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HUR DU NÅR FONTÄNHUSET 
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031-12 30 01 
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www.sverigesfontanhus.se 

Magasinet Fontänhuset ges ut av  
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Detta nummer och Mitt Fontänhus Sid 3  

God läsning/Redaktionen genom Henrik C 

Medverkande detta nummer: 
Henrik C, Lars H, Joakim B,  Helena C, Johanna N, Mariany M, Neetha K, Ingvar E, Sandra S, Elisabeth B,  

Joakim W, Ingvar E, Kenth G, Christer H,  Johanna Å, Marjo P, Leo F, Thomas, Christer H, Sandra S, Marcus L 

 

 

Välkomna till 2017s  Första nummer. 

I detta nummer kan du läsa fortsättningen av Kents Peruresa och andra delen 

av Henriks Tokyoföljetång. Temat för detta numret är MAT men det går 

också läsa om vårt teaterbesök av Neetha och om Elisabeths passion: stick-

ning och tredje vägens politik av Lars H mm.  

Nyhet för detta nummer är ARGA RUTAN!! Detta kommer vara en 

återkommande ruta där olika författare kan lufta sitt missnöje eller 

ilska över vad som helst. 

Nästa  

nummer  

kommer ut  

i Juni 

Mitt Fontänhus 

 

J 
ag hade mått dåligt ett par veckor och bara 

isolerat mig hemma. Men så en dag i feb-

ruari 2016 gick jag i ren desperation till 

fontänhuset för att prata med en handleda-

re för att jag kände att jag var tvungen att sätta 

igång med något. Jag hade varit på studiebesök 

något år tidigare, men inte kunnat börja på grund 

av hälsoskäl. Jag fick pratat med Ulf och jag fast-

nade direkt för fastighetsgruppen, för jag visste 

att det skulle passa mig perfekt.  

 

Fontänhuset betyder oerhört mycket för mig. Jag 

behöver ha en plats att gå till och få göra det jag 

gillar. Jag älskar blommor, men jag gillar även 

det som ingår i att sköta om en fastighet. Och 

alla dessa goa killar och tjejer, som var och en är 

unika på sitt sätt. Dessutom så håller jag mig på 

rätt spår i livet, för jag har levt och haft ett tufft 

liv i missbruk i nästan tjugo år med allt vad det 

innebär.  

 

2005 väntade jag min dotter och då blev jag nyk-

ter och bröt med mitt gamla liv. Min dotter är 

min hjälte. Så nu är jag inne på mitt tolfte nyktra 

år. Jag är av finskt påbrå, så jag har vad vi finnar 

kallar ”sisu” -  ett jävlar anamma.  

 

Visst … jag ”kraschar ”, men jag reser mig igen. 

Så tacksam att jag får vara med denna gemen-

skap med så mycket kärlek som det finns i Fon-

tänhuset.  

 

Kram Marjo. 

 



Klubbhuschefens ord  Sid 4 

D 
et är lika bra jag går direkt på sak. 

Jag älskar mat. 

Jag älskar att laga mat, äta mat, läsa om 

mat, matprogram på tv, kokböcker, ICA-

tidningen ”Buffé”. Bilder på mat, mataffärer (särskilt 

orientaliska), köksredskap, maskiner som gör saker 

med mat… 

 

Kommer jag till en saluhall kan man likna det med 

att jag är i ”heaven-number-seven”. För att inte tala 

om matmarknader där jag går helt loss. Skall jag åka 

på semester så har landets matkultur större betydelse 

än själva landet i sig självt. Därför har jag tex aldrig 

varit i Finland eftersom jag fått för mig att de bara 

serverar rotfruktslådor, korvsoppa och memma. Jo, 

jag förstår att det är en generalisering, ungefär som 

att ”alla civilingenjörer är tråkiga”, men ibland gillar 

jag generaliseringar.  

Jag har hemliga, nästan erotiska drömmar om mat-

minnen. Som till exempel den där vongolen som jag 

åt på en båtrestaurang i Glasgow. Nu är ju vongole i 

och för sig en italiensk rätt, men han som ägde re-

staurangen hette Alfredo och det är ju italienskt, eller 

hur? 

 

Jag skulle också vilja nämna ”Kirkis”, ett hål i väg-

gen i Chania på Kreta som serverar jordens bästa 

souvlaki. Jag vet i och för sig inte om man kan kalla 

det gourmémat, det kanske var för att det var det 

enda jag och min väninna hade råd att äta på våra 

månadslånga vistelser i landet som den smakade så 

bra, men det spelar ingen roll. Souvlakin såg olika ut 

varje gång vi köpte den, ibland var det tex ett par 

pommesfrites nedstuckna i kött-och-sallads-geggan. 

Dock, varje gång vi satte tänderna i den blev jag och 

väninnan så jublande glada att vi skuttade hem lyck-

liga och glada i gryningen efter ännu en helnatt på 

nåt skumdisco. 

Mat är viktigt, mat är politik. Då tänker jag kanske 

först och främst på alla de människor som varken 

kan välja souvlaki eller vongole eller avstå från ett 

land på grund av dess korvsoppa, men även på de 

som inte är födda med guldbyxor i Sverige. Världens 

Fontänhus målgrupp till exempel, -personer med 

psykiska funktionsvariationer. Att Fontänhusen har 

möjlighet att till våra medlemmar erbjuda god och 

vällagad mat till ett juste pris gör att de flesta kan äta 

åtminstone ett riktigt mål mat om dagen. Och gott är 

det också.  

 

Ett av mina bästa matminnen från Fontänhuset Göte-

borg är från 2009. Conny hade lagat lutfisk med po-

tatis och äggsås och det smakade så bra att jag fick 

tårar i ögonen och utbrast – CONNY, du är underbar! 

Överlag är maten himla bra i vårt hus, (oftast bättre 

än vad de flesta restauranger kan erbjuda) och TU-

SEN PROCENT VÄRD SITT PRIS! 

 

Relationen mellan vad du får på tallriken och priset 

är viktig. Hellre korv med mos på Oves gatukök i 

Sävedalen för femti spänn än en ”sotad-gös-med-

slungad-vitkålspannkaka-med-grodlårsrasp-i-en-

minimal-portionsstorlek-för-det ser snyggt ut” för 

femhundra på nåt fine-dining-ställe som han den där 

tv-kocken ägt sedan dinosauriernas tid. Om jag skall 

”koka” (eller reducera)ner den här lilla historian 

till nåt slags begripligt så är det väl att god mat inte 

handlar om vad du får betala för det utan vad det 

smakar och sammanhanget du befinner dig i när du 

äter. 

 

Vill du ha riktig valuta för pengarna så blir du med-

lem hos oss, arbetar tillsammans med oss på en av 

våra enheter och äter en superb lunch tillsammans 

med oss. Du är välkommen. 

