge där.
Hon drömde sig bort till andra länder och diktade om exotiska platser.
Hon kom sedermera till Schweiz och blev kär i en läkare som sedan avled.
Hon brevväxlade med sina vänner och började även lära sig
italienska och engelska.
Hon deltog i kulturlivet. Hon höll även på med fotografering.
Här är hon på bild med sin favoritkatt Totti som hon älskade mycket högt.

Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit
vägen till landet som icke är.
I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona.

Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.
’Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.
Men ett människobarn är ingenting annat än visshet.
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar.
Och det kommer ett svar:
Jag är den du älskar och alltid skall älska.
Källa: Wikipedia

-Karin
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Att jobba i Danmark
Våren 2016 sökte jag jobb i Helsingborg då jag skulle ta studenten till sommaren!
Jag började leta sommarjobb under våren, och jag fick turen att få skriva kontrakt på ett arbete som jag
skulle börja på efter studenten.
Jobbet var på en av båtarna som går mellan Helsingborg-Helsingör. För att få jobba på båten så behöver man en säkerhetsutbildning, vilket jag fick i Åstorp under några dagar med de andra ungdomarna som
fått jobb. Vi fick lära oss brandövningar, vända en flotte och hoppa från hög höjd ner i en bassäng. Vi fick
även prova att åka genom en tunnel ner i vattnet som finns på de flesta stora båtarna för att man smidigt
ska komma ner i havet vid en evakuering. Det var några intressanta dagar då jag är rädd för vatten..

Jag blev anställd i Danmark då båten jag skulle arbeta på var dansk. För att få arbeta i Danmark behövde jag fixa ett danskt personnummer, gå ur försäkringskassan samt skapa ett bankkonto i Danmark på
en dansk bank där min lön skulle komma. För att sedan få de pengarna till mitt konto i Sverige var jag
tvungen att betala varje gång jag överförde dem till min svenska bank. Jag tyckte det var väldigt mycket att
göra bara för att få jobba där över sommaren.
Arbetsvillkoren är lite annorlunda i Danmark än de svenska. Vi arbetade 10-12h pass och kunde göra det
flera dagar i rad. Vi hade endast 30 min rast under dessa långa arbetspassen. Vi fick heller aldrig sätta oss
en stund exempelvis 5 minuter bara för och vila benen. Det
betyder att vi var tvungna att stå upp i minst
10h. Fötterna värkte och vi nyanställda var tvungna att köpa stödstrumpor för att slippa svullna vader.
Mina pass var oftast 13:30-00:30. Eftersom jag jobbade i Danmark så slutade jag när båten var i hamn
i Danmark. Det betydde att jag slutade 00:30 men sedan var jag tvungen att åka till Sverige med nästa båt
så jag var aldrig framme före 01:00 i Helsingborg. Inget drömscenario direkt.
Det var alltid mycket att göra på sommaren snittar båtarna ca 1500 människor per avgång. Det är en del!
Det som var guld var att jag slapp betala skatt samt fick bra lön! Men var lönen verkligen värd dessa
långa timmar? Det kan jag inte säga att det var.
Hade jag vetat hur det gick till på den båten jag var på så hade jag inte tackat ja till jobbet.
Men samtidigt lärde jag känna min bästa vän under den sommaren då vi var kollegor.
Jag ångrar inte att jag tog arbetet för då kanske jag aldrig hade träffat henne.

Men jag hade inte tagit det om jag blev erbjuden det idag!

Jag håller mig hemma på svensk mark framöver
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Corona eller inte Corona.. jag hade i alla fall velat vara utomlands nu!
Under 2020 var jag inte utomlands på grund av pandemin men också för att mitt mående
inte var/är så stabilt.

Men jag älskar att åka utomlands och har åkt minst en gång per år sedan jag föddes.
Jag har en stor familj så det var givet att vi alltid åkte iväg någon vecka tillsammans på
sommaren. Sedan jag flyttade hemifrån har jag varit utomlands både med mina syskon
och med vänner. Enda anledningen till att jag sparar en del av
mina pengar är för att kunna komma
iväg minst en
gång om året.
Jag åker bara på solsemester för att jag

gillar inte kallt och

snö!

