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Detta nummers tema är Ekonomi och/eller miljö. Vi har texter om Spartips, 

Second hand, Tokyo, Gnosjöandan, diverse rapporter och något om Julen. 

bl.a.  

Sverigekonferens 2019 
  Vårt hus har beslutat att genomföra en Sverigekonfe-

rens, här i Göteborg. Vi genomför den mellan den 10-

12 april 2019. Just nu har vi  arbetsgrupper som jobbar 

på att hitta lokaler, boende, och planera workshops. 

 

Vi kommer att ha möten angående Sverigekonferensen, 

den  16 januari kl. 14.30, så om du känner att det här 

verkar kul, kom in till huset och hjälp oss att planera 

hur vi skall genomföra Sverigekonferensen 2019. Vi 

behöver dig. 

 

 

 

Nästa  

nummer  

kommer ut  

i mars 

Detta nummer -  Sidan tre 

 

Om du vill pröva på att 

studera under tre veckor, 

skall du läsa detta. 

Det finns nu tio platser 

till en kurs på Göteborgs 

Universitet, som man lä-

ser tillsammans med stu-

denter från Socionompro-

grammet.  

Kursen starta den 21 januari 2019. 

 

 

 

Vad kan man vinna på 

att vara med? 

 

 Träffa blivande socionomer, byta erfarenhet 

 Känna hur det känns att studera 

 Gratis kompetensutveckling 

 Du får vara med om något roligt 

 

Om du är intresserad, ta kontakt med Judith på Fontän-

huset Göteborg tfn 031 12 30 01, eller Lotta Bergström 

som är f.d. projektledare för KUNiS.  

Tfn till Lotta, 0708 99 04 85, info.kunis@gmail.com 

så hjälper vi dig att hitta rätt.  



Sid 4   Natalia minns en jul i Peru 

D 
et finns en del skillnader i julfirandet 

mellan Peru, där jag är född, och på det 

sätt som vi firar jul här i Sverige, men 

det finns även en del likheter i firandet.  

När man har levt i nästan 62 år och tänker tillbaka på 

alla år som man har firat jul och nyår, så finns det 

givetvis flera minnen som man uppskattar, kanske 

inte precis när de sker, utan mer nu när man tänker 

tillbaka på dem. Jag har ett extra starkt minne av en 

jul som jag firade i Peru när jag var i fyra- femårsål-

dern. Den här julen hade mina föräldrar ansträngt sig 

väldigt mycket för att jag och mina systrar skulle få 

en fin jul och för att vi även skulle få julklappar. 

I Peru är den katolska kyrkan stark, så våra traditio-

ner är starkt färgade av den kulturen. Den viktigaste 

festen är vid jul, men även andra fester, såsom nyår 

och sommarfester är viktiga. På sommaren är det t.ex 

en indiansk fest där man också dansar runt träden och 

hänger upp presenter i dem. 

 

 

 

 

Den här speciella julen som jag tänker tillbaka på nu, 

kommer jag så väl ihåg för jag och mina systrar fick 

så jättefina tröjor. Min storasyster fick en blå, mellan-

systern fick en rosa och själv så fick jag en gul tröja 

med små figurer runt om, jag kommer så väl ihåg att 

de luktade nytt. Av min farmor fick jag en tallrik med 

bestick och på dessa var det också olika figurer. När 

jag tänker tillbaka på alla dessa minnen, så är det med 

värme och det känns vackert. Presenterna var lite 

enklare på den tiden, men man var glad för det lilla. 

 

Min mamma var mycket troende, men min pappa var 

inte det. Så min mamma gick till kyrkan den 24 dec. 

och den 25 på morgonen, och jag tror att vi var med, 

vi barn alltså. De känslor jag kände var samhörighet, 

och att vi var en familj, en känsla som är stark i hela 

Peru. Nu när jag är äldre förvånar det mig att den 

känslan är så stark, när jag tänker tillbaka på den, att 

den är så levande. 

 

 

 

 

 

Nu när vi snart har firat jul och det nya året står för 

dörren, så skulle jag vilja säga till er alla att ni nu har 

ett nytt år med nya möjligheter, uppskatta de små sa-

kerna som hänt, var öppna för det som kommer och 

försök att vara positiva. I allt man upplevt kan man 

senare förstå att det berikat en. Jag tycker nog att li-

vet är som en skola, att det lärt mig så mycket. Ibland 

blir man irriterad, men efteråt vet man att man lärt sig 

något av det. Jag tycker att när man hittar glädje i de 

små tingen, i det enkla, då är det som bäst, så sluta 

inte att se det lilla, det betyder kanske mest.  

 

 

God Jul och ett Gott nytt år önskar Natalia Merino 

Torres 

Machu Picchu 



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  

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

Första fontänhuset startade 1948 i New York. 

Under rundturen berättar vi om hur huset fungerar och vad man kan ar-
beta 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. 
Medlemmar och handledare arbetar sida vid sida och även på egen 

hand.  

Urval 
Du skall ha erfarenhet av egen psykisk ohälsa på något sätt för att få ar-
beta hos oss, vara under 65 år och vara skriven i Göteborgs Stad. 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. 

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 

 Vill du bli medlem? Sid 5  



Angelicas tankar Sid 6  

 

 

M 
itt namn är Angelica och läser just nu 

till behandlingspedagog på mångkul-

turella folkhögskolan i Angered. Är 

nu på Fontänhuset Göteborg, för att 

genomgå min praktik här. Jag växte upp i Nödinge 

som ligger i Ale kommun en bit utanför Göteborg 

tillsammans med mina föräldrar och fyra äldre halv-

syskon. Vår familj var en modern familj redan på 

den tiden vilket jag förstått nu i efterhand. 

  

Min pappa kom till Sverige från Ungern som 16-

åring och startade en egen bilverkstad på Hisingen 

som jag tillbringade mycket tid i som barn. Min 

mamma var svensk. Hon arbetade på skattemyndig-

heten större delen av sitt vuxna liv. Jag kan tyvärr 

inte prata någon ungerska. Jag har inte varit i Ung-

ern så ofta men planerar att åka efter skolan när jag 

tagit examen. 

  

Mina tidigare erfarenheter i arbetslivet har varit väl-

digt blandade. Jag har bland annat arbetat i möbel-

butik med försäljning, i café som biträde samt haft 

en egen fiskbutik, vilket jag tyckte var väldigt ro-

ligt. Som längst har jag jobbat inom vården, både 

som vårdbiträde och som personlig assistent. 

  

Tanken var att börja studera för längesedan men 

saker i livet stod i vägen. Allt föll dock på plats för 

några år sedan då allt plötsligt löste sig och nu är 

det bara ett halvår kvar av utbildningen. Saker i li-

vet blir inte alltid så som man hade tänkt sig, men 

det kan bli himla bra ändå. 

 

 

Judith och Tobbe var på min skola och hade en fö-

reläsning om fontänen. Det som tilltalade mig mest 

då var den härliga gemenskapen som verkade finnas 

här och det stämde verkligen. Framförallt så märks 

det hur alla medlemmar trivs och det är väldigt ro-

ligt att få ta del av. Jag är tacksam att jag får upple-

va detta med er. 

  

Jag har lite olika intressen. Jag gillar bland annat 

inredning och matlagning väldigt mycket. Jag har 

till exempel haft förmånen att få inreda ”mitt dröm-

hus” en gång i tiden som min dåvarande fästman 

och jag byggde tillsammans. Då fick jag möjlighe-

ten att förverkliga en dröm som jag hade om att få 

inreda mitt hem från grunden. Jag planerade allt 

invändigt till huset, allt ifrån vilka golv vi skulle ha 

till vilka tapeter vi skulle välja. Roligast var det för-

stås att inreda köket! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat stort intresse i mitt liv är min dotter Nellie 

som är tre och ett halvt år. Hon är det absolut bästa 

som hänt mig. Nellie har också besökt Fontänhuset, 

hon fick följa med till handarbetscaféet en eftermid-

dag. Det tyckte hon var väldigt spännande. Vi pärla-

de ett halsband tillsammans och det tyckte hon var 

kul. 