(PS. Heja köket!) 



Vill du bli medlem? Sid 5  

Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. En rehabiliterings-

metod för människor med psykisk ohälsa. Vi är ett ackrediterat fontänhus och är med i Sveriges  Fon-

tänhus Riksförbund och Club House International. Idag finns det 350 Fontänhus världen över. Första 

fontänhuset startade 1948 i New York. 

Under rundturen berättar vi hur huset fungerar och vad man 

kan arbeta med här, och vi bjuder på fika. Du kan komma 

själv, tillsammans med en kontaktperson eller med en vän.   

Kan du arbeta med andra? 
Du måste kunna klara av att arbeta tillsammans med andra.  

Vår rehabiliteringsmetod utgår ifrån gruppen, och samarbete är A och O, och man måste kunna arbe-

ta sida vid sida och även ibland på egen hand.  

 

Urval 
Du skall ha erfarenhet av psykisk ohälsa på något sätt för att få arbeta hos oss. Vi som är medlemmar i 

huset har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi talar inte om diagnoser i vår gemenskap, men har 

ändå liknande bakgrund, och det gör att vi kan förstå varandra. 

Pris 0:- 
Introbesöket och medlemskapet är helt kostnadsfritt. 

Medlemskapet är utan tidsbegränsning, och löper så länge du vill 
vara medlem hos oss. 

Vill du bli medlem? 

Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på verk-

samheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.  

Kort info om huset: 
 

 Fontänhuset är en arbetsplats  

 Alla arbetsuppgifter är riktiga och viktiga arbetsuppgifter 

 Det förekommer inga belöningssystem 

 Vi arbetar sida vid sida och hjälps åt 

 Du bestämmer vad du vill arbeta med 

 Du bestämmer hur ofta och när du vill arbeta och med vem 

 Vi behöver dig och vi tror på varandras förmågor 

 Du är väntad 

 Du är saknad om du är borta 

 



D 
et är nog så att det av någon anledning är mysigare med retro och nostalgi. Det finns ju 

t.o. m särskilda magasin för nostalgi och retro. Särskilt 50-talet såklart, med Elvis och 

amerikanska bilar. Till och med Kalle Jularbo sägs ha cruisat runt i en rosa Cadillac. 

Jag gillar hans version av Havsörnvalsen och Kalle Schewens vals. Underbar musik. 

Den ger livslust. Annars gillar jag 30-, 40- och 60- talen mest vad gäller musik, kläder och filmer.  

George Mellachrinos orkester var sagolikt gudomliga på LP-skivan Stardust. Namnet betyder ju 

stjärnstoft och det passar bra för de skimrande stråkarna är som glittrande stjärnstoft på en mörkblå 

himmel av sammet. Ju mer stråkar ju bättre blir det.   

 

Kanske blir man mer nostalgisk med åren. Förresten nostalgisk, på 40-talet var jag ju inte ens 

född. Jag har börjat titta på bloggar om mode från 40-talet. Det kan vara ganska tjusigt med da-

merna som hade små hattar som pillerburkar på huvudet, flor och en muff för att värma händerna. 

Moulin rouge, har ni sett den filmen? Cancandansöserna hade underbara klänningar, nätstrumpor,  

vackra strumpeband och eleganta håruppsättningar  och allt detta skildrades så bra av den småväx-

te konstnären Toulouse Lautrec. Detta utspelades väl på 1800-talet om jag inte minns fel. Jag köp-

te en så tjusig rock på affären Grottica. I svart med stora manschetter. Åh vilka vackra knappar! 

Som tagen ur en Charles Dickens roman. Skulle vilja ha rockar i röd och orange sammet, tyvärr 

har jag bara sett sådana på bilder från operetter och teaterföreställningar. Tänk på Marie Antoinet-

tes tid i slottet Versailles, vilka kreationer de hade. Modeskaparen Yves Saint Laurent och även 

Lacroix gjorde ljuvliga kreationer. De hade pengar nog att kunna leva ut sina fantasier och skapa 

dessa mästerverk som deras mannekänger bar på visningar. Pengar ger människor möjlighet att 

leva ut kreativiteten. Vi andra får bara vara åskådare.     

 

Text: Joakim W 

Stil / mode   Sid 6 

Retro och Nostalgi 



T 
redje vägens politik är namnet på den ekonomis-

ka politik som den socialdemokratiske finansmi-

nistern Kjell-Olof Feldt förde mellan 1982 och 

1990. På grund av den rådande ekonomiska kri-

sen med ett stort budgetunderskott tillsatte partiledningen 

en arbetsgrupp 1980 för att ta fram en handlingsplan för 

hur den ekonomiska krisen skulle hanteras. I arbetsgruppen 

ingick bl a Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson. 1981 var 

programmet klart under namnet ”Framtid för Sverige”. 

1982 gick Socialdemokraterna till val på detta program. 

Programmet skilde sig från partiets tidigare program under 

efterkrigstiden och innebar att man skulle sätta fart på in-

dustrin, bekämpa arbetslösheten och budgetunderskottet 

samt att hålla nere konsumtionen. Vidare innebar det att 

man tog avstånd från såväl Thatchers åtstramningspolitik 

som Mitterands expansionspolitik.  

 

Den nya regeringen tillträdde i oktober 1982. Vid den här 

tiden rådde det en internationell högervåg som innebar att 

många länder i norra och västra Europa gick från att ha so-

cialdemokratiska regeringar till borgerliga (höger)

regeringar. Sverige var ett av få länder som gick i motsatt 

riktning. Frågan var hur regeringen skulle lyckas minska 

arbetslösheten i en omvärld där inflationsbekämpning stod 

högst på den politiska dagordningen. Regeringens första 

åtgärd var att devalvera kronan med 16 procent för att 

framkalla en ”positiv chock för industrin” och för att för-

hindra valutautflödet. Devalveringen ledde till kritik från 

de andra nordiska länderna. Regeringen fick även kritik 

från såväl de borgerliga som VPK för höjd moms och 

andra skattehöjningar. 1984 införde regeringen en modifie-

rad variant av löntagarfonder. 

 

Den 21 november 1985 genomfördes den så kallade no-

vemberrevolutionen som innebar en avreglering av kredit-

marknaden. Feldt ansåg att kreditregleringen var ett otid-

senligt system. Formellt var det riksbankchefen Bengt 

Dennis som tog beslutet. Feldt försvarade avregleringen 

inför regeringen och tog politiskt ansvar för den. Åtgärden 

ledde till en enorm ökning av utlåningen till hushållen. 

Nettoutlåningen ökade med 260 miljarder under två år 

1986-88.  