Tänk att folk betalar för att frysa….

När jag dagdrömmer om att få vara utomlands så tänker jag på en
av de bästa resorna jag gjort, till Cypern med en vän. Det var så himla roligt och mysigt.
Att få vakna till sol och till en stor
frukostbuffé. Att få kasta sig i poolen och ta dagens första dopp med solen i ögonen.
Ligga på en solstol och prata och ha roligt med min vän. Äta en magnum glass med vanilj
& choklad för den finns inte här hemma i Sverige längre. Få åka till ett stort
vattenland och dricka drinkar på kvällen i solnedgången.
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Recept på världens godaste
kaka……

SILVIA KAKA!!!

Gör så här:
Värm ugnen till 175


Vispa ägg och strösocker pösigt i en bunke.
Tillsätt resten av ingredienserna och rör
ihop allt snabbt till en smet.



Klä en långpanna med bakplåtspapper och
smörj pappret med smör eller margarin.
Häll sedan ut smeten i pannan.



Grädda kakan längst ner i ugnen i
ca 25 minuter. Låt kakan sedan kallna i
långpannan.



Smält sedan smöret till glasyren i en
kastrull. Tillsätt socker och låt det puttra
på låg värme i 1 minut. Ta av kastrullen
från plattan. Tillsätt vaniljsocker och
äggulorna. Vispa ihop allt till en jämn smet
och värm smeten under omrörning till en
första bubbla syns.



Häll glasyren över kakan och bred den slät
med en slickepott. Strö över kokosen och låt
kakan svalna, gärna i kylen.



Skär sedan kakan i bitar och….
AVNJUT!!!

Ingredienser till ca 30 bitar
Ingredienser
Till själva kakan:


4 ägg



4 dl strösocker



4 dl vetemjöl



2 tsk bakpulver



2 dl vatten



1 msk smör eller margarin till formen

Till glasyren:


250 g smör



2 1/2 dl strösocker



1 1/2 msk vaniljsocker



3 äggulor

Till garnering:
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Riven kokos

Psykisk ohälsa och viktproblem
Psykisk ohälsa och problem med vikten går ofta hand i hand. I mitt eget fall så har jag kämpat i
många år med olika former av ångest, vilket har lett till att jag har lagt på mig mycket övervikt.
När jag var barn och ung tonåring så var jag alltid i rätt bra form och hade inga problem med vikten alls, jag rörde mig mycket och var alltid i gång med olika aktiviteter så som skateboarding,
cykling mm. Jag har alltid haft mycket generell ångest men när jag var ca 17 år så eskalerade min
psykiska ohälsa och jag blev sjukare än jag varit tidigare.
Det var i samband med ett gymnasiebyte och mycket annan stress under en sommar som gjorde
att en redan överfull bägare rann över, och mina psykiska problem blev värre än dom någonsin
varit tidigare.
I samma veva så började jag med mediciner och hoppade till slut av gymnasiet.
Eftersom jag mådde så pass dåligt så var jag mestadels hemma vid datorn och rörde inte på mig
så mycket. Jag åt även mycket för det dämpade min ångest något, eftersom jag kände mig lugnare
av att äta. Jag åt även medicin som hade viktuppgång och hunger som biverkningar vilket inte
gjorde det hela bättre.
Jag är snart 29 år och jag har genom åren pendlat en del i vikt beroende på mitt mående,
oftast när jag slutat med en medicin så har jag gått ner i vikt, sen när jag har börjat med en annan
medicin så har jag gått upp igen.
Då jag fortfarande mår mycket dåligt i perioder så är det svårt att hålla sig disciplinerad och sköta
min kost och motion, jag äter oftast mer när jag har dåliga perioder,
för jag känner att det lugnar mig på nåt sätt, varför vet jag inte.
Det är även svårt att hålla igång med motionen då min ångestproblematik ger mig
andningspåverkan och när jag har svårt att andas så känns det dubbelt så jobbigt om jag
samtidigt blir andfådd. Jag har även ofta väldigt dåligt med energi då min ångest och
all spänning som jag har i kroppen gör att jag blir trött väldigt fort.
Alla dessa faktorer gör tillsammans att jag har svårt att göra mig av med min övervikt.
Jag hade en period under 2015 då jag kände att jag mådde bättre och trappade därför ner och slutade till sist helt med min medicin. Under samma period så började jag även gå långa promenader
varje dag, eftersom jag kände mig bättre och hade mer energi över.
Jag lyckades gå ner ca 25kg och var nöjd med mig själv.
Mitt ökade välmående höll tyvärr inte särskilt länge och under 2016 så blev jag tvungen att börja
med min medicin igen, jag drog även ner på mina promenader då jag inte hade kvar samma ork
som tidigare längre, och rätt som det var så hade jag gått upp alla de 25 kilona igen som jag hade
kämpat så länge för att bli av med, och på bara en bråkdel av tiden det tog att gå ner dem
dessutom!!