  

Sist men inte minst vill jag 

tacka alla för det otroliga mot-

tagandet som jag har fått här 

på Fontänhuset. Redan från 

första början kände jag mig 

väldigt välkommen. Jag är 

också väldigt glad för att Nel-

lie har hälsat på. Mycket som 

vi läst om i skolan, exempelvis 

delaktighet och att se männi-

skors inneboende resurser har 

nu blivit allt tydligare för mig. 

Det är något som jag kommer 

bära med mig och minnas för 

alltid och tänka på i mitt fram-

tida yrke.  

 

Angelica 

Nellie visar stolt upp sitt 

egengjorda halsband, som hon 

fick lite hjälp med. 



 
Sid 7 David och Goliat 

V 
ärlden är ett stort kollektiv, på gott och 

ont. Tillsammans är vi starka, ensam är 

jag svag. I postindustriella länder ökar de 

ensamma, femfaldigt. Nativiteten minskar 

också i utvecklingsländer, det blir fler äldre och fler 

ensamhushåll. Det är inte fördelaktigt att vara en en-

sam konsument, man är i underläge från början. Det 

krävs både list och kunnande för att klara sig. Vad 

skall vi göra åt det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Minska dina hyreskostnader, (man kan dela på 

en lägenhet, eller hyr ut ett rum till någon som 

man litar på.) 

2. Minska dina fasta kostnader, t.ex genom att an-

vända internet på biblioteken, men passa även 

på att ladda din mobil och att läsa gratis tidning-

ar och böcker så klart.  

3. Riktade inköp vid rea eller kampanjer. 

4. Subventionerade luncher på ex. Happy Hour, 

Stadsmissionen, Frälsningsarmén, eller kommu-

nala mötesplatser. 

5. Ett något udda inköp är fyndpåsar för 10kr. 

(Frukt och grönsaker.) 

6. Bilda kollektivboende med matlag. 

7. Besök Second Hand och Loppismarknader. 

8. Bli volontär… det blir alltid en kaffe och kaka 

gratis. 

9. Ha en positiv inställning till livet. Var glad åt 

det du har och sura inte för det extra du saknar. 

10. Bjud dig själv till människor, så får du hundra-

falt tillbaka, d.v.s. om du tror på det! 

 

Som alla vet, man tager vad man haver… då gäller 

det att med hjälp av fantasin hushålla bäst man kan.  

Den ensamme har det svårt. Dock det man inte kan 

få, kvantitet, man får det om man satsar på fyndig-

het.  

 

1. Laga mat veckovis och frysa 

2. Handla vissa dagar med rabatt 

3. Hitta second hand, frukt och grönsakslådor 

4. Köp mest basvaror som pasta, bröd och potatis. 

 Undvik glas och metallburkar som ger ett  

        förhållandevis högt kilopris. 

5. Undvik såser av alla slag. 

6. Undvik dyra pålägg, högt hektopris. 

7. Långsamt ätande, tugga med nöje,  

 endast basvaror. 

8. Leta efter pytt i frysta påsar, billigt och bra. 

9. Om man äter ute, ta med doggybag,  

        perfekt till lunch dagen efter. 

10. Smaka långsamt på lättkokta grönsaker  

       och rotfrukter. 

11. Bröd, pasta, ris och potatis, s.k. bulkmat,  

        ett nöje sittandes framför TV. 

12. Det gäller att neutralisera matsuget, drick en   

 mugg med hett vatten, smaksatt med citron  

 eller mjölk. 

13. Nödvändiga basvaror: pasta, ris, bröd, potatis, 

 olja, sallad, morötter, äpple, apelsiner och  

 bananer, ost, tomatsås och tomater. 

14. Så är det med denna munkdieten, enkelt, billigt 

 och hälsosamt, lycka till. 

 

Franco Boy 



                                        Sid 8 

 

N 
ihonbashi är namnet på området som ligger 

österut från stationen. Området är en del av 

Shitamachi och var stadens ekonomiska cen-

ter under tidigare era. Områdets namn kom-

mer från en bro över ett flöde som heter Nihonbashi flo-

den som är ett kanaliserat flöde från en tidigare flod. 

Och denna flod har fått namn efter bron vars namn bety-

der Japan bron. Bron är den plats som avstånd till hu-

vudstaden faktiskt räknas. I området finns bland annat 

Tokyo Börsen, Japans centralbank och varuhus som Mit-

sukoshi och Takashimaya.  

Vi återvänder till stationen för att ta en rundtur på Ya-

manotelinjen.  

 

Yamanotelinjen 

 

Yamanotelinjen är en pendeltågslinje som går i en cirkel 

runt centrala Tokyo. Linjen trafikerar de flesta av Toky-

os stationer och urbana centrums, Marunochi, Yūra-

kuchō/Ginza, Shinagawa, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuru 

och Ueno som exempel. Nästan alla stationer har bytes-

möjligheter till andra järnvägslinjer eller tunnelbanan. 

Tågen går både medurs och moturs och ett varv tar un-

gefär en timma att åka. Tågen som går moturs går under 

namnet Uchimawari inre cirkeln och medurs Sotomawa-

ri yttre cirkeln. 

Den här texten kommer nu att följa Yamanotelinjens sta-

tioner och vi kommer att följa ett tåg som går medurs.  

Vi startar från Tokyo Eki vilket betyder Tokyo Station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yūrakuchō 

 

Nästa station på linjen heter Yūrakuchō. Denna station 

är förbunden med tunnelbanestationen Hibiya. Vilket 

innebär att stationen ligger just något söderut jämför 

med palatsområdet. Här ligger Imperial Hotel som öpp-

nade 1891 som ett hotell i västerländskt stil. Den ur-

sprungliga byggnaden ersattes 1922 av en ny byggnad 

ritad av Frank Lloyd Wright. Denna byggnad överlevde 

den Stora Kantō Jordbävningen 1923. Denna byggnad 

ersattes på 60 talet.  Detta område ligger alldeles väster 

om Ginza. 

Nihonbashi bron 

Tåg på Yamanotelinjen 

Överst karta över Yamanote linjen 

Underst  till vänster Yurakucho stationen 

Underst till höger Godzillastaty i Yurakucho 

Tokyo         



                Tokyo         Sid 9 

Ginza 

 

Namnet Ginza kom-

mer ifrån det mynt-

verk som låg här 

under Tokugawa 

shōgunatet.  

 

 

 

Området var från början ett träsk som fylldes igen under 

1500-talet och 1612 öppnade myntverket.  

Efter en förödande brand 1872 som förstörde större de-

len av området, så bestämde Kejsar Meijis regering att 

området skulle bli en modell för modernisering.  

 

Ett område i västerländsk stil byggs upp med hus byggda 

i tegel och större bättre gator. Byggnaderna i området 

var inte anpassade efter Japans klimat och deras design 

kontrasterade emot det traditionella japanska sättet att 

bygga. Och västerländska besökare ville hellre se det 

traditionella Japan. 

 Trots detta blomstrade området som en symbol för civi-

lisation och upplysning tack vare att åtskilliga dagstid-

ningar och tidskriftsförlag som spred de senaste trender-

na. Området hade också många skyltfönster, vilket gjor-

de att alla besökte området och att vanan att spendera tid 

i Ginza blev populärt under mellankrigstiden.  

De flesta av de byggnaderna i europisk stil har försvun-

nit men några är kvar som Wako byggnaden med sitt 

klocktorn kallad Hattori klocktornet. Byggnaden var an-

lagd av Kintarō Hattori grundaren av företaget SEIKO. 

Området är populärt att besöka under helgerna eftersom 

huvudgatan i nord-sydlig riktning är avstängd på helger-

na sedan 60-talet.   

 

Området är ett stort shoppingdistrikt med åtskilliga varu-

hus och modebutiker från ledande modehus. Ginza har 

högsta koncentrationen av västerländska butiker. I Ginza 

har elektronikföretaget Ricoh sitt huvudkontor, Sony har 

en visningslokal. Apple store har också en lokal här. 

 

Varuhusen förutom Wako som redan har nämnts, är bl.a 

Hankyu, Seibu och Matsuya. 