 

Omkring 1986 hade Sverige lämnat den ekonomiska krisen 

bakom sig; börsen upplevde en höjdpunkt med så kallade 

finansvalpar och nyrika börshajar vilket ledde till att Feldt 

införde ”valpskatten” och exporten var mycket god. Sveri-

ge uppmärksammades utomlands för att ha tagit sig ur den 

ekonomiska krisen utan att arbetslösheten hade ökat. Vid 

Socialistinternationalens kongress 1987 hävdade Feldt att 

han hade lyckats vända situationen från krisen 1982 så att: 

Produktionen (BNP/år) var 16 procent högre, 160 000 fler 

hade arbete, industrins investeringar var 60 procent högre, 

budgetunderskottet var 12 procentenheter lägre (från 13 till 

1 procent av BNP) och inflationstakten hade mer än halve-

rats.  

 

Under senare delen av 80-talet genomfördes flera förbätt-

ringar av välfärden. Barnbidrag och pensioner höjdes. 

Sjukförsäkringen förbättrades och ersättningen i föräldra-

försäkringen förlängdes från 9 till 12 månader. Trots detta 

fick regeringen kritik för att den ansågs föra en orättvis 

fördelningspolitik. Under 1982-87 höjde Feldt skatterna 

från 51 till 55 procent av BNP men började inse att den 

sortens fördelningspolitik var en omöjlig väg. Under Gun-

nar Sträng och tidigare finansministrar hade Sveriges eko-

nomi i mycket styrts av olika regleringar i en mildare form 

av planekonomi. Regleringarna av näringslivet hade lett till 

överproduktion och högre priser t ex inom jordbruket. 1987 

började Feldt verka för en lättnad av regleringarna av jord-

bruket och 1989 hade ett förslag tagits fram om en refor-

merad jordbrukspolitik där dessa regleringar togs bort. 

Samma år genomfördes även en avreglering av valu-

tan.1987-88 blev den svenska ekonomin allt mer överhet-

tad.  

 

I 1988 års finansplan uppräknades problem med ett lågt 

hushållssparande, för hög konsumtion och alltför höga pris 

och löneökningar. Även inom Socialdemokraterna började 

det talas om en nationell konsumtionsfest för lånade peng-

ar. 1988 föreslogs en skattereform av Feldt, statsministern 

och LO:s ordförande. Den innehöll sänkta marginalskatter, 

minskade avdrag och en platt kapitalskatt. Skattereformen 

genomfördes från 1990 i samarbete med Folkpartiet.  

 

1989 införde Feldt det s. k. tvångssparandet. Idén till det 

väcktes av centerpartisterna Olof Johansson och Ivar Fran-

zen som ett alternativ till momshöjning. Feldt hade vid det 

laget kommit fram till att han ville lämna politiken men det 

ekonomiska läget och avsaknaden av en lämplig efterträda-

re gjorde det svårt för honom att avgå. I samband med en 

regeringskris avgick Feldt som finansminister 1990. I feb-

ruari samma år lade han fram ett paket som bl. a innehöll 

lönestopp, som väckte kraftiga reaktioner både inom och 

utom partiet. Den 15 februari lämnade Feldt alla politiska 

uppdrag. Samma dag avgick regeringen Carlsson efter att 

riksdagen avslog lönestoppet med siffrorna 190 mot 153.  

                                                                                       

Text: Lars Hengesteg 

  

Historia - Tredje vägens politik Sid 7  

Kjell-Olof Feldt med nådiga luntan 

 



I 
 förra numret berättade jag om hur jag flög till 

New York i sällskap med ett ungt par från Jo-

hanneberg. De hjälpte mig genom tullen och där-

efter blev jag lämnad ensam eftersom varje flyg-

bolag har varsin terminal på flygplatsen. Så satte jag 

mina fötter för första gången på amerikansk mark. Jag 

tog en taxi till Aero Perus terminal men taxiföraren 

hittade inte terminalen. Han var inne på flera termina-

ler och frågade efter Aero Perus terminal men ingen 

visste något. Efter 20 minuter hittade han terminalen 

som låg i samma terminal som Pan American Airlines. 

När jag kom dit så sade de att det inte gick något flyg 

till Lima, när jag visade biljetten så gick det bra. Så 

var det dags för min andra flygresa. Jag åkte med 

Aero Perus DC10. Planet lyfte från John F Kennedy 

flygplatsen i New York Kl. 22:30 med kurs på Lima. 

Vi mellanlandade i Miami och Guayaquil, Ecuador. 

Efter 15 minuter kom flygvärdinnorna och delade ut 

filtar till oss. Sedan släcktes ljuset och det blev nedto-

nad belysning. Slumrade till en stund och vaknade 

strax innan planet tog en sväng runt Miami. Det var 

fint att se den upplysta staden från luften.  

 

Vi landade på Miamis flygplats Kl. 01:30. Sedan lyfte 

vi igen från Miami Kl. 02:30 med kurs på Guayquil. 

Vi flög över Kuba på vägen till Guayquil. Slumrade 

åter till en stund men vaknade och tittade ut genom 

fönstret och såg då ett vitt täcke som såg ut som is och 

trodde vi skulle nödlanda. Sov sedan en stund och vet 

ingenting om mellanlandningen i Guayaquil. Så flög 

vi genom ett 5 minuters molntäcke innan vi landade 

på Limas flygplats kl 09:30. Så var min andra flygresa 

slut och den hade också gått bra.  

 

Så var det dags att gå genom tull och passkontrollen 

där de stämplade passet. När jag stod och väntade på 

väskan kom en Peruansk man och frågade vad jag 

kom ifrån. När jag hade sagt att jag kom från Sverige 

började han röja bland väskorna. Till slut kom min 

väska som sista väska på rullbandet. Då ville han ha $ 

10 men jag ville inte betala honom för jag hade inte 

sagt till honom att leta efter väskan. Han gav sig inte 

så till slut betalade jag honom $ 5 som jag hade på 

mig.   

 

 

Text: Kenth Gillwén 

 

Fortsättning följer nästa nummer 

Kents resa, en följetång  Sid 8 

Min resa till Lima Peru / Del 2. 



A 
v fem systrar är jag den yngsta. Mina fyra 

systrar visade mig tidigt det lustfyllda med att 

sticka. Fem år gammal försökte jag mig på att 

sticka. Mitt mål var då att sticka ett par byxor 

till min far. Det var dock ingen större succé för jag visste 

inte hur man skapade en maska. Men med två stickor i 

handen och ett nystan försökte jag efterapa mina systrar. 
 
I skolan fick jag mina första lektioner i hur man gör. Men 

det var inte något som då gav mig någon glädje. Slöjdfrö-

ken kunde varken ge entusiasm eller någon önskan att 

forma garnet till ett stycke. 