Detta fick mig att tappa motivationen totalt!
Och jag har struntat i att försöka gå ner i
vikt igen sedan dess.
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Jag har under ett par år nu struntat ganska mycket i min vikt då jag inte haft den mentala
orken att ta tag i det, men jag har iallafall hållit koll på vågen så att jag inte gå upp mer
än min nuvarande vikt.

Jag har på senaste tiden faktiskt t.o.m gått ner lite i vikt då jag blivit motiverad av vår
träningsgrupp som vi har på Fontänhuset via Webex.
Där rapporterar vi in i chatten i ett särskilt träningsutrymme varje hur många steg
vi gått under dagen också peppar och motiverar vi varandra!
Egentligen så bryr jag mig inte så mycket om den utseendemässiga biten av vikten,
utan jag oroar mig mer för min hälsa då det inte är bra att vara kraftigt överviktig
i det långa loppet.
Mitt mål just nu är att jag ska försöka röra på mig lite mer än innan och äta lite
mindre portioner. Jag tänker att det inte är bra om man sätter upp för stora mål för snabbt, för då blir
det svårt att hålla, särskilt när man samtidigt har psykiska problem.
Ett steg i taget!
/T.L
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Ansiktet bakom vår nyaste styrelsemedlem Mickey Magnusson
Mickey Magnusson, 26 år. Född och uppvuxen i Helsingborg Familj: Mamma Lotta och pappa Jörgen
Kandidatexamen i Strategisk Kommunikation från Lunds universitet, jobbar på Cykelhörnan i Helsingborg och är
Vice Ordförande i Kommunfullmäktige.
Lite om Mickey: Jag har alltid varit engagerad i olika samhällsuppdrag. Under skoltiden var jag med i elevrådet,
var Innebandytränare och blev i 16 års ålder engagerad i SSU.
Under gymnasietiden hade jag och 3 vänner ett företag där vi hjälpte unga att få ett sommarjobb.
Det var i många fall svårt att få ett första jobb eftersom arbetsgivarna ofta begärde arbetslivserfarenhet.
Vårt företag gav de arbetssökande en grundläggande utbildning i vad ett jobb innebär och kunde på så sätt
kvalitetssäkra våra arbetssökande.
Vi hade ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Helsingborgs stad och de företag som sökte arbetskraft.
Genom vårt företag fick vi över 150 unga i arbete.
Jag är politiker i Kommunfullmäktige i Helsingborg och jobbar i vårt familjeföretag Cykelhörnan.
Jag tycker det är viktig för mig som politiker att ha en fot i arbetslivet också.
Jag vill inte bara jobba i politiken.
Varför är du med i Fontänhuset Helsingborgs styrelse?
Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och när jag blev erbjuden en plats i styrelsen kändes det helt rätt för mig. I min
roll som politiker ser jag ofta de tunga konsekvenser som psykisk ohälsa kan föra med sig.
Fontänhuset är en plats där medlemmarna kan bryta isolering och där det finns en konkret och
långsiktig plan för varje persons rehabilitering.
Vi är alla starkare tillsammans.
För att avrunda intervjun pratade vi så klart om Coronapandemin (lite svårt att undvika det ämnet i dessa dagar) och Mickey inser
såklart att oron i samhället är stor, speciellt för de som redan har det tufft.
På sitt samhällsengagerade sätt menar Mickey att det är viktigt att vi håller ihop och på samma gång tar
ett eget ansvar i hur vi lever just nu.
I Sverige har vi ett lite annorlunda sätt att införa restriktioner jämfört med många andra länder i det att politikerna i vårt land
helt har valt att lyssna på vad experterna dvs.
Folkhälsomyndigheten säger och följer deras rekommendationer.
- Lena
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I det förra numret av Fontänhusnytt (nr 6 2021) skrev jag om min flytt till
Helsingborg och lovade att återkomma med mer tips angående
bostadssökande. Jag hoppas att mina tips kan vara till hjälp och inspiration för
Det finns flera webbplatser på internet
som samlar lediga lägenheter, den jag
använde mig mest av var