 

Vi återvänder till Yūrakuchō stationen för fortsatt resan-

de utmed Yamanote linjen. 

 

 

Henrik C  

 

Bilder: Gatuskyltar, Wako Varuhuset, Harumi-dori och en karta 

över Ginza Området. 
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Nyår i Kina Sid 10 

N 
u har vi kickat igång höstens Vägar Ut-

program! En solig torsdagseftermiddag 

bestämde vi oss för att gå ut på prome-

nad tillsammans och hålla ett så kallat 

"Walk and talk". Det visade sig vara en god idé och 

mycket intressanta tankar och idéer kom upp. Tänk 

vad gott lite frisk luft kan göra! 

 

 

 

 

 

 

 

Följande två torsdagar hade vi CV-workshop där del 

ett bestod av att vi tillsammans tittade på olika ex-

empel på hur ett CV kan se ut och jämförde dem, 

samt gick igenom Arbetsförmedlingens mall. Man 

kan säga att det var lite mer teoretiskt för att i nästa 

fas gå över till en mer praktisk övning som bestod av 

att vi fick tio minuter var att börja skriva ett person-

ligt brev.  

 

Själva målet var inte att bli klar utan att komma 

igång, vilket ofta är det svåraste. Vi släppte pennor-

na när tiden gått ut och var och en läste upp sin in-

ledning och fick feedback från de andra. Efter myck-

et konstruktiv kritik och hejarop pratade vi om hur 

man kunde fortsätta sitt brev och skrev en påbörjad 

mening att ta med vid nästa tillfälle. En mycket trev-

lig och lärorik stund tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägar Ut har möten på torsdagar kl. 13.30 på tredje 

våningen. Nästa möte är den 10 januari 

 

Temadagar  

Rollspel: 17/1 Intervjusituation. 

Välkommen! 

Emelie H 

N 
ästa år infaller det Kinesiska nyåret den 

5:e februari 2019 enligt den gamla kine-

siska kalendern. Datumet för när nyår 

infaller i Kina varierar mellan åren men 

infaller alltid mellan 21:e januari och 21:e februari. 

I Kina är nyåret den enskilt viktigaste högtiden på 

året. Familjer träffas och umgås, äter och festar. Bil-

den som jag får i huvudet av firandet är oerhört 

färgglad, folk är festligt klädda . Röda, orange och 

gula pappersfigurer flyger i luften. Många förestäl-

ler drakar. Varje år symboliseras av ett djur, 2018 

var hundens år, 2019 är det grisens tur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kineserna sysslar även med återvinning, djursymbo-

lerna återkommer vart tolfte år. Midnatt firas in med 

smällare och fyrverkerier. Lite kuriosa kring nyåret: 

Kineserna tror att djurtecknet bestämmer vad du blir 

för person. Under drakens år som infaller 2024 näs-

ta gång, beräknas det födas 5 % fler barn än under 

andra år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kinesiska nyåret firas av 20 % av jordens be-

folkning och är den viktigaste högtiden i Kina. Sko-

lorna i Kina har stängt i en månad så att familjer får 

en möjlighet att träffas och resa till varandra i detta 

gigantiska land. Omkring 90% av världens fyrver-

kerier tillverkas i Kina. Under det Kinesiska nyårets 

midnattstimme skjuts det iväg fler fyrverkerier än 

någon annan stans i världen. 

Ivana D. 

Vägar ut 



 Sid 11 Gnosjöandan 

                                 

G 
nosjöandan är ett inslag i kulturen i 

Gnosjöregionen i västra Småland. Regi-

onen kännetecknas av driftighet, småfö-

retagande och informella nätverk och 

kallas ofta GGVV-regionen. Förutom Gnosjö inne-

fattar regionen även Gislaved, Vaggeryd och Värna-

mo. Här bor 87 408 invånare. Arealen är 3911.35 

km2. I regionen finns många frikyrkor, nykterhets- 

och idrottsrörelser. Här finns med andra ord ett rikt 

föreningsliv.   

 

Gnosjöandan kännetecknas av stort yrkeskunnande, 

arbetsamhet, sparsamhet (inte snålhet), ödmjukhet 

och respekt, nätverk, samarbete- samverkan, entre-

prenörskap, avknoppning, inga pampar- svagt 

klasstänkande, korta avstånd (mentalt och geogra-

fiskt), flexibilitet och småländsk klurighet. Ett annat 

kännetecken är att man inte låter Jantelagen styra 

ens liv. 

 

Gnosjö kommun har sedan 1997 begreppet 

”Gnosjöandan” som registrerat varumärke. 

Gnosjöandans rötter går långt tillbaka i tiden, när-

mare bestämt till 1600-talet  Jorden i Gnosjöområ-

det var mager och kunde inte försörja en växande 

befolkning. Det ledde till att unga män fick söka sig 

till gevärsfaktoriet i Jönköping där det fanns gott 

om arbete. Vapensmedjan innebar inte bara att de 

fick arbete utan det var också en förnämlig yrkes-

skola. De lärde sig dessutom att tillverka tråd. Un-

der 1700-talets början upphörde Sveriges status som 

stormakt. Det medförde att krigsindustrin efter hand 

avvecklades och samtidigt tog tråddrageriet över i 

regionen. På 1800-talet  växte tråddragerierna som 

svampar ur jorden och man kom på olika sätt att 

bearbeta tråden till nålar, stickor, hakar och hyskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den övriga industrin i regionen försörjde tråddrag-

ningsindustrin med verktyg, vilket lade grunden till 

den anda som präglar industrin än idag.  

Det finns upp till 1500 industriföretag i regionen 

främst inom metallindustrin men här finns även 

plast-/trä och gummiindustri. Däremot har livsme-

delsindustrin liten betydelse. Ett av de största livs-

medelsföretagen är Vaggeryds chark AB.  

 

ANDAN 

Fortsätter på nästa sida. 

Gnosjös kommunvapen       
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Några av de viktigaste företagen är Gislaved gum-

mi AB (industrigummi), Gislaved folie AB (plast), 

Hillerstorp Sweden (trädgårdsmöbler), Kinnarp 

(kontorsmöbler), GM-verken (rör och plåtproduk-

ter), Thule group (takräcken, takboxar och cykel-

hållare som man använder på bilen) och Peltor AB 

(hörselskydd, hjälmar och visir).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnosjö Konstsmide startades 1942 och utvecklar 

och tillverkar elljusstakar, ljusdekorationer och 

trädgårdsbelysning. 1947 tillverkade företaget Sve-

riges första serietillverkade adventsljusstake. I 

Gnosjöregionen är det tätt mellan kyrkor och ka-

pell. Det finns en koppling mellan småföretagsam-

heten och frikyrkorna, även om den är mindre än 

förr. Det är inte så länge sedan Gnosjöregionen inte 

ansågs ha någon framtid. Det sades att den hade 

svårt att klara konkurrensen från storstäderna. Ut-

bildningsnivån tillhör den lägsta i landet och den 

arbetsintensiva industrin dominerar. Här finns var-

ken universitet, högskolor eller en internationell 

flygplats. Trots detta har regionen haft en hög till-

växt.  

 

Gnosjöregionen skiljer sig mycket från brukssam-

hället efterson här finns många småföretag med 1 

till 5 anställda. Brukssamhället kännetecknas där-

emot av att ett enda stort företag dominerar på or-

ten. Arbetslösheten har varit mycket låg, men i 

samband med finanskrisen 2008-09 steg den kraf-

tigt även här. I Gislaved är den högst med 8.1 % 

följt av Gnosjö 6.3 %, Värnamo 6.1 % och Vagge-

ryd 4.6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnosjöregionen har lyckats bra med att integrera 

invandrare i samhället.  1970-talet kom vietname-

ser hit  och i början av 1990-talet bosatte sig flyk-

tingar från Bosnien här som flydde från inbördes-

kriget där. Antalet bidragsförsörjda ligger under 

riksgenomsnittet i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, 

men Gislaved ligger däremot över riksgenomsnit-

tet. I övriga Sverige finns det 37 Gnosjöliknande 

kommuner som t ex Alvesta, Kinda, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Tingsryd och Uppvidinge.             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Lars H  

Gislaveds kommunvapen 

Vaggeryds kommunvapen 

Värnamos kommunvapen 

Gatuvy från Värnamo. Kyrkan syns i mitten av bilden 
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D 
en här artikeln ska handla om jul-

marknaden på Stortorget i Gamla 

Stan i Stockholm och annat man kan 

göra där. Jag var själv där på besök 

          en helg i december 2017.  