Däremot var min syster Solveig duktig i slöjd. Och det 

blev hon som lärde mig de första stegen. Problemet var 

bara att jag inte stickade jämnt. Ett varv som var hårt 

stickat kunde följas av ett löst stickat, som i sin tur blev 

hårt. Besvikelsen blev för stor för att jag skulle vilja fort-

sätta. Och Solveig var ju så mycket duktigare.  

 

Men snart skulle jag SLIPPA att ha slöjd. På realskolan 

var det teorilektionerna som sattes främst och någon 

slöjdlektion fanns inte på schemat.  

Först efter avslutad utbildning och mer än femton år se-

nare fick jag åter pröva på att sticka. Varje lunchrast på 

jobbet satt vi och stickade. Det var allmänt så att man 

stickade mycket på 1970-talet. Och det var inte några 

småsaker vi tillverkade. Redan med detsamma gick jag 

på och försökte sticka en tröja och den blev bra med 

mönsterstickning och allt. Nu klarar jag inte detta lika 

galant. Har blivit mer försiktig.  

Och idag finns det vackra garner med kvalité som gör 

arbetet mycket lustfyllt. Och jag har till och med stickat 

på beställning. Min favorit har länge varit raggsockar. 

Dessa har jag sålt för en billig peng med baktanken att då 

kan jag få fler beställningar, eftersom det har blivit en 

terapiform för mig.  

 

Under tiden som jag stickar glömmer jag allt annat. Det 

är bara jag och sticket. Mitt humör och befinnande mår 

på topp. 

Tidiga mornar och sena kvällar sitter jag med min stick-

ning och lyssnar samtidigt på radio eller musik. Detta har 

för mig blivit den bästa terapin. 

 

För fem år sedan öppnade en kvinna som heter Ingalill 

sin butik på Linnegatan. Garnfabriken kallade hon affä-

ren. Jag blev hennes stora stamkund och stickade 'dag 

och natt'. Hennes kunnande i både garn och mönsterbe-

skrivningar gjorde att min passion för stickning blev än 

större. 

Det var med stor besvikelse som jag fick höra att butiken 

skulle upphöra nu i december 2016.  

 

Men hon lovar att hålla kontakt och berätta var hon ska 

öppna nytt. 
  
Berättat av Elisabeth B 
Bilderna är från butiken “Garnfabriken” 

Min passion Sid 9  

Stickning 



Tema mat  Sid 10 

Samtal med , Mariany (M), Johanna (J) och Christer (C) från köksenheten 

1. Varför köket? 

2. Har du varit intresserad av mat länge? 

3. Har du lärt dig mycket av att jobba i köket? 

4. Är du med och lär nya medlemmar? 

5. Lagar du mycket mat hemma? 

6. Läser du mattidningar. 

7. Favoritmat att laga och äta. 

8. Svårast. 

9. Någon mat du kan göra i sömnen. 

10. Vilken är den mest ovanliga mat du ätit. 

11. Gillar du den klassiska husmanskosten eller 

mer udda mat. 

12. Favoritrestaurang. 

13. Favoritland gällande mat. 

1. M - Det är en passion för mig J– Tycker  det är kul att vara i kaféet och lära känna vad folk vill ha och att tjö-

ta lite med alla gäster C - Tycker det skönt med något fysiskt och att det är roligt att laga mat och stå och 

småprata lite och att det alltid finns något att göra. 

2. M - Jag har varit intresserad och lagat mat med mamma sedan barnsben Både Johanna och Christer blev in-

tresserade först här på Fontänhuset. 

3. C– Jag har verkligen lärt mig från grunden genom att jobba nära kockarna. J– Jag har lärt mig massor, ex att 

ta hand om kunder, jag började i kallskänken och nu är jag mest i kaféet. M– Jag skulle vilja studera för att 

kunna börja jobba i kök. 

4. J– Ja absolut och det är kul för då vet jag att jag kan. C– Ja det gör jag särskilt när jag är fadder för nya med-

lemmar. 

5. Varken Johanna eller Christer lagar särskilt mycket hemma men det gör däremot Mariany och det rejält. 

6. M– nej inte direkt. J– jag kollar ofta websidor om bakning. C– lite grand och även lite kokböcker. 

7. C– jag tycker det är gott med vegetarisk lasagne och kul att laga panerad fisk. M– jag älskar att både laga och 

äta Italiensk mat. J– Julgodis är kul att baka och gott att äta, sedan har jag träffat en kille som älskar att laga 

mat, så jag slipper:) 

8. J– Jag blir stressad av att laga mat, det är så många bollar att hålla i luften. M– Svensk mat är svår. C Svårast 

är att kompromissa, man vet hur man brukar göra så att komma överens om hur man ska göra kan vara be-

svärligt. 

9. C– Spagetti och köttfärssås. J– Kokosbollar. M– Apelsinkakor 

10. C– Pitepalt 

11. J– Husman M– Italienskt. C- Husman med inslag av annat ex. Italienskt, Grekiskt eller Thailändskt 

12. M -Aldardo pasta på Kungsportsplatsen. J– lilla lokala pizzerian på hörnet där jag bor. C– Lilla tavernan  

(grekisk)  på Olivedalsgatan.   

13. J– Svensk mat. M– Italien. C– Italienskt. När jag jobbade på Ericson med informationssystem så fick jag 

möjlighet att prova mycket mat på olika restauranger i Italien.  



F 
örra året gjorde jag en bussresa till Ös-

terlen och Ystad som varade i tre da-

gar. Vi bodde på Hotell Svea i Simris-

hamn. Denna region har en intressant 

matkultur. Många av restaurangerna här serve-

rar god skånsk husmanskost. Däremot finns 

ganska få pizzerior och hamburgerkulturen i 

form av Mac Donalds och Burger King har inte 

heller fått fotfäste här. Den första dagen besökte 

jag restaurangen Måns Byckare i Simrishamn. 

Där beställde jag skånsk äggakaka som är en 

slags ugnspannkaka som serveras med stekt 

fläsk och rårörda lingon. En både god och mät-

tande rätt. På hotellets frukostbuffé fanns i stort 

sett det som man är van vid från andra hotell. 

Där fanns även en del andra saker som rökt 

lammfiol och en lokal sillinläggning 

(Brantevikssill). Andra dagen åkte vi en rundtur 

på Österlen med en lokalguide. Vi besökt bl. a 

Kivik där vi åt lunch på fiskrestaurangen Buh-

res fisk. Där beställde jag varmrökt laxfile med 

romsås och potatissallad. Där fanns även andra 

rätter som t. ex stekt sill med potatismos eller 

fish and chips. Tredje dagen åkte vi till Ystad 

också där med en lokalguide. Ystad är en 

mycket idyllisk stad med sina 300 korsvirkes-

hus. Efter stadsrundturen åt jag lunch på Café 

Diana där jag beställde skånsk äggakaka, men 

här serverades bacon i stället för stekt fläsk till 

den. Senare gick jag till Fridolfs konditori och 

beställde en kopp te och en Wallanderbakelse. 