Kvalster samlar många lediga bostäder som läggs upp av olika fastighetsägare,
En annan bra hemsida är http://www.lagenhet.se
På denna hemsida får man möjligheten att annonsera efter en lägenhet. Här finns ett
register med hyresvärdar och privatpersoner som hyr ut bostäder. Jag skrev ut registret
och började att ringa runt till dem.

Ett annat tips jag kan ge är Blocket Bostad. Där finns mest övernattningslägenheter och
studentrum men det förekommer också att hyresvärdar lägger ut lediga lägenheter där.
På blocket finns även privatpersoner som hyr ut enstaka rum i hus/lägenheter.
Detta är främst avsett för studenter men kan vara en lösning vid nödfall.
Jag har också använt mig av http:www.bostadsportal.se samt
http://www.boplatssverige.se
På Boplats Sverige kunde jag skapa en egen e-postbevakning, så när det blev
lediga bostäder som matchade mina kriterier kom ett e-postmeddelande med
information om att en ny lägenhet lagts ut som eventuellt kunde vara av intresse för
mig. Jag använde detta som en extra garanti för att försöka ha koll på alla
lediga bostäder som publicerades!
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Att lära sig ryska

För ett tag sen bestämde jag och en kompis oss för att vi tillsammans skulle försöka att lära oss ett nytt språk som en
utmaning och ett tidsfördriv. Vi snackade lite om vilket språk vi skulle välja och jag sa att jag ville välja något
annorlunda, något som inte så många andra är intresserade av att lära sig.
Vi kom överens om att vi ska försöka lära oss ryska, det verkade utmanande och intressant då dom dessutom använder
sig av ett helt annat alfabet (en rysk variant av kyrilliska alfabetet).
Jag var inte intresserad av att lära mig något språk som är närbesläktat med svenskan och använder sig av latinska
alfabetet, utan jag ville lära mig något helt nytt och spännande.
Vi installerade en app på telefonen som heter Duolingo, en app som har gratis språklektioner på massa olika språk.
En bra sak med Duolingo är att man kan hålla koll på varandras resultat då man får poäng när man genomfört ett
inlärningsmoment, så det blir som en liten tävling vilket leder till att man blir mer motiverad att lära sig.
Jag installerade även en app som heter Russian alphabet för att lära mig Ryska alfabetet då jag tyckte att Duolingo
inte gjorde något bra jobb i att lära ut just alfabetet.
Vid skrivandet av denna artikel så har jag hållit på med ryska lektioner i ungefär 3 veckor.
Majoriteten av denna tiden har gått åt att lära sig och repetera alfabetet, samt att lära mig enklare fraser.
När man har gått igenom ett moment i Duolingo kan man gå vidare till nästa men jag brukar oftast göra om samma
moment flera gånger för att verkligen lära mig ordentligt, istället för att stressa mig framåt.
Jag känner mig rätt så säker på alfabetet nu, även om det är en del bokstäver som är svåra att uttala och en hel del
som nästan låter likadant i mina öron.
En grej som också är lite svårt är kyrilliska bokstäver som ser likadana ut som latinska men som uttalas annorlunda.
T.ex så uttalas P som R och H som N. Det krävs en del träning att omprogrammera hjärnan att läsa dessa bokstäver
rätt, hjärnan vill gärna tänka P när man ser ett P men istället måste man tänka att det uttalas R, men ett bakvänt R
uttalas (Ja) och bokstaven B uttalas som V och bokstaven C som ett S. Lite trixigt i början men man vänjer sig.
Bokstäverna som jag har haft mest problem med är Ц, Ч, Ш samt Щ då jag tycker dessa låter rätt lika,
dessa bokstäver uttalas ungefär (ts) (tj) (sj) samt (sjtj).
Några exempel på ryska fraser som man får lära sig i Duolingo.