 

Gamla Stan ligger på en ö mellan Södermalm och 

Norrmalm och är en av Sveriges och Europas 

bäst bevarade medeltida stadskärnor. I Gamla 

Stan finns det 23 byggnadsminnen. Julmarknaden 

äger som tidigare nämnts rum på Stortorget. Den 

har sitt ursprung i de medeltida marknaderna i 

Stockholm. Den har funnits i sin nuvarande form 

sedan 1837. Julmarknaden pågår från slutet av 

november till den 23 december. Försäljningen 

sker i faluröda bodar och försäljarna är från hela 

landet. Där säljs glögg (alkoholfri) och pepparka-

kor, viltprodukter, korvar, marsipan, brända 

mandlar, stearinljus, keramik och mycket annat. 

 Stortorget är omgivet av gamla byggnader exem-

pelvis Börshuset som ligger på torgets norra sida, 

det uppfördes 1773-1778. Byggnaden användes 

tidigare för börshandel. Idag finns här bl.a Nobel-

museet och Svenska akademien med Nobelbiblio-

teket. Schantzka huset är ett rött gavelhus i tysk-

nederländsk renässansstil som uppfördes  ovanpå 

en medeltida källare 1648. Idag huserar kaféet 

Kaffekoppen här. Seyfridtzka huset är ett gult 

gavelhus som ligger intill Schantzka huset, det 

uppfördes troligen på 1520-talet. 

På Västerlånggatan 9 finns Café Schweizer som 

är ett kafé som grundades på 1920-talet. Här kan 

man bl.a äta jordgubbsbakelse med vaniljkräm på 

smördegsbotten. Restaurang C & C ligger på 

Skräddaregränd 2 och har anor från 1600-talet. 

Restaurangen är specialiserad på svensk hus-

manskost och vilträtter. En av rätterna på menyn 

är viltköttbullar i gräddsås med potatismos och 

rårörda lingon.  

 

 

Västerlånggatan går från Mynttorget till Järntor-

get. Här finns många souvenirbutiker. På Väster-

långgatan 16 ligger Apoteket Korpen som är 

Gamla Stans enda kvarvarande apotek. På Väster-

långgatan 31 bodde Olof Palme och makarna 

Myrdal en gång i tiden. Gamla Stans bokhandel 

finns på Stora Nygatan 7. Här kan man köpa 

böcker inom ämnen som populärvetenskap, psy-

kologi, samhälle/debatt samt barnböcker och re-

selitteratur. I den här bokhandeln köpte jag en 

mycket bra bok om Gamla Stan. 

                                                                        

Text: Lars H   

Stortorget. I förgrunden kan man se bodarna. Husen i bak-

grunden är Schantzka huset (röda huset) och Seyfridtzka 

huset (gula huset) 

Västerlånggatan 

I den här boden säljs bl.a rökta korvar 
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En dikt om kärlek 

Ett kärleksmord 

Jag ska viska i ditt öra 

Små ljud av ljuva ord 

Jag ska din kropp beröra 

Jag ska din själ förföra 

Jag ska dig helt förgöra 

Det blir ett kärleksmord 

 

Ulrika 

S 
tjärnorna är förälskade i månen, liksom 

månen i stjärnorna.  

 

 

Natten är förälskad i dagen, liksom dagen i natten. 

Vem bryr sig?  

Solen är förälskad i jorden, liksom dagen i solen. 

Vem bryr sig? 

 

Näktergalen är förälskad i 

blommor, liksom blom-

man i näktergalen. 

Vem bryr sig? 

 

Jag är förälskad i dig, lik-

som du i mig. 

Vem angår det. 

 

Vad har jag inte gått ige-

nom, otur i livet, fattigdom 

och elände. 

Dock allra värst att ha älskat men inte blivit älskad! 

 

Att jag trots allt existerar beror på min kärlek till 

min familj. 

 

Det är genom kärlek som man kan existera. 

Varje träd har sin skugga, men inte sitter man i var-

je träds skugga. 

 

Varje träd har sina frukter, 

men inte äter man av alla 

frukter. 

 

 

Kunskap, vetenskap, men     

vem kan med säkerhet 

säga vad livet har i sitt 

sköte härnäst? 

 

♥ ♥ ♥ 
Gürkan Sori (dikten översatt från turkiska till 

svenska av Azia Bulun Gode man). 
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J 
ag älskar höstens mode. Inte de tråkiga täck-

jackorna förstås, de är så fula och tråkiga, nej 

jag älskar grova tyger i naturmaterial eller i 

alla fall tyger som ser ut som naturmaterial.  

Vackra ponchos med fransar och folkloristiska 

mönster. Det är underbart och så skönt att ha på sig 

också. Stora scarfs runt halsen, jätteläckert! 

  

 

Nyligen så köpte jag stora och exklusiva modema-

gasin på Gran Canaria om Prêt-à-porter och haute 

couturemodet 2018. Jag sparar dem som coffee table 

books. Hösten är ju för mig den stora modeperioden. 

Höstens ljuvliga färger syns i plaggen.  

 

 

Manchester, tweed och ull är bra material att ha på 

sig vid en långpromenad i vårt brutala klimat. Jag 

har alltid älskat mode, särskilt Lacroix, Yves Saint 

Laurent, Galliano och alla de andra stora designer-

mästarna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag växlar ofta mellan 

dam och herrkläder, 

och bär ibland både herr 

och damkläder. Vackra 

kläder är ju underbart. 

Jag hittade begagnade 

eleganta franska mode-

magasin i en affär för 

begagnat. De var billi-

ga, men åhh så ljuvligt 

vackra. 70-talshöstmode 

och jag avgudar 70-

talsmode. Dammode 

alltså.  

 

Skulle vara toppen att 

hitta magasin med fla-

mencoklänningar på 

bild. De är fantastiska. 

Man ser ju klart mycket 

vackert på nätet.  Så 

modedrömmarna fort-

sätter tack och lov. 

 

Joakim W 

 

 

 

 

Bepicolombo är en Rymdfarkost som  har lämnat 

Jorden på väg mot Merkurius. Med en Ariane 5-

raket från europeiska rymdmyndigheten . Man be-

räknar att det skall ta 7 år att nå Merkurius. 

Rymdsond  Bepicolombo, som sköts upp den 20 

oktober 2018. En rymdsonden är obemannad rymd-

farkost ,den styrs från en kontrollstation på jorden. 

informationen används i vetenskal och forskning för 

att bevisa olika teser inom astronomi eller fysik.  

Fakta: Merkurius 

Merkurius är solsystemets minsta planet och ligger närmast 

solen, på ett avstånd av omkring 60 miljoner kilometer från 

den. Namnet kommer från den romerska guden Mercurius. Ett 

Merkuriusår varar i 88 jorddygn, medan dygnet på planeten 

är långt – cirka 59 dygn. Det aktuella projektet kallas alltså 

för Bepicolombo och är ett samarbete mellan ESA och det 

japanska rymdforskningsprogrammet JAXA. Under färden till 

Merkurius är de två rymdsonderna – planetkretsaren och mag-

netosfärkretsaren – fastsatta via transportmodulen MTM, som 

levererar el och korrigerar banan. 

Joakims Mode 

Merkurius hemligheter ska  

avslöjas med ny sond 

*** 
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Sondens buss (MTM; Mercury Transfer Module) 

kommer färdas med två rymdsonder som ska kretsa 

kring Merkurius: den europeiska för att kartlägga pla-

neten och den japanska för att studera dess magnetos-

fär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonden kommer att använda sig av  gravitationen från 

Venus och Merkurius för och gå in i omloppsbana 

runt Merkurius. Från 2025 kommer den att studera 

planeten under ett år. 