Den är uppkallad efter romanfiguren Kurt Wal-

lander i Henning Mankells deckarromaner ef-

tersom Wallander ofta fikade här. Wallanderba-

kelsen består av sockerkaksbotten, vaniljkräm, 

hallonsylt och grädde. Den är täckt av blå mar-

sipan med glasyr i form av ett W och en klick 

grädde med ett W i smält choklad på toppen. 

Efter detta var resan slut och vi åkte hem.  

                                                           

Text: Lars Hengesteg       

Sid 11 Tema mat  

Skånsk äggakaka Wallanderbakelse 

Apoteksgården Ystad Gata i Simrishamn 

Mat från Österlen och Ystad 



 Sid 12 Tema mat 

Förord till boken ”Hemmets Stora Kokbok och rådgivare” utgiven av Elsie Adelsköld  och Sigrid Westfelt och 

Ingeborg Zethelius 

1046 recept för kalas, vardagsmat, för bakning, för konfekt och kandering mm. Lars Hökerbers Förlag Central-

tryckeriet  Stockhom 1926 Hemmets stora kokbok (antal sidor: 535) och Hemmets stora rådgivare (antal sidor 

608) 

 

”FÖRETAL 

För den husmor som själv eller med endast mindre erfaren hjälp sköter sitt hem är det av vikt att äga en erfaren 

och mångkunnig rådgivare i allt som rör matlagning, bakning, syltning, saftning, konservering, servering, rö-

rande möblernas och klädernas vård, tvätt, strykning, hemfärgning, madrass- stoppning, tapetsering, uppsätt-

ning av gardiner, sömnad och lagningar, skötseln av blommor, sällskapslivets spörsmål, den personliga hygie-

nen, olika födoämnens näringsvärde och inverkan i fråga om fetma och magrande, omvårdnaden om småbarn 

och dem som ligga sjuka, dessa tusen sysslor, som en husmor mest varje dag måste taga itu med. 

En sådan rådgivare, erfaren och mångsidig, tillförlitlig och fullt modern, erbjudes den husmor som vill följa med 

sin tid och öka sina kunskaper genom de båda stort lagda verken.” 

                          

 

”Det är en vinst att hava dessa praktiskt beprövade böcker till hands i sitt hem, det är en förlust att stå utan 

dem.” 

B 
okens historia: 

Julen 2015 fick jag som julegave av mina 

danska vänner denna gigantiskt stora bok. 

Boken hade kommit in som lösöre i deras 

danska antikbutik. Och då den är med svensk text 

ansåg de att den skulle få komma till Sverige. Boken 

är vad man kallar en ”tegelsten” så tjock med sina 

drygt 1100 sidor, innehållande allt vad en husmor 

bör veta.  

Den riktade sig till dåtidens husmödrar. I beaktande 

kan man ta som minne att svenska kvinnor fick röst-

rätt 1921. Men det tog ytterligare tid innan man kun-

de söka sig ett jobb utanför hemmet. Och det var en 

självskriven regel att de på den tiden skulle ta hand 

om hem och barnuppfostran. Utbildning till yrken 

utanför hemmets väggar var få. Så denna ”bibel” 

med alla konstens kunnande var en garant för att 

männen skulle kunna vara ”familjeförsörjare”med 

hustrun hemmavid.  

Det är för dagens kvinnor  svårt att inse vilken tid de 

levde i och det var inte tu tal om att de skulle ha ett 

lönearbete.    

”Hemmets Stora Kokbok och rådgivare”  



Sid 13  Tema mat 

Ett recept taget från den-

na bok som innehåller 

”allt” på vad ett hem kan 

behöva för rådgivning 

 

Recept 724 

 

Äppelpaj (5 – 6 personer 

 

8 äpplen 

4 äggvitor 

6 msk strösocker 

Rivna skalet av ½ citron 

Äpplena stekas väl i ug-

nen. När de kallnat, ur-

skrapas moset med en 

tesked och röres sedan 1 

timma med äggvitorna och 

sockret samt rivet citron-

skal. Lägges sedan på skål 

och garneras med äppel-

kompott. 

 

Svenska kvinnor fick röst-

rätt 1921 

Av Eisabeth B 



Tema mat  Sid 14 

Fråga 1 Varför detta matintresse? 

Det har alltid funnits ett matintresse ända från barndo-

men. 

 

Fråga 2 Varför just Indien?  

Jag bodde ett tag i ett kollektiv med 12 personer varav 

en var indier. Under denna tiden så var jag bestämd 

köttätare men den där indiern lagade så bra vegetarisk 

indisk mat så jag blev inspirerad och började laga indisk 

mat jag med. Han tipsade mig om några indiska kockar 

på YouTube. Jag gick till de indiska mataffärerna som 

finns här i stan, där fanns alla kryddorna jag behövde. 

Men det var inte den indiske mannen som lärde mig 

laga utan jag tittade på YouTube och lärde mig den vä-

gen. 

 

Fråga 3 Vilken mat är bäst? 

Jag har verkligen provat ut mycket olika maträtter från 

olika delar av Indien och faktum är att det är svårt att 

säga. Man kunde tänka sig att vissa landsdelars mat 

skulle vara godare än andra men jag har istället kommit 

fram till att det är de mest kända rätterna som är godast 

och det är kanske inte så konstigt, de är ju kända för att 

de är goda? Men jag har ju mina favoriter förstås 

 

Fråga 4 Vilket är ditt bästa restaurangbesök? 

Jag måste säga att jag inte fått någon riktig wowupple-

velse på något restaurangbesök här i Göteborg. Jag gil-

lar min egna mat, där kan jag jobba med ingredienser 

och vara noggrann i alla detaljer. 

 

Fråga 5 Vilket distrikt tycker du är bäst? 

Det är den berömda maten från Nordindien som jag gil-

lar bäst, det är väl för att den är så god som den är 

världsberömd.  

 

Fråga 6 Visst är du involverad i en matförening? 

Ja, Global picnic. Vi  arrangerar Popuprestauranger  och 

matfestivaler. Där är det indier som bestämmer och jag 

är med och hjälper till.  Det är väldigt roligt att få laga 

mat med indier. 

 

Fråga 7 Lagar du ofta? Ja väldigt ofta. Väldigt inten-

sivt. Detta är min passion, jag har aldrig haft en passion 

tidigare. Det blir säkert 70- 80% indiskt mat. 