Привет (Privjet) - Hej
Спасибо (Spa-see-ba) - Tack
извини́те (eez-vee-née-tee) - Förlåt/ursäkta
Доброе утро (Dobroye utro) - God morgon
Как дела? (kak dela) - Hur mår du?
Добрый день (Dobri dien) - God dag
Man får också lära sig något udda fraser som t.ex
я ем хлеб (ya yem khleb) - Jag äter bröd

Det har varit ganska roligt att lära sig alfabetet för det är som en helt ny dörr har öppnat sig.
Jag kan nu läsa meningar som jag inte kunnat innan då bokstäverna tidigare bara sett ut som
konstiga krumelurer för mig.
Jag spelade häromdagen ett Tv-spel som utspelar sig i Ryssland och jag kunde för första gången tyda vad det stod på
skyltarna på byggnaderna i spelet. Även om jag inte nödvändigtvis förstod innebörden av alla ord så kunde jag iallafall
förstå bokstäverna och därför veta hur ordet uttalas.
Bilden ovan —Ryska alfabetet
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Jag har inte direkt några förhoppningar om att tala flytande på ryska med enbart Duolingo som inlärningsmedel utan
jag ser det mer som ett kul tidsfördriv utan någon press. Jag har hört att ryska är ett väldigt svårt språk att lära sig,
särskilt grammatiken ska vara rätt invecklad, men förhoppningsvis lär jag mig litegrann i alla fall och jag kommer att
hålla på så länge jag tycker det är roligt.
Jag anser mig vara rätt bra på att lära mig språk och ändå så är jag inte fullt lika bra på engelska som jag är på
svenska, även fast jag pluggade engelska i 13 år i skolan och bokstavligen har badat i engelskspråkig underhållning i
hela mitt liv. Jag pluggade också spanska i 4 år men eftersom jag aldrig använde det eller konsumerade spanskspråkig
underhållning så glömde jag det mesta rätt fort igen. Man måste hela tiden utsättas för och använda sig av ett språk
man lärt sig för att bibehålla sina kunskaper.
Engelskan är det ingen risk att man glömmer då man hela tiden utsätts för det i vardagen. Jag skulle säga att 80% av all
text jag läser till vardags är på engelska och även den mesta underhållningen jag konsumerar t.ex musik och film är på
engelska. Mina ryska lektioner är också på engelska, då det inte fanns ryska lektioner på svenska i Duolingo.
För att inte glömma ryskan jag har lärt mig så försöker jag i alla fall plugga litegrann varje dag, vissa dagar sitter jag
en halvtimme, medans andra dagar så håller jag bara på i 10minuter för att fräscha upp minnet.

Bilder på Duolingo tagna från min telefon.

Jag kan definitivt rekommendera att ladda ner Duolingo appen till telefonen. Om man väljer att lära sig ett nytt
språk via svenska så finns det enbart ett fåtal språk man kan välja mellan, men om man däremot väljer att lära sig
via engelska så finns det massvis av alternativ att välja mellan t.ex. esperanto, skotsk gäliska, koreanska, hindi osv.

Trolle
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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
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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

Eva Magnusson

Marianne Borgman

Thomas Nordström

Eva Ingers

Birgit Haynes

Jonny Karlsson

Per Boije

Mats Löf

Elisabeth Bergqvist

Cecilia Wache

Ulf Bergqvist

Margit Wittander

Barbara Komadina Tomicic

Margareta Liljedahl

Golnar Azimi

Bengt Linderoth

Lisa Ekstam

Maria Ward

Höganäs församling

Kai Ausfelt

Merete Persson Bokelund

Väsby Församling

Helena Andersson

Pelle Åkesson

Magnus Gustavi

Bo Lundmark

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
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Vi vill även tacka våra bidragsgivare!