Sateliten  utrustning kommer att studera planeten med 

olika våglängder: 

 Gammastrålning 

 Infrarött 

 Ultraviolett 

 Röntgen 

 

Detta ar den första europeiska rymdfarkosten som 

skickas till Merkurius, som är solsystemets minsta 

och också den minst utforskade planeten i solsyste-

met.  

Planetens yta och dess inre skall studeras. Jan Wörner 

säger i ett pressmeddelandet: 

"Utöver att fullborda den utmanande resan kommer 

detta uppdrag att ge mycket till vetenskapen. Det är 

tack vare det internationella samarbetet, och årtionde-

na av ansträngningar och expertis hos alla som är in-

volverade i utformningen och byggandet av denna 

otroliga maskin, som vi nu är på väg att undersöka 

planetens Merkurius mysterier", säger ESA-chefen  

Sonden drivs av solpaneler och med hjälp av gravita-

tionen från olika himlakroppar. 2025 kommer sonder-

na att gå in i Merkurius atmosfär.  Satelliten drivs av 

solpaneler och  gravitationen från himlakroppar. Son-

dens färd fram till målet, kommer data att insamlas 

även från Venus, som också kommer att passeras. 

Satteliten kommer att bekämpa extrem kyla minus 

180 grader och hetta kring 450 grader under sin resa. 

"solens enorma gravitation, gör det svårt att placera 

en rymdfarkost i en stabil omloppsbana. Inbroms-

ningen sker med jonraketsmotorer. säger Andrea Ac-

comazzo, driftschef vid Bepicolombo, i pressmedde-

landet. 

 

Allmäna relativitetsteorin kommer att prövas med 

ökad nogranhet. Rymdsonden är namnär efter den 

Italienska forskaren Giuseppe Bepi Colombo. 

 

Daniel  

 



J 
ag har en ytterst gammal mobiltelefon, en 

utan kamera, så några bildbevis på komman-

de miljöbeskrivning finns inte. Telefonen 

kanske kan betraktas som lite miljö- och re-

sursbesparande. Får istället beskriva miljöförstörel-

sen som jag upplever så gott jag kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk er ett bostadsområde som ligger oerhört vack-

ert. Där finns en sjö och träden skiftar i höstens alla 

vackra färger, några berg ingår också i den fantas-

tisk utsikten. Mitt i allt detta sköna finns inte bara 

en, utan två verkliga miljöbovar. Här står till exem-

pel en orange parkbänk en bit in på gräsmattan, den 

verkar bara vara utslängd där lite på måfå. Förmod-

ligen står den så för att bilar inte ska köra in på 

gångvägen och vända. Eller kanske inte, det är nog 

att tillskriva tänkaren lite för mycket klokhet.  Al-

ternativt är det en installation. 

 

Bänken är oerhört ful, skrikig och oestetiskt place-

rad. Som om inte detta var nog så finns det en pap-

perskorg sådär en fem meter från bänken, vilket är 

bra, Förhoppningsvis förhindrar den nedskräpning, 

eller kanske inte. Papperskorgen är placerad där det 

nästan aldrig går någon. Inte vid gångstigen till 

busshållplatsen som ligger 150 meter bort, inte hel-

ler på vägen till parkeringen. Vanliga papperskorgar   

finns över hela stan men det finns ingen vid buss-

hållplatsen. Vanligtvis är papperskorgarna på stan 

gröna eller svarta vad jag minns just nu. Just denna 

papperskorg är väldigt rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationen orange bänk och rosa papperskorg i 

en annars vacker miljö får enligt mig betraktas som 

mindre snällt mot miljön, riktigt elakt faktiskt.  

 

Min dotter kom förbi en dag och hjälpte mig att få 

fram bilder. Hon har mobiltelefon, har faktiskt haft 

väldigt många sedan hon var liten. Tappat och för-

brukat, inte så bra för miljön. 

 

Har efter den inledande observationen tittat mig 

omkring lite mer noga i området. Papperskorgens 

färg verkar inte vara en slump. Har hittat en illgul 

och en ilsket klarblå också. Så förhoppningsvis är 

det så för att papperskorgarna ska synas och allt 

folk slänger skräp i dessa.  Bänken däremot förblir 

ett mysterium. Har tittat runt ordentligt, det står en-

bart vanliga bänkar överallt. 

 

Har funderat lite över det här med närmiljö och vad 

vi faktiskt ser, det vi känner kanske går förbi oss. 

För att på ett helt ovetenskapligt sätt göra en liten 

kontroll frågade jag sonen om bänk och pappers-

korg. Han hade varken sett den ena eller den andra, 

Båda står inom 10 meter från entrédörren och har 

varit hos mig en hel del. 

 

En liten tankeställare, vi kanske inte behöver flyga 

jorden runt för att se och upptäcka saker. Närmiljön 

kan vara spännande nog, dessutom så mycket bättre 

för miljön.                                            

 

Ivana  

Vem tänkte här? Sid 17 
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S 
jälv så är jag den som gärna springer på lop-

pis minst en gång i veckan. Det är alltid ro-

ligt att kanske hitta ett fynd. Ibland kommer 

man ut med en ljuslykta och ibland en fin 

tröja. Man vet aldrig vad man hittar och plånboken 

krymper inte så mycket som om man skulle gå in i en 

”vanlig” affär. På de flesta ställen går pengarna till 

välgörande ändamål och du sparar på miljön, så när 

du handlat second hand så kan du alltid känna dig lite 

stolt efteråt.  

 

Genom att köpa ett par jeans på second hand istället 

för ett par nya, så sparar man, förutom pengar, även 4 

600 liter vatten. Så mycket vatten går det nämligen åt 

för att tillverka ett par jeans enligt Anna-Carin Grip-

wall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enskilt största insatsen vi människor kan göra för 

miljön är att handla mer second hand istället för nytt 

och använda kläderna längre än vad vi gör idag. - Om 

vi lyckas återbruka 40 procent av vår årliga textilkon-

sumtion istället för att slänga den, så skulle det inne-

bära hela 50 procent lägre vattenpåverkan och upp till 

45 procent lägre koldioxidavtryck i vår miljö, säger 

doktor Bahareh Zamani/ Technology of fashion. 

Att handla begagnat på nätet är ju också ett alternativ, 

te x: på Tradera eller Blocket. 

 

Nedan finns en länk till olika second hand/

vintagebutiker. 

 

https://www.vintagekartan.se 

 

 

 

Så ut och shoppa för pengar och miljö! 

 

// Ulrika 

Second Hand: Billigare och  

Klimatsmartare. 

   Begagnade Jeans är aldrig fel. 
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E 
n tidig, mörk och väldigt stormig lör-

dagsmorgon gav vi oss iväg till Landvet-

ter för att via Frankfurt ta oss till det sto-

ra äpplet!! Väl framme i New York häl-

sade Axel B, Alexander F och Raj (handledare på 

Fountain House) oss välkomna med en riktig ame-

rikansk hamburgermiddag.  

 

Efter kampen mot jetlag var det på måndagen änt-

ligen dags för vår första dag i Fountain House. Vi 

bekantade oss ganska snabbt med Anne och Esther 

från Tromsö, Jonas och Nathanael från Falkenberg 

och Wendy, Sue och Farah från Michigan samt 

kollegorna på Fountain House och de ansvariga för 

utbildningen. 

 

 

Vi kastades in i enhets-

arbetet, Joanna på 

"Home and Garden" 

som precis hade fått 

veckans stora leverans 

av snittblommor att ar-

rangera i vaser och pla-

cera ut i huset och Eme-

lie som deltog i arbetet 

på Communication och 

snabbt blev varse om en 

rörig (men rolig) arbets-

dag heltäckningsmattan 

skulle bytas och alla möbler på enheten skulle flyt-

tas undan. 

 

Redan under första diskussionen och utbildnings-

tillfället fick vi träffa den legendariske Mr Alan 

Doyle som vi hört så mycket om. Han och många 

andra sken upp när vi presenterade oss från Göte-

borg, man kan enkelt säga att vårt hus har gott ryk-

te "over there". 