 

Fråga 8 Känner du några Indier?  Jo det gör jag, någ-

ra  här i stan som är mer bekanta kanske. Men via min 

Facebookgrupp har jag ca 350 facebookkompisar. De är 

så många så jag inte hinner svara alla som kommenterar 

men jag försöker skriva på ett fint sätt så att de ska för-

stå. Jag har även en mindre grupp som jag talar mer 

med. Jag känner att jag börjar komma in i den indiska 

communityn och det skulle även vara kul att lära sig 

hindi så jag kan kolla matlagningsprogram på hindi 

 

Redaktionen snackar med Leo och hans Indiska mat. 



Dal – indisk linsgryta 

En kryddig dal är enkel att göra till många, och så god och värmande! Servera med ris, gärna ett naanbröd och en 
god chutney. 

Ingridienser till Dal 

4-5 personer 

1 gul lök 

2 vitlöksklyftor 

0,5 tsk spiskummin 

1 krm nejlika 

1 krm koriander 

1 krm kanel 

1 krm kardemumma 

0,5 krm svartpeppar 

1 krm cayennepeppar 

400 g krossade tomater 

400 g kokosmjölk 

1,5 dl röda linser 

300 g färska tomater 

1 lime, saften 

Olja till stekning  

Gör så här: 

Skala och hacka lök och vitlök fint. Hetta upp 
olja i en kastrull och fräs löken tills den blivit 
mjuk och glansig. 

Tillsätt alla kryddor och låt fräsa en stund till, 
innan tomatkross, kokosmjölk och linser till-
sätts.  

Låt grytan koka i ungefär en kvart, tills linserna 
är mjuka. Var noga med att röra om i botten på 
grytan så inte linserna fastnar. Smaka av med 
salt och mer kryddor.  

Skär tomaterna i bitar och rör ner dem tillsam-
mans med limejuicen i grytan precis innan ser-
vering.  

Tema mat Sid 15  

Fråga 9 Vart i Indien skulle du vilja åka? Det skulle 

vara kul att träffa mina vänner som jag har på sociala 

medier,  att åka runt till olika platser i Indien, från As-

san till Bombay och träffa dem i sina hem. Detta är en 

stor dröm. 

 

Fråga 10 Lagar du mat hemma? 

Ja, jag lagar mest hemma nu, innan kunde jag laga till 

svensexor och andra event och fester men för tillfället 

säger jag nej till sådana evenemang. 

 

Fråga 11 Var handlar man? 

Man kan handla på Indien Food House på Hjalmar 

Brantingsplatsen, de har ett bra utbud. 

  

Fråga 12 Finns det några enkla recept som vem 

som helst kan göra?  Kan man det så är det enkelt 

men det är egentligen inte så enkelt. 

Man behöver tid och tålamod för att klara av det. 

 

Fråga 13 Hur hittar du recept? Jag söker på kända 

recept i Indien eller olika delstater. De som verkar bäst 

eller ser goda ut tar jag och följer, fast ibland så för-

enklar jag dem eller gör dem lite snabbare. Jag ändrar 

ofta men inte så mycket, man har ju lite egna tankar på 

hur det ska smaka. 

 

Fråga 14 Vad har du för mål? 

Att åka till Indien eller att få vara med i ett indisk tid-

ningsreportage. Vill också bli bättre på matstyling. Ett 

annat mål är att bygga upp en palett på 10 rätter som 

man kan använda när man har gäster hemma, för nu 

har jag bjudit på samma eller liknande mat flera gång-

er i rad. Jag vill ha en receptbank med mat som upp-

skattas av mina vänner. 

Redaktionen frågade Leo om han kunde tipsa om ett gott recept som många skulle kunna laga och här nedan 

kommer hans recept på en god gryta: Dal. Prova gärna hemma och kom med respons efteråt till Leo. Lycka till. 



Tema mat Sid 16 

H 
ot pot  är en östasiatisk variant av 

fondue och den thailändska versio-

nen som jag är bekant med kan 

även liknas vid en buffé eller kan-

ske ett svenskt smörgåsbord. Hot pot har en 

mer än tusenårig historia i Kina, men tros från 

början härstamma från Mongoliet. Även Ja-

pan har en variant med det vida kända nam-

net Sukiyaki. 

 

Den thailändska hot-potten har en ca femton 

till tjugo centimeter stor kupol i mitten, kupo-

len är omgiven av en ca åtta centimeter bred 

ränna/vallgrav för vätska. Jag är lite osäker 

på om rännan är fylld med enbart vatten, eller 

möjligtvis ett lättsaltat vatten, (thailändare 

använder väldigt lite salt i sin matlagning). 

 

På den thailändska landsbygden värms hot-

potten med glödande kol och det kan vara 

ganska spektakulärt när den sprättande glö-

den förs fram till bordet. I städer och tätorter 

går de lite mer stillsamt till väga, där värms 

hot-potten med en vanlig gasolbrännare. 

 

På hot-potkupolens topp placeras en bit fläsk-

svål som sakta smälter och avger arom och 

fyllighet till vätskan som omger kupolen. På 

kupolen grillar/steker man sedan de olika in-

gredienserna som man har försett sig med vid 

den stora buffén, men även i rännan tillagas en 

del av godsakerna.  

 

På kupolen tillagas framför allt köttet, men 

det förekommer även att man väljer att fräsa 

på t.ex. sina räkor och crabsticks där, vanli-

gast är dock att man kokar räkorna i rännan, 

där även grönsaker, glasnudlar och crabsticks 

sjuds till en allt godare buljong.  

 

Text: Ingvar E 
 

Hot pot 

 



Var god dröj! 

Kultur/Teater Sid 17  

V 
i var ett stort gäng ifrån Fontänhuset ( cirka 40 personer) 

den 2/12-16 som skulle gå på teater. Själv var jag exalterad 

och euforisk över att jag skulle få se en av mina idoler på 

scenen, Ulla Skoog. 

Jag satte mig längst fram för jag ville se vartenda uttryck och verkligen 

omfamna atmosfären som skådespelarna skulle förmedla till oss som 

satt där. 

Var god dröj är en sjukhuskomedi som handlade om en kvinna som 

kom till sjukhuset för en skada på armen. Men när hon kommer dit har 

hon glömt varför hon är där. Hennes man är teologie Dr, men misstas 

för att vara läkare på sjukhuset. Detta leder dock till en mängd förväx-

lingar mellan alla på detta fiktiva sjukhus. 

Pjäsen höll på i två timmar och jag skrattade så att jag nästan grät hela 

tiden. Jag vill rikta ett speciellt tack till Göteborgs Stadsteater som låter 

oss gå på repetitioner. Det värmer hjärtat och livar upp humöret. Denna 

pjäs var värd att se! Skådespelarna speglade en del av verkligheten med 

en humoristisk twist (ej godiset)! 

 

Text: Neetha  K 



Sid 18 Tokyo  

K 
ejsarpalatset ligger i centralt i Tokyo på den 

plats den gamla Edoborgen var belägen. Pa-

latsområdet med parker upptar en yta på 

3,14 kvadratkilometer.  

 

Om man startar vid Tokyo Centralstation och går väs-

terut kommer så man fram till palatset. Området man 

når är Palatset yttre trädgård med namnet Kōkyo-gaien, 

detta område är en allmän park. Palatsområdet är stängt 

för allmänheten utom den Kejserliga hovstaten och om-

rådet kallad East Gardens (Östra Trädgårdarna). East 

Gardens är en park med byggnader för olika funktioner 

för palatset och en konsertlokal. I en annan del av East 

Gardens har man planterat träd, som symboliserar Ja-

pans prefekturer. Denna del av palatset var också läget 

för Edoborgens kärntorn. Ytterligare ett område av Edo-

borgens yta är numera en allmän park. Detta område 

heter Kitanomaru, och är läget för Budokan. Budokan 

uppfördes till OS 1964 och används för bland annat 

konserter. Flera olika musikgrupper har släppt liveal-

bum som är inspelade där. Till de stängda områdena hör 

den Kejserliga hovstatens byggnad, det Kejserliga Palat-

set som efter Andra Världskrigets slut hade blivit skadat 

av en brand, är idag ett modernt komplex uppfört av stål 

och betong, som har en klar japansk stil.  

 

Ett annat område inom den avstängda delen heter Fukia-

ge Gardens här ligger de byggnader som är bostad åt 

den Kejserliga Familjen. Två gånger om året släpps folk 

fram till palatsbyggnaden. Det är vid nyår och på kejsa-

rens födelsedag, som för närvarande är den 23 decem-

ber.    

         

När man promenerar från stationen. Kan man vid fram-

komsten till palatsområdet gå lite längre norrut då når 

man en av ingångarna till East Garden, och besöka den. 

Vid den plats där palatsets ringmur som omringar East 

Garden möter den yttre trädgården vid gatan finns ett av 

de tre kvarvarande vakttornen från Edoborgens dagar. 

 

Den yttre trädgården som kallas Kōkyo-gaien sträcker 

sig från East Gardens södra mur till Hibiya Kōen. Detta 

område ger den bästa vyn över Tokugawa epokens forti-

fikationer. Här finns Sei-mon som är huvudingång till 

palatset. Till denna port leder Ni-Jū-Bashi (två spanns 

bron). Under vår rundvandring runt palatset fortsätter vi 

till parken sydvästra hörn där Sakurada-mon leder ut 

från den yttre trädgården. Där promenaden fortsätter 

utmed palatsets södra sida. När man kommer ut från 

porten ligger Tokyos polishögkvarter på andra sidan 

gatan. Vidare under denna vandring ser man parla-

mentsbyggnaden.  

 

Vid Parlamentet startar man att gå norrut. Under denna 

når man högsta domstolen och Kokuritsu Geijkō 

(National scenen). Nästa plats av intresse är ytterligare 

en port till Palatset kallad Hanzō-mon, denna port är 

uppkallad efter att Hattori Hanzō (en berömd samuraj) 

bodde i ett hus vid denna port. Vid nästa korsning måste 

man ta ett beslut om man vill besöka Yasukuni Jinja. 

Detta är en shintō-helgedom som vördar de personer 

som har dött för Japan i krig efter dess uppförande 

1869. Helgdomen dyker upp återkommande i nyheterna 

i samband med protester från Kina och Sydkorea som 

kommer varje gång japans premiärminister besöker  

platsen. 

 

 

Nästa område utmed rundvandringen runt palatset är 

Chidori-ga-fuchi kōen som är en liten park på yttre si-

dan av vallgraven. Innanför vallgraven finns Kitanoma-

ru-kōen.  

Tokyo del 2: Kejsarpalatset och dess omgivningar 



Sid 19 Tokyo   

Här finns förutom Nippon Budokan som vi redan nämnt 

också en avdelning av National museum of modern art. 

 

Där Kitanomaru möter East Garden finns en bro som 

heter Take-bashi detta namn betyder bambubron, men 

bron är inte längre gjord av bambu. På parksidan av 

bron finns huvudbyggnaden för National Museum of 

Modern Art. Här finns också en av de tre entréerna till 

East Garden. Här efter följer vår rundvandring East Gar-

dens östra mur till vår startpunkt på rundvandringen och 

därefter återvänder till 東京駅  (tecknen betyder To-

kyo station som är stationens namn på japanska. Här 

skall vi hoppa på en ringlinje som heter Yamanote lin-

jen och åka i sydlig riktning och se andra delar av To-

kyo.  

 

Mer om Tokyo ser ni i kommande delar av denna arti-

kelserie. 

 

Text: Henrik C 

  

 

Bilder: första sidan 

Flygbild över palatset 1979 

Ni-juu-bashi 

 

Bilder; andra sidan. 

Karta över palatsområdet 

Nippon Budokan 

Kejsarparet framför ett torn 

Parlamentet 



Lyrik  Sid 20 

Alcohol my sweet little angel 

 

My sad soul is crying 

From the deepest bridge I dive 

And from the bottomless pit I will 

rise again 

To take farwell of my sweet little 

angel 

I´m sorry demon Vlakoff 

No more yearning to reach the 

thirst you once  

blow away 

I´m running with the devil, instead 

of speeding in 

the night 

Spiritual pipe dreams will no more 

confusing my 

mind. 

This is the awakening of the real 

me. 

 

Här följer en låttext av Thomas. Ett avsked till droger och alkohol. 



Psykologi  Sid 21 

Psykofysik av Christer Höög 
 

U 
ppskattning till skalning av begrepp. Konsensus och exakt bestämning. Delbegrepp och 

uppfattning till psykofysik. Psykologi och psykofysik, ett delämne till sinnets teori. Ve-

tenskap och psyke. Relaterade till vetenskap och psykofysik. Erinran till konsensus. Psy-

kofysik och exakt skalning. Fasta begrepp till psykofysik. Konsensus och norm. Psyket 

exakthet och psykofysik. Fasthet i teori och vetenskap. Psykofysik och ny teoribestämning. Sinnets 

teori och psykofysikens begreppsuppfattning. Riktighet till teori till psykofysik. Norm och skalnings-

bestämning av begrepp. Psykofysik och status till psykologisk vetenskap. Sinnets teori, och exakt 

uppfattning till psykologi. Sekvenser till skalning, mätning av tonhöjd och tonfrekvens, vid anslag-

ning av ett stålklot.  