Varje dag hade ungefär samma upplägg, vi starta-

de dagen med kortare möte runt 8.30 och arbetade 

sedan i huset fram till kl.11.00 med avbrott för en 

diskussion följt av lunch, enhetsarbete och ytterli-

gare en diskussion kring kl. 15.00. Arbetet på en-

heten la varje dag en grund för dagens diskussion 

och vi hade med oss olika teman och frågeställ-

ningar att fundera kring under enhetsarbetet. Dis-

kussionerna knöt för det mesta an till en eller flera 

riktlinjer. Det var intressant att ta del av hur de 

andra teamen tänkte och hur de beskriv sina verk-

samheter. Diskussionerna leddes för det mesta av 

medlemmar från utbildningsenheten. I slutet av 

andra veckan fick vi reda på att det var första  

gången för flera av dem vilket förvånade oss då 

samtalen var så bra strukturerade och faciliterade. 

 

När arbetsdagen var slut ca kl. 17.00 hade vi fri-

tidsprogram flera av dagarna . Första dagen var det 

välkomstmiddag på "Home and Garden" på den 

lummiga innergården. Stämningen var mysig, säll-

skapet fantastiskt men maten fick oss att längta 

hem (skämt åsido). Dagarna fortsatte i samma stil 

med många intressanta möten och samtal och vi 

blev mer och mer hemmastadda i huset. Vi bodde i 

varsitt rum i gästhuset som ligger vägg i vägg med 

Fountain House i ett gammalt nunnekloster, det 

sägs att det spökar där men vi sov gott och märkte 

inte av några andligheter. En kväll hade vi kultu-

rell middag med de andra teamen och bjöd på 

svenska mat; köttbullar, lax och äggmacka med 

Kalles Kaviar. Naturligtvis hade vi tagit reda på att 

det fanns en svensk restaurang i närheten och köp-

te mat därifrån. Vi sjöng snapsvisor utan snaps för 

de förvånade amerikanerna samt berättade om och 

övriga välfärdssystem vilket fick amerikanerna att 

nästan sätta laxen i strupen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under våra veckor hann vi även med lite sightsee-

ing och vi uppskattade parken "The High Line", en 

smal och lång park anlagd uppe på ett upphöjt gam-

malt tågspår som 

går längs med 

Hudsonfloden. Vi 

besökte också 

"The Public Libra-

ry" och såg de 

världskända tredi-

mensionella mål-

ningarna av moln i 

taken i de gamla 

salarna, som fort-

farande används 

av studenter än 

idag.  

 

 

Sveriges föräldraförsäkring 

När myllret (och ljudnivån!) 

på Manhattan blev allt för 

överväldigande flydde vi ut 

till Brooklyn och Williams-

burg öster om Manhattan, där 

vi genast kände oss lite mer 

hemma bland de låga (eller 

lägre i alla fall) husen i de 

"hipstriga" kvarteren. 

Allt som allt 

hade vi en fan-

tastiskt rolig 

och lärorik resa 

där vi hann med 

att både uppleva 

det stora 

"communityt" 

på Fountain 

House och allt 

vad det innebar, 

lära oss massor 

från våra fina 

kollegor och 

dessutom upp-

leva den under-

bara staden New York! Vi ser fram emot att fortsät-

ta kunna dela med oss av våra intryck och tankar 

som vi fullständigt bombarderades med under des-

sa två veckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best, Joanna K & Emelie H 
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Fontänhögskolan 

Vi såg också en film (Open dialogue) som handlade om 

en behandlingsmodell vid psykisk ohälsa som bl.a. an-

vänds i Finland. Sen arbetade vi gruppvis inför freda-

gen .När vi väl kom igång med arbetet kändes det inte 

lika jobbigt längre. 

Dag tre deltog vi i Sthlms husets verksamhet på fm.     

Em fortsatte grupparbetet. Dag fyra fortsatte grupparbe-

tet. Dagen slutade med en mycket fin avslutningsmiddag 

på Fontänhuset. Dukning som till den värsta Nobelmid-

dag samt trubadurunderhållning av Oscar! 

Dag fem, och final. De tre grupperna dukar i ordning i 

varsin sal på högskolan för att ta emot sina ”elever”    

(15 studenter/grupp). 

 

Ulfs grupp: 

Vi berättar om fontänhus modellen. Vi valde att lägga 

upp början på vår presentation som ett enhetsmöte. Vi 

skrev upp vad som skulle hända under våra 3 timmar på 

whiteboarden. Vi hade ordnat så att åhörarna fick välja 

varsin arbetsuppgift i samband med fikapausen . De fick 

göra små häften med information som vi skrivit ut. Dessa 

fick de sedan behålla. Dessutom fick de hjälpa till med 

att servera fika. Det var information från Suicide zero och 

lite riktlinjer och så. Sedan berättade jag min historia, om 

när jag blev sjuk första gången osv.  Stockholmarna visa-

de en film från fontänhuset och berättade till den. Vi var 

alla väldigt nöjda med vår presentation efteråt. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jobb i Sthlms huset              Pustar ut efter framträdandet 
 

Björns grupp: 

Vi valde att lägga upp de 3 passen á 45 min på ett liknan-

de sätt. Varje pass började med ett ”enhetsmöte” där alla 

detog. Första passet bestod i presentation av Fontänkon-

ceptet samt en medlemsberättelse av mig, där jag valde 

att focusera på ”hur jag hittade till Fontänen”.  

Andra passet betod i värderingsövningar. Tredje passet 

lät vi studenterna fördjupa sig i Fontänens riktlinjer.    

Allt blev mycket lyckat! 
 

Hela veckan präglades av ett bra klimat. 

Som slutkläm samlades vi i Sköndalshuset och gav     

varandra  anonyma personliga omdömen på ett papper på 

ryggen…Sen fick alla ett diplom och en ros av Gunilla. 

En mycket lyckad och bra vecka tycker vi! Tack.   

      

     Björn I. och  Ulf L. 

Vi var två Göteborgs Fontän medlemmar  Ulf L o 

Björn I som fick förmånen att åka till  Stockholm 5   

dagar för att delta i utbildningen ”Fontänhögskolan”. 

Utbildningen är ett samarbete mellan Fountainhouse 

Stockholm och Ersta Sköndal Bräcke Socialhögskola. 

Förutom vi två från Götet, var det 4 från Malmö-

huset, 2 från Falkenbergs-huset, 2 från Stockholms-

huset samt 11 studenter från Ersta-Sköndal högskola, 

som läser termin 7 på socionomprogrammet som del-

tog. Ansvariga för det hela var Gunilla (clubhus-chef 

Sthlm) och  Natacha (högskolan), behjälpliga var 

också handledarna Nellie och Oscar. Huvudtaget 

gjorde många i Stockholmshuset, Sköndalshuset och 

Högskolan stora insatser för att allt skulle funka.  

Kursen som omfattade 40 tim var en del av socio-

nomstudenternas kurs ”Metoder i socialt arbete”. 

Ett syfte med veckan var att fördjupa oss i Fontänhus-

modellen, delge socialhögskolans studenter våran 

modell, samt diskutera ”psykisk ohälsa” ur olika   

perspektiv och givetvis byta erfarenheter. 

 

Veckan började brutalt med att väckarklockan ringer 

04.00 (!) på måndagen, 04.20 ringer Ulf (vi hade 

kommit överens om att väcka varandra). Snabbt iväg 

till spårvagnen, 6an går 05.05. 

Vi ses på centralen, snabbtåget  till Stockholm avgår 

05.49 som det ska. Väl ombord, frukost på tåget, 

gött.. 

 

Vi anlände till Stockholms Fontänhus, som ligger 

centralt på Götgatan Södermalm, strax efter 9 på   

morgonen. Det var bara att kasta sig in i arbetet      

direkt. Lite mör efter tågresan var man allt. Efter   

frukost på huset var det presentation av deltagarna ca 

25 st, samt diverse värderingsövningar, typ sitta i stor 

ring och ta ställning till  påståenden. Dessutom lära 

sig alla namn...hu 

Vi delades också in i 3 arbetsgrupper om 8. En bland-

ning av studenter, fontänhusmedlemmar och   handle-

dare från fontänhusen. Vi fick i uppgift att förbereda 

en framställning inför fredagen, den skulle vara i 3 

timmar, åhörare skulle vara de 45 socionomstudenter 

som  inte deltog i projektet. Det gjorde oss från     

början lite förskräckta. Resten av dagen jobbar vi i 

Sthlms huset. Sedan bar det iväg till vår bostad för 

veckan,  Mosebacke Hostel, ett vandrarhem beläget 

bara några stenkast från Fontänhuset. Vandrarhem-

met visade sig hålla hotellstandard med dusch/wc o 

TV på rummet samt fin frukost, mycket bra. 

 

Dag två var vi i Sköndal på högskolan hela dagen.      

Natacha presenterade Socionomprogrammet.  
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Kort från Unga vuxna :) Sid 22 

U 
nder höstterminen har vi som tidigare 

nämnt fokuserat mycket på att nå ut till 

fler individer och andra aktörer vars 

målgrupper gränsar till våra.  

 

November har varit en spännande månad där vi 

bland annat fått äran att delta vid en nätverksträff 

och utbytt erfarenheter med över 20 olika organi-

sationer. Bland annat så träffade vi representanter 

från organisationen Tikitut som arbetar med att 

skapa mötesplatser som stöttar individer att kom-

ma ut på arbetsmarknaden.  

 

Vi träffade även den glade ”Pontus fritid”; Pontus 

arbetar som fritidslots vars uppdrag är att samman-

ställa och sprida fritidsaktiviteter i och runt om 

Göteborg. Bland annat fick vi inbjudan till en 

fotokurs och dansworkshops, dessutom kan man 

be honom söka aktiviteter efter specifika önske-

mål, bra va? Om du vill komma i kontakt med 

Pontus personligen är det bara att söka på ”Pontus 

Fritid” på facebook :) 

 

 

Kvällen blev mycket lyckad och det visades stort 

intresse för oss på Fontänen samtidigt som vi fick 

med oss mycket nyttig information tillbaka. När vi 

gick stod några på scen och dansade och sjöng, det 

var en fin avslutning. 

 

 

Med blodad tand fortsatte vi att boka in möten i 

nätverkssyfte och den 28/11 träffade vi bland annat 

representanter för Unga Forum som jobbar på 

Stadsmissionen Göteborg. Unga Forum vänder sig 

till unga vuxna i åldern 16-25 som på ett eller annat 

vis behöver stöd i att öka sin fysiska och psykiska 

hälsa då bland annat genom att bryta social isole-

ring. Vid stadsmissionen ligger fokus på fritid där 

de bland annat träffas varje måndag 16-20. Där be-

driver de en medlemsstyrd verksamhet, ofta lagar 

dom mat och skapar konst. Utöver det rent sociala 

erbjuder Unga Forum även gruppverksamheter/

återkommande workshops på tema ”det sociala li-

vet” samt individuell kontakt/stöd. All verksamhet 

är kostnadsfri och frivillig, tystnadsplikt gäller. 

 

Vi tyckte att det var ett mycket trevligt möte och 

ser gärna att vi kan ha någon typ av samarbete i 

framtiden, kanske vill de komma till oss på Fontä-

nen och se vårt vackra hus. ;) Är ni nyfikna på att 

veta mer så finns det informationsblad på anslags-

tavlan (entrén) och i informationshyllan. Eller så 

kan ni fråga Siri eller Jacob. :) 

 

Så, det var allt för oss denna gång, missa inte att se 

vår nya, vackra bänk i redaktionsrummet/unga vux-

na rummet! 

 

Kram! 

Siri och Jacob.  

Alexander och Jessica 

”Pontus fritid” 

Nätverksträff med många kontakter. 
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H 
urricane Florence made landfall Thursday, 
September 13, 2018. Instead of passing 
quickly over the Carolinas and moving 
inland, the storm slowed down and hove-

red over the same region for several days.  As  a con-
sequence, North and South Carolina received an inc-
redible amount of rain: 35.93 inches in a matter of 3 
days!  That’s nearly a meter of rain, more than Swe-
den gets in an entire year.  Dangerous flooding forced 
over 1 million residents to evacuate their homes, and 
rescue workers were kept busy helping those trapped 
by floodwaters. All in all, Florence claimed the lives 
of 32 people, and caused over $38 billion in damage.  
 

 
The eastern seaboard of the United States is well 
used to powerful storms.  The months of August, Sep-
tember, and October are called “Hurricane Season”, 
and every year the storm watch is a major topic of 
interest.  Due to climate change and an increase in 
water temperature, the yearly storms have become 
bigger and more powerful.  Catastrophic flooding is 
common, and the consequences are felt for many ye-
ars. Thankfully, satellite weather forecasts and impro-
ved early warning systems have greatly improved dis-
aster preparedness.  The greatest risk happens when 
people do not take the warnings seriously! 

 

Somehow, coastal residents continue to find the will-
power and resources to rebuild their towns and ho-
mes after each storm.  From Hurricane Katrina in 
2004, to Hurricane Florence, such clean-up efforts are 
a part of life in any region affected by Hurricane Sea-
son. 
 

Would you like to practise your English?  Come to 
English Class on Tuesday mornings and give it a try!  

As we say in English: The more, the merrier! 
 

 
New Words: 
Landfall -  landkänning 
The Carolinas - North Carolina och South Carolina, 
delstater i sydöstra USA 
Inch - amerikansk måttenhet, ungefär 2,54 cm 
Evacuate - evakuera, tömma 
Floodwaters -vatten från en översvämning 
All in all - allt som allt, på det hela taget 
Eastern seaboard - USAs östkust 
Climate change - klimatförändring 
Catastrophic - katastrofal 
Disaster preparedness - katastrofberedskap 
Willpower - viljestyrka 
Hover - står still i luften, sväva 
 
 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/
Hurricane_Florence 

Hurricane Florence  

Hurricane Florence 
by Laura Moradi 
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Sara Call avger lägesrapport från utbildningen 

”Starta Fontänhus” 

 

V 
i hade ett glatt och förväntansfullt gäng 

på ABF-huset morgonen den 8 novem-

ber. Efter lite strul med lokalerna så 

löste sig allt ändå till det bästa även om 

det blev lite trångt, men finns det hjärterum finns 

det stjärterum. 

 

Dagen blandades av medlemshistorier från Robin 

och Matilde från FH Sthlm, introduktion till rikt-

linjerna av Tony, Norska koalitionen, Anita Brix 

från Clubhouse Europe och ett zoom-samtal med 

Jack (Clubhouse International) från Hawaii. 

 

Vi hade stunder av reflektioner från deltagarna och 

funderingar kring vad Fontänhusmodellen är och 

det var mycket intressant att se hur alla i gruppen 

bidrog med att skapa liv i diskussionerna och dela 

med sig av sina erfarenheter av fontänhus. 

 

På kvällen blev vi bjudna på storslagen buffé på 

Fountain House Sthlm och de som önskade fick en 

rundvandring. Vi hade representanter från SFR:s 

styrelse som delade med sig av hur arbetet där går 

till och hur det bidrar till både dem och fontänhu-

sen. Magnus, klubbhuschef i Motala fick agera 

toastmaster undre kvällen. 

 

Dag två pratade vi om Action plan och ett glatt 

gäng bestånde av Fredrik, Sofie, Hanna och Yuca-

tan från Sköndal berättade om sina Action plans 

från sina två senaste träningar i London och Au-

stralien. Jag berättade för gruppen om Styrkebase-

rat förhållningssätt och hur vi jobbar efter denna 

modell i arbetet på fontänhus då vi väljer att foku-

sera på det friska och det som fungerar och hur vi 

kan arbeta på samma sätt med medlemmar som 

med vår organisation. Grupperna fick göra en öv-

ning som var mycket uppskattad. 

 

Till sist så var det dags för Falun (7pers), Varberg 

(3 pers), Linköping (3 pers) och Ystad (2 pers) att 

själva författa en Action plan med stöd av mento-

rer som placerats i de olika grupperna. 

Alla presenterade sin Action plan i slutet av dagen 

och vi var så imponerade av allas engagemang och 

önskan om att få till stånd ett nytt fontänhus i sin 

stad! 