E 
n smålänning frågar tydligen: -Va köstar det? En Västgöte går ett steg till: Köster det nött? Varför den-

na inledning? Och vad står det över huvud taget? Vi har ställt oss frågan flera gånger hur vi ska göra 

med detta vårt magasin. Det är ju galet dyrt att trycka en tidning. Det är förutom tiden: papper, färg och 

något som kallas klick-kostnad, en kostnad för varje A4 sida som trycks och som betalas till företaget 

som tillhandahåller vår skrivare. Allt detta blir en ansenlig summa pengar. Sedan skickar vi ut magasinet till en 

rad olika personer och samarbetspartners. Det innebär ännu fler kostnader, såsom kuvert, följebrev och porto.  

 

Vi tycker det är väl värt att ta denna kostnaden för att sprida vårt maga-

sin och även att marknadsföra vårt Fontänhus till fler personer som kan 

komma att ha glädje av att börja arbeta här för att må bättre.  

 

Därför har vi bestämt att börja ta betalt, om än bara med ett beskedligt 

pris på 20 kronor från och med detta nummer (1-17). Lugn nu alla med-

lemmar! Alla medlemmar i Fontänhuset kommer fortfarande få den gra-

tis, så även dem vi normalt skickar till. Ja vem ska då betala tänker du 

kanske då, om nu det är så många undantag? Jo, det blir till exempel de 

som kommer till oss på studiebesök eller andra besökare till huset. 

 

Red. 

Köster de nött? 



ARGA RUTAN!!!!  

Vad händer eller är på gång i huset? 

 

Temaveckor i köket 
Vårens teman är: Vecka 11 serveras det vegansk mat 

och vecka 17 är det Persisk mat. Välkomna in! 

Handarbetskafé 
Varannan onsdag Kl. 16:00-18:00 (ojämna veckor)  

handarbetar vi, fikar och har det mysigt. 

Nu är vi igång igen. Välkomna!  

Gymmet 
Varje fredag kl 14.30 går vi till gymmet som ligger 

vid Centralen. Detta är helt kostnadsfritt. 

Husbandet 
Husbandet repar varje Måndag kl 13:30. Häng på om 

du gillar att sjunga eller spela. 

Skolan 
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFIG)

håller lektioner på Fontänhuset. Bra för dig som vill 

prova på att plugga i en lugn och skön miljö och i la-

gom tempo. 

Det arrangeras även flera studiebesök. 

Kom in och prata med Natalia för mer info. 

Fontänhusets filmklubb 
På filmklubben väljer vi en film och sedan träffas vi 

en gång/ mån. och ser filmen och äter snacks.  Efteråt 

går vi igenom lite frågor. Vi har nu breddat utbudet 

och kommer även se Hollywoodfilmer Välkomna! 

Dator / teknikkurs 
Varje tisdag kl 11:00 kör vi dator/teknikkurs i Dator-

salen. Kom gärna med dina frågor så hjälps vi åt. 

Receptionsutbildning 
Var med och lär dig mer om receptionsarbetet. Kurs-

start 15 mars. Onsdagar kl 11:00. 10 tillfällen i vår.  

Kunis 
Nu kan man gå på enskilda föreläsningar på universi-

tetet under mars tom april.  

Kurser: Funktionshinder och psykisk ohälsa. Fråga 

Judit efter mer info. 

www.kunis.se  

Senaste nytt hittar du alltid på hemsidan eller i huset. 

Fotboll 
Vi jobbar med att fixa fribiljetter till fotbollsmatcher. 

Mer info på Facebook och i huset. 

HBTQ gruppen 
Denna grupp träffas kontinuerligt och verkar för att 

belysa HBTQ frågor och även andra frågor som har 

med inkludering och diskriminering att göra. 

Mer info finns på Facebook och på anslagstavlan i 

klubbhuset. Du kan även prata med Jessica. 

Vi ska starta folkhögskola 
Arbetet med att starta folkhögskolan fortskrider som 

planerat och mer info kommer efter hand. 

What’s up?  Sid 22 

Publisher-kurs/workshop 
Varje tisdag kl 10:00 träffas de som är intresserade av 

grafisk formgivning i Inforummet i Klubbhuset.  

Kom gärna med! 

Nu är jag trött på all kasinoreklam!! 

Spelmissbruk är ett allvarligt problem och inget som bör uppmuntras i 

reklam. 

Man tillåter inte spritreklam för att inte uppmuntra alkoholmissbruk. 

Därför vore det självklart att även förbjuda  kasinoreklam.  

Tack för ordet!! 

Leif M! 



Ensam är inte stark och Fontänhuset Göteborg har lyckade samarbeten med flera företag 

och organisationer. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, 

blomsterbuketter till vår reception, biljetter och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlem-

mar som årligen bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla! 

Genom er gåva har våra medlemmar möjlighet att få tillgång till Göteborgs kulturliv. Det 

kan vara ett teaterbesök, bio eller något annat som vi arrangerar som fritidsaktivitet. 

Vill du också vara med och stötta verksamheten? Postgiro: 63 13 04-3  

Bankgiro: 5605-5627 

Sponsorer Sid 23  

AFiG 
Alliator AB 
Backateatern 
Bensin och Rörtjänst i 
Göteborg AB 
BK Häcken 
Bristol Fiske AB 
Bäcken HC 
DFV,  SEB Fonder och 
Stiftelser 
El & Pumpservice Skara-
borg HB 
ELPM AB 
Friskonomen AB 
Frölunda Indians Hock-
ey 
Gustav Erikssons Bygg-
nads i Vallda AB 
Göteborg Angered Rotary 
Club 
Göteborgs Buss AB 
Göteborg City Rotary-
klubb 
Göteborgs Pepparkaks-
bageri 
Göteborgs Stadsteater 
Göteborgs Symfoniker 

Göteborg Säve Rotary-
klubb 
Iberiska Språk 
In Form JB AB 
Johnséns Konditori 
Klubbhuset Sporthall 
Kopparbergs/Göteborg 
FC 
Kvibergs Handelsträd-
gård 
Lions Club Gatenheim 
Lions Club Gothia 
Lions Mölndal Kvarnbyn 
NPS Service AB 
Microsoft 
Orbicon AB 
Pitney Bowes Svenska 
AB 
Putsa i Alingsås AB 
Sankt Lazarusorden i 
Sverige 
TR Entreprenad AB 
TLK Peter Olsson AB 
Unitrans Shipping & 
Transport AB 
Interbowling i Majorna 
AB 



Centralstationen  

Göteborg 

”Förväntningarna lig-

ger i luften. Dofterna 

mellan kebab, hambur-

gare, kaffe och kanel-

bullar sprider sig. Alla 

dessa avgångar med 

bussar, tåg och taxibi-

lar. Semesterfirare 

blandas med folk som 

skall till jobbet. Mysiga 

butiker såsom Design-

torget och Pocket Shop 

med flera. Detta är 

verkligen möten emel-

lan människor. Ibland 

går jag in där och sät-

ter mig på ett av mina 

favoritcaféer och drick-

er en latte och bara 

kopplar av.” 
 

Neetha K 