 

Summering av utbildningsdagarna var att vi såg 

många möjligheter till samarbeten mellan Norge 

och Sverige och vi kommer arbeta gemensamt för 

att få till stånd någon form av nordisk konferens 

med fokus på hur vi kan lobba för fontänhus på 

kommunal och nationell nivå då vi har kommit 

olika långt på respektive område. Vi kommer även 

att ta upp detta på det nordiska mötet på Europa-

konferensen i Aalborg i november. 

Vi ser även att upplägget att ha flera olika arbets-

grupper på samma utbildning var ett lyckat kon-

cept som Norska Koalitionen tar med sig hem. 

Detta bidrar till att arbetsgrupperna kan nätverka 

med varandra och stötta varandra i processer som 

de själva har varit igenom i tillägg till det stöd de 

kan få av Projekt Fler Fontänhus. 

 

Vi önskar alla grupperna lycka till och vi kommer 

att erbjuda varje grupp en skräddarsydd fortsätt-

ningsutbildning via videokonferens längre fram 

där vi arbetar vidare med deras respektive Action 

plan! 

 

Sara Call 

SFR INFORMERAR Sid 25 

SFR betyder, Sveriges Fontänhus Riksförbund  



ARGA RUTAN!!!!  

Vad händer eller är på gång i huset? 

PR & Kommunikationsgruppen 
Under Vintern /våren kommer arbetet fortsätta, titta på 

tavlan när det är möten eller prata med Emelie. 

Handarbetskafé 
Vi återkommer under våren med nya tider. 

Vi kommer att arbeta kring ett nytt tema. Kom gärna 

med tankar och idéer. 

 

Fritid Dart 27 dec. kl.14.00 
Efter jobbet går vi iväg till Biljardpalatset för att spela 

Dart. Vi tror att vi är klara ca 18.00. 

Temaveckor i köket 
Vi har inte planerat några veckor med tema än, men 

vill ni komma in med idéer, så blir vi glada. 

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. 

Unga vuxna 
Tisdagar 13.30 håller Unga Vuxna sina möten där vi 

gemensamt sätter mål och struktur för vintern/vår.  

Välkomna! / Jessica 

 

Dator / teknikkurs 
Varje tisdag kl 11:00 kör vi dator/teknikkurs. Kom 

gärna med dina frågor så hjälps vi åt. Alex 

Receptionsutbildning ? 
Är det någon som vill ha en utbildning hur man sitter i 

receptionen, så prata med Judith på Kontoret. 

Fotboll 
Vi har fribiljetter till fotbollsmatcher, BK Häcken och 

Kopparberg/Göteborg FC. Kom in och kolla upp. 

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. 

Ansökningar till folkhögskolan 
Vill man söka till vår Folkhögskola, Gyllenhuset, 

gå in på a-folkhogskolorna.se/kurs/gyllenhuset-allman-kurs/ 

What’s up?  Sid 26 

Sverigekonferens  
Vi har bestämt oss att ha Sverigekonferensen i Göte-

borg. Vi jobbar på att få en så bra konferens som möj-

ligt.  

Välkommen att delta. 

Barn är våra framtida samhällsmedborgare. Ge dem 

tryggheten som förälder. Vänd deras ansikte, så du får 

ögonkontakt med ditt barn. Kontakten med all omgiv-

ning runt omkring oss finns möjligheter att få senare i 

ditt barns liv. 

Elisabet B. 



 

Psykologi/biografi Sid 27 
 

E 
n sinnesteoretisk erinran, av C von Hög. 

 

 

 

Sinnet i rörelse. Personlighet och essens. Orden de 

autentiskt vokala. Livets utveckling i olika perio-

der. Mannens reslighet och psykologiska hållning-

ar i tiden. Psykologi och färger. Livet och psykolo-

gi. En uppfattnings till sinnesteoretisk strikthet. 

Validitet. Teoriutveckling från psykologins be-

stånd och fasthet. Ordens klingande, akustik och 

erinran. Psykologi och klarhet. Sinnet och dess 

reslighet hos människan. Klangen. Sinnesteoretis-

ka utvecklingar. Livet och en erinran till klarhet. 

Psykologi och människan, det uppfattade och re-

spons. Livet och människan i tiden.  

 

Katharina Person, en ung dam, med realistiska ut-

blickar, av C von Hög. 

 

1970-talet, det unga livet i fägring. Vyer och per-

spektiv i samtiden. Löften och blom. Erans levan-

de människor i social inramning. Rosor en ljus 

dag. De grönskande orden i blå purpur. En levande 

tid, social borgerlighet och en realiserad respons. 

En dam med historiska utblickar.  

 

Eva, en ung filosofienne, av C von Hög. 

 

Välvdhetens blå tanke. Filosofi i ett 1980-tal. Le-

vande ljusa skuggor. Timmar komma rosor. Klar-

het och sublim reflektion. Sirlighet och filosofins 

tanke. Timmar rosen duvna. Dagen och filosofins 

krona, mysterier. Världen, en dröm.– Orden svärta 

och en kalk. Ljus och en levande tanke i filosofin.  

 

Eva, ett psykologiskt damporträtt av C von Hög.  

 

Psyke i tiden. Sangvinisk tankeflykt. Sublim inbill-

ning. Sinnets lyftnad. Moln, himlar och anletet. 

Välvdhetens ljusa purpur. Trivialitet och tanke. 

Levande ljus blom. Fantasi i mörkt. Livet i rosa. 

Psykologi och teoretiskt filosofiskt värde. En le-

vande subtil vy. Daning och en rik horisont. Tan-

kens teoretiska gestaltning och emotiv pregnans. 

 

Eva, ett damporträtt, av C von Hög. 

 

En dam, med vackra choser. Blå förgätmigej i ti-

den. Lindblom i levande färg. Vägen och valets 

utmärkta. Världens dröm om kvinnan. Dagar sin-

nesblå. En sirlig mystik. Sinnliga ljusa himlar. Ti-

den och sinnets ro. Innerligheten i rosen bidan. 

Drömmar om livet, sinnets fröjder. Tankar blå. 

Drama, och ett levnadsval. En lovvärd gärning i 

filosofi.  

 

Eva, en erinran till svensk filosofihistoria, av C 

von Hög. 

 

Uppfattningar om teoretisk filosofi, och kvalitativ 

pregnans. Tankar till filosofi i tiden. Skärpans 

glans och perspektiv. Ordens skarpa. Den kvalitati-

va uppfattningen och det bestående i teoretisk filo-

sofi. Glansens kvalitet och variation. Mystik i teo-

ri. Tankar sinnesblå. Teori och levande filosofi. En 

lovande innerlig konseptivitet. Tankens klara ord. 

Ett 1980-tal i daning. Den levande samtiden och 

tankens lyftnad. Teoretisk filosofi och en beståen-

de hållning. Mystik och en sublim tanke.  

 

Eva, ett äreminne av C von Hög. 

 

Sovrade skyar, en värld i en essentiell lyftnad. Ti-

den och dess val. Damen i en svart siluett. Valet 

och livets uppfattningar. Tiden i rosenblått. En 

dags väg i Göteborg. Drömmen i purpurs gyllene. 

Den ypperliga tanken och tidens levande andlig-

het. En dam i ett skriftställarval. En levande värld. 

Rosor vid ett krön. Filosofi och tankens klara. 



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

ganisationer. Vissa företag stödjer oss med varor vi är i behov av, t ex arbetskläder, blomster-

buketter till vår reception, biljetter och matvaror. Vi har också ca 50 stödmedlemmar som årligen 

bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla! 

Våra samarbetspartners 

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 

 

•Bristol Fiske AB 

•El & Pumpservice Skaraborg HB 

•Iberiska Språk Maria Eduarda 

•In Form JB AB 

•Kvibergs Handelsträdgård 

•TLK Peter Olsson AB 

MÖLNDAL KVARNBYN 

GOTHIA 

GATENHEIM 

GÖTEBORG-SÄVE 

GÖTEBORG-ANGERED 

GÖTEBORG-CITY 

Fjäderborgen AB 


